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Hotărît si ferm în apărarea păcii!
întregul nostru popor muncitor 

a primit cu un deosebit interes Ra
portul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej cu privire la „Situația in
ternațională și politica externă a 
Republicii Populare Romîne", pre
zentat la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale. Raportul 
exprimă unanim voința de pace a 
poporului nostru, hotărîrea lui fer
mă de a-și aduce întreaga contri
buție Ia promovarea politicii de co
existență pașnică, la lupta pentru 
dezarmarea generală și totală, ce
rința cea mai importantă a' vieții 
internaționale — înscrisă pe ordi
nea de zi a apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

Condus de partid, harnicul și 
talentatul nostru popor muncitor a 
nășit să înfăptuiască programul de 
luptă și muncă elaborat de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R., program 
care oglindește cu toată puterea 
preocupările pașnice, constructive 
ale poporului nostru, încrederea lui 
nestrămutată în viitorul luminos ce 
i se deschide', în victoria păcii mon
diale. Dar, pentru a putea înfăp
tui aceste mari obiective, poporul 
nostru, ca de altfel întreaga ome
nire, are nevoie de pace. Tată de ce 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. a 
definit cu claritate politica externă 
promovată de Partidul Muncitoresc 
Romîn și de guvernul R. P. R., 
politică de fermă apărare a păcii, 
politică care se identifică cu cerin
țele și aspirațiile întregului nostru 
popor, se bucură de sprijinul activ 
ăl acestuia.

La baza politicii externe a statu
lui nostru a stat și stă prietenia și 
alianța de nezdruncinat cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țăH socialiste. 
Coeziunea si unitatea lagărului so
cialist reprezintă garanția sigură 
că pacea va fi apărată.

Dezvoltarea impetuoasă și întă- 
ri'ea continuă a sistemului mondial 
socialist, în frunte cu Uniunea So
vietică, creșterea neîncetată a for
țelor sociale care militează pentru 
pace și securitate, pentru democra
ție și nrogres social, mobilizează 
și însuflețesc pe toti oamenii mun
cii, toate ronoarcle în Înota1 lor pen
tru independentă, pentru o viată 
cu adevărat liberă și fericită. Crește 
într-un elan nestăvilit lupta de eli
berare a popoarelor din colonii, 
care dau lovituri tot mai grele im
perialismului. Popoarele continentu
lui african, cele din America Lati
nă' s-au săturat de „raiul" imperia
liștilor. Ele au pornit sub steagul 
luot»i pentru independentă națio
nală și progres social. Și luptă 
popoarelor centru cucerirea indepen
denței are în țările puternicului la
găr socialist. în frunte cit U.R.S.S., 
un reazim de nădejde.

Așa după cum arată tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dei în Raport, 
„Zi de zi evenimentele de pe arena 
internațională confirmă justețea a- 
precieriCr Declarației Consfătuirii 
de la Moscova și a Manifestului 
Păcii din 1957, bazate pe teza că 
în epoca noastră forțele care luptă 
pentru pace au crescut atît de pu-

al guver- 
cu tovară- 
promQvea- 
demascînd 
manevrele 

internaționale,

ternic îneît s-a creat posibilitatea 
deplină a preîntîmpinării războiu
lui mondial. Această posibilitate se 
poate transforma in realitate nu 
din cauză că imperialismul și-ar fi 
schimbat natura și ar fi renunțai 
la planuri războinice, ci din cauză 
că raportul de forțe pe arena mon
dială s-a schimbat în favoarea for
țelor păcii, democrației și socialis
mului și că acest proces se accen
tuează tot mai mult".

întregul nostru popor acordă o 
înaltă prețuire eforturilor depuse 
de U.R.S.S. pentru îmbunătățirea 
situației internaționale, spiritului de 
inițiativă al P.C.U.S. și 
nului sovietic, în frunte 
șui N. S. Hrușciov, care 
ză coexistența pașnică, 
în fața întregii omeniri 
adepților încordării 
adevărata lor față. întreaga lume 
știe azi că torpilarea conferinței la 
nivel înalt, acțiunile de spionaj, 
zădărnicirea tratativelor în proble
ma dezarmării sînt acțiuni îndrep
tate împotriva păcii de către cercu
rile conducătoare americane. Adop
ții războiului se înșeală amarnic dacă 
mai cred că pot împinge lumea în- 
tr-o nouă catastrofă. Dacă ei s-ar 
lansa totuși într-o wentură mili
tară, popoarele vor pune capăt pen
tru totdeauna sistemului capitalist 
generator de războaie.

Ponorul nostru iubitor de pace 
consideră că problema dezarmării 
generale și totale este cea mai im
portantă problemă a actualei si
tuații internaționale. Tocmai de a- 
ceea el își consacră toate forțele 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale.

Acordînd o deosebită importanță 
actualei sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U., în care se dezbate pro
blema dezarmării generale și tota
le, Marea Adunare Națională a 
R.P.R. a hotărît ca delegația Re
publicii Populare Romîne la 
de-a 15-a sesiune ; "
Națiunilor Unite să fie condusă de 
tovarășul Gheorghe 
Alături de întregul 
hotărîre a fost primită cu un entu
ziasm deosebit și de oamenii muncii 
din raionul nostru. Prezența tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fruntea delegației la lucrările se
siunii O.N.U. va spori și mai mult 
aportul pe care țara noastră se 
străduiește să-l aducă la soluțio
narea problemelor importante ale 
vieții noastre contemporane.

i cea 
a Organizației

Gheorghiu-Dej. 
popor, această

Prin munca întregului colectiv
Creată în urmă cu zece ani, pen

tru a satisface cerințele mereu cres- 
cînde de bunuri de larg consum 
ale populației, industria locală a 
urcat apoi an de an, tot mai sus, 
pe treptele dezvoltării ei.

Plecînd, de alfel, ca majoritatea 
industriilor locale, de la cîteva mici 
ateliere prestătoare de serviciu cu 
o putere economică scăzută, I.I.L. 
„Horia" din Alba Iulia a devenit

In Clișeu: Mun
citorul Romcea Gh. 
de la secția lăcă- 
tușerie I — între
prinderea „H o ri a“ 
lucrînd la mașina de 
ondulat sîrmă, con
cepută și construită 
de un colectiv de 
muncitori din între
prindere.

In zilele obișnuite, ca și in zilele 
de sărbătoare, orașul nostru cu
noaște o puternică animație1.

IN CLIȘEU : Aspect din centrul 
orașului Alba-Iulia.

Spre noi succese in industrie și agricultură

Preocupat în continuu de introdu
cerea progresului tehnic- în produc
ție, colectivul de muncitori de la 
Revizia de vagoane C.F.R. Teiuș 
se străduiește să obțină noi succe
se în muncă. De curînd, ca urmare 
a studierii posibilităților existente, 
a folosirii acestor posibilități, în 
cadrul reviziei a fost realizat prin 
muncă voluntară și dat în exploa
tare un atelier pentru repararea di
namurilor și regulatoarelor elețtri-—:—------
îndreptățită mîndrie a unui 
harnic și talentat colectiv

După o muncă încordată în 
care s-au îmbinat deopotrivă in
geniozitatea regizorală, bogata 
imaginație a pictorului scenograf, 
finețea notelor muzicale, talentul 
artiștilor mînuitori și iscusința 
tehnicienilor de scenă, colectivul 
Teatrului de stat de păpuși „Pri
chindei" din orașul nostru a apărut 
în cea de-a 30-a premieră ■—„Harap 
Alb"—, dramatizare de N.Stro- 
escu după cunoscutul basm al 
marelui nostru povestitor Ion 
Creangă.

Cunoscut prin minunatele sale 
realizări anterioare, harnicul co
lectiv al teatrului de păpuși nu 
s-a dezis nici de astă dată. Dimpo
trivă. Cu piesa „Harap Alb" a- 
cest colectiv a urcat mai sus pe 
treptele măiestriei artistice.. Și e 
puțin spus că acest spectacol 
crează emoții. Felul cum colec
tivul tealrului de păpuși a reu
șit să transpună în scenă basmul 
„Harap Alb", de-a drepul entu
ziasmează. Fiecare tablou capti
vează, fiecare personaj te poartă 
în lumea basmului, iar în între
gul său piesa „Harap Alb" te 
cheamă să-ți vorbească despre 
succesele de acum și de viitor ale 
harnicului și talentatului colectiv 
al Teatrului de stat de păpuși 
„Prichindel". .

în cei 10 ani de existență o unitate 
rentabilă, o unitate în continuă 
creștere. Dezvoltarea rapidă și ma
rele avînt pe care întreprinderea 
l-a luat în această perioadă, a 
mers mînă în mînă cu îndeplinirea 
indicilor de plan, cu continua scă
dere a prețului de cost și cu rea
lizarea de cît mai mari economii.

In semestrul I al anului curent, 
de pildă, planul de producție a 
fost îndeplinit pe întreaga între
prindere, iar pe luna iunie s-a în
registrat o depășire de 11 la sută. 
Tot în semestrul I, prin organi
zarea mai bună a procesului teh
nologic, prin creșterea simțului de 
răspundere a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, productivitatea 
muncii a crescut cu 
iar prețul de cost 
redus. La sectorul 
timbru", prețul de 
de cărămidă a fost 
fără investiții, de 
garniturile de mobilă la sectorul 
lemn mobilă etc., astfel că harnicul 
nostru colectiv a realizat economii 
peste plan în valoare de 331.000 lei.

Aprovizionarea mai rațională și 
la timp a unităților cu materii pri
me și materiale, organizarea con- 

peste 6 la sută, 
a fost simțitor 
ceramic „Sîn- 
cost pe mia 

redus cu 75 lei, 
asemenea la

ce necesare la iluminarea trenu
rilor.

Darea în exploatare a acestui a- 
telier are o importanță deosebită pen
tru îndeplinirea sarcinilor de plânși 
realizarea de cît mai multe econo
mii. In primul rînd, dinamurile și 
regulatoarele care se reparau pînă 
nu de mult la București, se execută 
acum în cadrul reviziei, înlăturîn- 
du-se o seamă de cheltuieli ce se 
făceau și, în al doilea rînd, repa
rația ce se face în noul atelier se 
execută într-un termen mult mai 
scurt.

Noul atelier este prevăzut cu in
stalație de verificare, cu macara 
pentru ridicat și alte aparate, care 
au fost executate cu sprijinul mun
citorilor din unitățile complexului 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu.

♦♦
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® însilozării porumbului
Rezultate

Hotărîți să însilozeze și să de
poziteze în condițiuni optime po
rumbul de siloz, colectiviștii din 
Ighiu și-au construit din vreme 
gropi corespunzătoare, prevăzute 
cu trei compartimente fiecare, pe 
care le-au căptușit cu cărămidă zi
dită cu var și ciment.

Pentru însilozarea porumbului 
au încheiat Contract cui S.M.T., 
care le-a asigurat din vreme to- 
cătoarea necesară, și-au revizuit și

Pînă cînd atîta dezinteres ?
Dacă in aceste zile în gospodă

riile colective din Alba-Iulia, Șard, 
Cistei, Obreja și altele, se mun
cește de zor la însilozarea porum- 

antrenați

sfătuirilor de producție la un nivel 
ridicat în care s-au făcut propuneri 
prețioase, urmărirea consumurilor 
specifice de materiale, precum și a- 
portul cabinetului tehnic au creat 
în întreprinderea noastră noi posi
bilități, au creat putința îndeplinirii 
planului de producție pe primele 8 
luni cu 10 zile mai devreme, rea'i- 
zîndu-se totodată numai în cursul 
lunii iulie economii de 160.000 lei.

Călăuziți de Directivele celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii „Horia", 
fiind în întrecerea socialistă și în
drumați de organizația de partid, 
obțin noi și însemnate succese.

Și, pe drept cuivînt, întreprinde
rea noastră se poate mîndri cu 
fruntași în producție, ca fierarul 
Ordean Gheorghe, tipografii Chi- 
rulescu Ilie, Sîntimbrean Teodor, 
lăcătușii Romcea Gheorghe, Ni- 
coară loan, Udrea Nicolae, Suciu 
Nicolae, Coșeru Alexandru, cu tur
nătorii, brutarii și în genera! cu 
întregul colectiv de muncă care zi 
de zi depune noi eforturi pentru a 
da populației cît mai multe produ
se, contribuind astfel Ia continua 
ridicare a nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

POPA OCTAVIAN 
directorul I. I. L. „Horia" 

Alba-Iulia

mun- 
Sîn- 
luna

100.000 de că-

sfîrșitul lunii in-

150.000 cărămizi 
peste plan

La începutul lunii august, 
citorii de la sectorul ceramic 
timbru — s-au angajat ca în 
august să-și depășească planul de 
producție cu peste 
rămizi.

Bilanțul făcut la 
să, a fost mai bun dccît ce-l aștep
tat. Prin, organizarea mai bună a 
muncii și prin folosirea la maxi
mum a capacității de producție a 
cuptoarelor, muncitorii sectorului, 
printre care așezătorii Cîmpean Ni
colae, Farkaș Alexandru, scoțătorii 
Breaz Ilarion, Luca Ion și alții 
și-au depășit cu peste 50.000 buc 
cărămizi propriul lor angajament 
realizînd peste plan o cantitate de 
150.000 buc. cărămizi.

frumoase
reparat mijloacele de transport ne 
cesare. Insilozarea porumbului a în 
ceput la data stabilită de organeli 
tehnice agricole și conducerea gos 
podăriei, cînd porumbul a ajuns îi 
faza de coacere lapte-ceară și s, 
desfășoară în aceste zile din plin

Pe lingă porumb, colectiviștii dii 
Ighiu au hotărît să mai însilozez' 
o cantitate însemnată de trifoi, co 
ceni tocați și sfeclă.

bului, nu același lucru se poat 
spune despre gospodăria colectivi 
din Teiuș. Această gospodărie, car 
dispune de peste 100 capete de bo 
vine, din care un număr mare di 
vaci de lapte, precum și un numă 
important de oi și care și-a prevă 
zut să însilozeze în acest an ce 
puțin 10.000 kg porumb și alt 
plante de nutreț de fiecare vacă fu 
rajată, continuă să bată pasul p< 
loc în ce privește însilozările. Aici 
datorită faptului că organizația d 
bază și conducerea gospodăriei ni 
au acordat toată importanța prind 
pa’ei probleme a însilozării furaje 
lor, săpatul gropilor și cimentarei 
lor se tărăgănează de pe o zi pi 
alta. Astfel fiind, gospodăria se gă 
sește în situația să nu aibă undi 
însiloza porumbul, deși o su 
rrafață importantă se află deja îl 
faza de coacere lapte-ceară. Și daci 
lucrările de însilozarea porumbulu 
sînt rămase în urmă la gospodării 
co'ectivă din Teiuș, nu mai puții 
vinovat de acest fapt este și corbi 
tetul executiv al sfatului popula, 
din comună (președinte tov. Pri 
plata Rudolf), care nu a acorda 
la timp un sprijin Concret condu 
cerii gospodăriei în organizarei 
muncii și mobilizarea co’ectivișiilo. 
la executarea gropilor de însilozare

Ținînd seamă de rolul importau 
ce-l are porumbul însildzat în hră 
nirea animalelor și îndeosebi a va 
cilor de lapte, colectiviștii din Te

(Continuare în pag. 3-a)



Aplicarea largă a complexului de măsuri 
agrotehnice asigură recolte mari de grîu

Difuzarea cărții la sate o sarcină importantă

Congresul al III-leaal partidului 
pune în fața oamenilor muncii din a- 
gricultură sarcina sporirii considera
bile a producției de cereale, mai a- 
les la grîu și porumb, ca una din 
cele mai importante îndatoriri. Prin 
folosirea unui larg complex de mă
suri agrotehnice, în condițiuni nor
male de timp, să se ajungă capînă 
în anul 1965 producția globală a- 
gricolă să crească cu 70-80 la sută 
față de anul 1959.

Dacă ținem seamă mai ales de 
faptul că raionul nostru este coope- 
rativizat și numărul colectiviștilor 
precum și suprafața de teren a gos
podăriilor colective continuă să 
crească tot mai mult, fapt ce per
mite o largă aplicare a unei agro
tehnici înaintate, a folosirii rațio
nale a mijloacelor mecanizate, a 
îngrășămintelor organice și chimice, 
a generalizării în producție a soiu
rilor de semințe de mare producti
vitate etc., vedem că posibilitățile 
pentru înfăptuirea importantei sar
cini trasate de Congresul partidu
lui cresc tot mai mult.

Experiența a dovedit că unitățile 
agricole care s-au preocupat de in
troducerea agrotehnicii înaintate 
în lucrarea pămîntului și au fold- 
sit soiuri de grîu cu productivitate 
ridicată, au obținut recolte sporite. 
Gospodăria agricolă de stat din 
Cîalda de Jos, de exemplu, la grîul 
Cenad 117 înmulțirea I-a, semănat 
după trifoi și îngrășat suplimentar 
a obținut în acest an o producție 
de aproape 2.300 kg la hectar. Gos
podăria colectivă din Micești, care 
a folosit pentru fertilizarea solului 
semănat cu grîu atît îngrășăminte 
naturale cît și chimice, a realizat 
la grîul de toamnă o producție 
medie de 2.230 kg la hectar. Peste 
2.000 kg grîu la hectar a realizat, 
de asemenea și gospodăria colec
tivă din Țelna.

Astfel, trebuie arătat că, cu toate 
condițiile mai puțin favorabile cul
tivării griului, fațădealți ani, gos
podăriile colective din satele raio
nului, care au folosit pe scară tot 
mai largă complexul de măsuri a- 
grotehnice, au primit un larg spri
jin din partea S.M.T.-ului, au reu
șit să obțină în acest an recolte 
Tiuit mai mari față de întovără
șirile agricole din aceleași sate, în 
condițiuni de climă și sol asemă
nătoare.

Așa este cazul la Micești, unde 
ntovărășiții au realizat în acest an 
? producție mai mică cu 1.000 kg 
a hectar față de colectiviștii din 
îcest sat. Același lucru se poate 
>pune și despre membrii unităților 
iocialist-cooperatiste din Țelna, 
înde de asemenea țăranii întovă- 
'ășiți au obținut cu 800 kg la hectar 
nai puțin decît colectiviștii. Acest 
apt dovedește că chiar și în con- 
liții mai puțin favorabile, aplica- 
ea largă a agrotehnicii înaintate 
isigură sporuri mari de recoltă.

Pentru a se generaliza experiența

bună în cultura griului, astfel ca 
ea să devină un bun al tuturor, 
Ministerul Agriculturii, la indica
țiile C.C. al P.M.R. și guvernului, 
a organizat o consfătuire privind 
pregătirea în cele mai bune con
dițiuni a însămînțării griului în a- 
această toamnă. Conferința a ară
tat pe baza rezultatelor obținute în 
producție 
treprinse, 
ționale a 
terenului, 
important 
făcută cu 
care este 
gătirea terenului pentru culturile de 
toamnă. Pentru toate tipurile de sol 
arătura adîncă de vară se gră- 
pează obligatoriu, iar pînă la se
mănat, ea trebuie să fie ținută 
curată de buruieni și afînată, fo- 
losindu-se în acest scop grapa cu 
discuri. înainte de semănat se pre
gătește patul germinativ mobilizînd 
solul prin discuire pînă la adînci- 
mea la care se îngroapă sămînța. 
Pe lăcoviști și podzoluri, cînd stra
tul de sol de la suprafață s-a bă
tătorit, este necesar să se execute 
o arătură la adîncimea de 10-12 cm.

La pregătirea terenului pentru 
însămînțările de toamnă, o mare 
atenție trebuie să se acorde de a- 
semenea lucrării solului cînd grîul 
se însămînțează în porumbiști. Du
pă porumbul recoltat pentru boabe 
se execută o arătură de 20-30 cm, 
in funcție de timpul de recoltare 
și gradul de umiditate.

Terenurile după recoltarea po
rumbului pentru boabe, cît și după 
rel de siloz, înainte de a se ara se 
discuiesc. pentru mărunțirea resturi
lor vegetale care se îngroapă odată 
cu arătura, evitîndu-se astfel golurile 
de aer în pămînt și care sînt dău
nătoare grîului în timpul iernării.

După arătură, dacă s-au scos bul
gări, se trece cu discuitorul și cu 
un tăvălug greu, iar după semănat 
se tăvălugește din nou, asigurîn- 
du-se astfel o răsărire rapidă și u- 
nîformă.

Un alt factor important care con
tribuie la sporirea producției de 
grîu îl constituie îngrășămintele na
turale și chimice. Gunoiul de grajd 
se încorporează în sol 
cu arătura adîncă, în cantitate 
20-30 tone la hectar. Aplicarea 
grășămintelor chimice se face 
mod diferențiat, îngropîndu-se 
brazdă 300-400 kg superfosfat 
100-200 kg azotat de 
hectar.

Extinderea îrt 
iuri de grîu de 
tivitate ridicată, 
portantă pentru 
colte mereu sporite. In raionul 
nostru soiurile ce se recomandă să 
se însămînțeze sînt griul „Ponca",

HABAȘESCU NADEJDA 
inginer agronom

și a experiențelor în- 
importanța aplicării ra- 

lucrărilor de pregătire a 
scoțînd in evidență rolul 
al arăturii adînci de vară 
tractorul cîtmai timpuriu, 
lucrarea de bază în pre-

amoniu

odată 
de 
în- 
în 

sub
Ș> 
la

so-cultură 
toamnă 
este o condiție im- 
obtinerea unor re

in

a unor 
cu produc-

(Continuare în pag. 4-a)

---------- RAID ANCHETĂ----------
Ca element de bază al revoluției culturale din țara noastră, car

tea a devenit în anii regimului democrat-popular un bun de masă, 
un bun prețuit de oamenii muncii de la orașe și sate. Astfel fiind, 
nu-i mirare că ea este tot mai mult căutată atît în rafturile bi
bliotecilor cît și în cele ale librăriilor și cooperativelor.

Sînt însă cazuri cînd din nepăsarea unui gestionar, din in
conștiența altuia sau din spiritul îngust comercial al unui al treilea, 
la care se adaugă lipsa de preocupare a unor consilii de conducere 
și a unor comisii culturale de pe lîngă cooperativele sătești, cartea 
stă dosită în rafturi fără să-și afirme prezența. Să pornim deci 
prin comunele și satele raionului și să consemnăm. In acest sens, 
redacția ziarului „Steaua roșie" a organizat un raid anchetă. Și, 
iată care sînt constatările făcute cu acest prilej.

Roadele unei munci perseverente
Prima impresie pe care ți-o faci 

trecînd pragul librăriei cooperative 
din Teiuș este aceea a unei atente 
gospodăriri. Totul este aici dichisit 
cu grifă. Localul este curat iar din 
rafturile întotdeauna aranjate îți 
surîd, îmbiindu-te să cumperi, sute 
de cărți.

Dai apoi ocol librăriei. Interiorul 
se reflectă și aici. In cele) două vi
trine sînt așezate ultimele noutăți. 
Cu cărțile nou intrate în librărie, 
faci apoi cunoșință atît la ștandul 
organizat la școala medie, vitrina 
de la comitetul comunal de partid,

La prăvălia sătească din Drîm- 
bar de ceri o carte în afară de cele 
două-trei expuse la vedere, apoi 
pentru iov. Popa Ștefan, gestiona
rul de aici, începe chinul. Intîi tre
buie să stea pe gînduri pentru a-și 
aminti unde le are puse, apoi să 
cotrobăiască pe după alte mărfuri 
pentru a le scoate la iveală.

Astfel stînd lucrurile, repede te 
dumirești și de stilul de muncă cu 
cartea al gestionarului, și de sprijinul 
și îndrumarea dată acestuia de că
tre conducerea cooperativei din Hă- 
pria. La prăvălia sătească din 
Drîmbar preocuparea pentru popu
larizarea cărții scapă gestionarului

cît și atunci cînd sudești butonul 
difuzorului, căci adesea la stația de 
radioficare sînt transmise recenziile 
cărților nou apărute și care se pot 
procura la librăria cooperativă din 
comună.

Preocuparea atentă față de difu
zarea cărții, larga popularizare a 
cărții, fac ca librăria cooperativă 
din Teiuș să fie mereu frecventată. 
Și, oglindă acestui lucru este fap
tul că la această unitate planul vîn- 
zărilor la cărți este lună de 
depășit cu 15-25 la sută.

lună

și doar posibilitățile locale oferă 
putința ca în jurul cărților existente 
aici să se facă o largă populari
zare.

Dar, la prăvălia 
Drîmbar se petrece 
totul nepermis. Sînt cazuri cînd în 
file de carte se 
mărunțișuri. Cu 
cru cînd cartea este scrisă pentru 
a fi citită?

sătească din 
și un lucru cu

ambalează diverse 
ce drept acest lu-

Bine doar
In mijlocul unei bogății de măr

furi de tot felul din care nu lip
sesc aparatele de radio, reșeurile și 
fierele de că'cat electrice, țesătu
rile și încălțămintea de variate 
sortimente, la magazinul mixt din 
Sîntimbru cartea ocupă și ea un 
loc de frunte. Intr-un raft special 
amenajat cărțile sînt cu grijă rîn- 
duite, ba unele sînt expuse în așa 
fel îneît titlurile le sînt vizibile 
chiar de la intrare. Iată deci un lucru 
bun aici în ce privește grija față de 
carte. ' • ,

Ce folos însă că trebuie să te o- 
prești aici cu aprecierile și să zici 
„bine doar pe jumătate".

Cealaltă jumătate se referă la

In podgoria raionului nostru, o- 
lată cu începutul lunii septembrie, 
iregătirile pentru cules și vinifica- 
ie iau o amploare tot mai mare.

Dovedind o deosebită preocupare 
ientru asigurarea unor condiții cît 
nai bune di cules, vinificație și de
pozitarea mustului, colectivul de 
nuncă al brigăzii viticole Șard — 
I. A. S. Alba-Iulia (șef de brigadă 
ng.. Hațegan Cornel), a reparat din 
reme boturile pentru cules, căzile 
l mijloacele de transport. A fost 
ntrodus curentul electric în cramă
i în pivnițe, s-au făcut reparații 
xterioare și interioare la construe-
ii și s-au spoit cu lapte de var 
oaie încăperile. In cramă au fost 
nsialate căzile noi de decantare, 
■au curățat și vopsit teascurile, 
drobitorile etc. In pivniță este a- 
•roape terminată așezarea pe zas- 
uri a budanelor și butoaielor, care 
tu fost revizuite și reparate.

Dacă în cadrul gospodăriei agri- 
ole de stat Alba-Iulia pregătirile 
te cules și vinificație sînt mult a- 
'ansate la brigada din Șard, tre- 
'Uie arătat că nu aceeași situație 
ste la brigada viticolă din Alb i- 
ulia. Aici pînă la 2 septem- 
rie nu s-a făcut nimic în ce 
rivește pregătirea inventarului de 
ales și transport. De asemenea, 
eascuri’e, zdrobitori’e și restul in
ventarului de cramă se găsește în 
ceeași stare în care a rămas de 
nul trecut, după vinificație, fără

IN ACESTE ZILE

Pregătirilor pentru cules și vinificație toată atenția
a fi revizuit și vopsit. Mult rămase 
in urmă sînt și pregătirile în vede
rea vinificației și la brigada viti
colă din Țelna.

In ce privește spațiul de depozi
tare al mustului, acesta a fost asi
gurat pe întreaga gospodărie prin 
înlocuirea unui mare număr de bu
toaie de transport cu budane noi, 
cu volum sporit, iar pentru deter
minarea momentului optim de recol
tare al strugurilor se execută pe
riodic probe.

Ana'izînd situația pregătirilor de 
cu'es și vinificație la gospodăria 
agricolă, de stat din Galda de Jos, 
aici lipsurile sînt mult mai multe. 
Ia brigada viticolă din Cricău, 
unde se află centrul de vinificație 
pe gospodărie, încă de anul trecut 
au fost începute lucrările pentru 
instalarea curentului pentru ilumi
nat și forță. In prezent, ca urmare 
a lipsei totale de preocupare dm 
partea conducerii gospodăriei, {di
rector ing. Mocanu Augustin), a- 
ceastă lucrare se află și astăzi în 
aceeași situație de început. Prin 
faptul că se întîrzie introducerea 
curentului industrial, pompa nouă 
dr tras vin, ce funcționează cu cu
rent, nu poate fi folosită. De ase
menea, nu se poate face mecaniza-

rea unor lucrări, cum este, bună
oară, dezbrobonitul strugurilor, deși 
se știe că mecanizarea unor lucrări 
înseamnă economie de brațe de 
muncă și preț de cost redus. Cra
ma este nereparată și nevăruită, iar 
inventarul de vinificație nerevizuit 
și nevopsit. La această brigadă mai 
dăinuie și alte lipsuri cu totul ae 
neadmis. Aici butoaiele goale din 
pivniță sînt mucegăite în exterior 
și, mai mult, mucegaiul — dușma
nul de moarte al vinului — este 
îniîlniț, și la butoaiele pline, mal 
ales pe dopurile care sînt în Con
tact direct cu vinul.

Dacă așa stau lucrurile la bri
gada viticolă de la Cricău, nu este 
de mirare, deoarece aici funcția de 
șef de trup viticol este deținută de 
Ciilea Cecilia care este cu totul străi
nă de problemele de viticultură. 
Mai mult, cu încuviințarea șefului 
de brigadă, tov. Stanciu Loghin, a- 
ceasta se complace să stea ore și 
zile întregi fără nici o ocupație, 
neadueîndu-și nici o contribuție la 
întreținerea pivnițelor și la pregătiri
le pentru vinificație. Bineînțeles, li
nei astfel de situații conducerea 
gospodăriei, îndrumată de organi
zația de bază, are datoria să-i pună 
de urgență capăt.

0 carte bună face 
cit un prieten bun
Oare tovarășul Moiseș loan, res

ponsabilul magazinului mixt din 
Galda de Jos este de părere că o 
carte bună face cît un 
Credem că nu. Dacă ; 
menea păreri, atunci 
sînt încredințate spre 
acorda o mai mare 
„grija" < . '
tora ar fi alta.

Și, că cele afirmate mai sus co
respund realității, să intrăm puțin 
în magazinul în care tovarășul 
funcționează ca gestionar și ne vom 
conyinge. Cam la înălțimea de 2 
m, pe ultima poliță a unui raft, sînt 
îngrămădite circa 300 volume—-cărți 
tratînd probleme de agricultură, 
tehnică, știință popularizată, etc.

Felul cum sînt, sau mai bine zis 
cum nu sînt expuse, cărțile și fap
tul că tovarășul gestionar s-a stră
duit prea puțin pentru a le prezen
ța cumpărătorilor, a făcut ca aces
tea să rămînă nevîndute de mai bine 
de un an de zile. Și mai mult de
cît atît, stocul de cărți n-a mai fost 
împrospătat din luna decembrie a 
anului trecut.

Dacă aici la centru de comună 
lucrurile se prezintă astfel, apoi ia 
prăvăliile sătești de pe raza comu
nei stau și mai rău, „stau" în înțe
lesul cuvîntului. La prăvălia săteas
că diti Mesentea, bunăoară, gestio
narul Miron Ioan n-a vîndut anul 
acesta nici una din cărțile pe care 
le „păstrează" — ferite de ochii 
lumii în pult.. Și ca el „rezultate" 
asemănătoare din păcate au și cei
lalți gestionari din Oiejdea și pră
vălia sătească din Galda de Jos.

i prieten bun? 
ar nutri 
cărților ce-i 
vînzare 
atenție iar 

ce o poartă difuzării aces-

ase-

le-ar

pe jumătate
felul cum se muncește cu cartea, la 
faptul că pentru popularizarea și 
răspîndirea cărții se fade foarte 
puțin. In afară de cele cîteva cărți 
expuse vederii, la alte posibilități de 
popularizare nu s-a mai gîndit ges
tionarul cooperativei. Și-apoi nici 
nu-i ajutat în acest sens, conduce
rea cooperativei din Mihalț mulțu- 
mindu-se doar ca din cînd în cînd 
să predea cîte un teanc de cărți 
gestionarului Macarie AlCxa din 
Sîntimbru ca apoi să-l lase să se 
descurce cum știe cu difuzarea lor. 
Astfel fiind, oare nu găsește condu
cerea cooperativei din Mihalț nime
rit să-și schimbe felul de a munci?

CONCLUZII
Făcînd o privire de ansamblu a- 

Supra muncii desfășurate pe linia 
popularizării și pătrunderii cărții în 
masele de țărani muncitori din ra
ionul nostru, constatările sînt îm-

părțite. Și e firesc să 
și preocupările pentru 
zintă

In cadrul pregătirilor de vinifi- 
cație din raionul nostru, o deose
bită preocupare dovedesc lucrătorii 
întreprinderii Vitialcool din Alba- 
Iulia. îndrumată și sprijinită de or
ganizația de partid și Comitetul 
sindical din unitate, conducerea în- 
'reprinderii a luat din vreme o se
rie de măsuri organizatorice meni
te să asigure o bună pregătire in 
vederea preluării și vinificației stru
gurilor, precum și pentru depozita
rea produselor rezultate. Așa, de 
exemplu, la centrul de vinificație 
din Ighiu s-a făcut instalația pen
tru Curent industrial, în vederea 
mecanizării lucrărilor la prese, zdro
bitori și este în curs instalarea u- 
nui aparat de scărmănat tescovină 
la presă continuă și a unei pompe 
de tras apă. La centrul de vini
ficație de la Cricău, prin prelungi
rea liniei de vagonete existentă, s-a 
mărit simțitor capacitatea de pre
luare a strugurilor, iar la Alba-Iu- 
lia au fost amenajate noi pivnițe cu 
budane noi, cu o capacitate de a- 
proape 100 de vagoane, etc. In pre
zent, la centrele de vinificație ale 
secției din cadrul acestei întreprin
deri, pregătirile pentru vinificație 
sînt făcute în proporție de peste 80 
la sută.

Pregătindu-se din timp cramele 
șt pivnițele, se asigură efectuarea 
vinificației la timp și în condițiuni 
optime a recoltei de struguri.

FI. BARABAȘ

fie așa căci 
aceasta pre- 

un dublu aspect. Muncind cu 
perseverență, făcînd o largă popu
larizare în jurul cărții prin diverse 
mijloace, multe din cooperativele 
din raion și multe din comisiile 
culturale din cadrul acestora au ob
ținut rezultate de seamă. Așa este, 
de pildă, cazul cooperativei din 
Feneș, unde problema popularizării 
și difuzării cărții este pe același 
plan cu cele mai importante pro
bleme ale unității, așa stau lucru
rile la Vințul de Jos, Berghin și alte 
cooperative.

Sînt însă în raionul nostru și 
cooperative unde difuzarea cărții 
este, printr-o greșită înțelegere, 
considerată o problemă minoră. 
Numai așa se explică faptul că în 
unele unități cărțile sînt „ferite" de 
ochii cumpărătorilor, cazul de la 
prăvălia sătească din Galtiu, nu
mai așa s-a putut ajunge la folo
sirea filelor de carte la împachetatul 
unor mărunțișuri, cazul de la pră
vălia sătească din Drîmbar.

O insuficientă preocupare față 
de problema popularizării și difu
zării cărții se constată chiar și la 
IJ.R.C.G. Alba. Îndrumarea și con
trolul în acest sens, uneori se fac 
fugitiv, iar posibilitățile existente 
în raion sînt ignorate.

Cartea și-a cîștigat, în anii din 
urmă, mulți prieteni în raionul nos
tru. Oamenii o caută deoarece 
simt foloasele. Să facem deci 
sub îndrumarea organizațiilor 
partid, organizațiile de masă 
obștești să contribuie din plin 
răspîndirea cărții astfel ca ea 
ajungă în fiecare casă.

îi 
ca 
de 
Și 
la 
să



Să pregătim temeinic deschiderea 
Si desfășurarea Invâtămlntului de partid

'Oamenii muncii din raionul nos
tru, în frunte cu comuniștii, parti
cipă cu un avînt sporit la traduce
rea în viață a mărețelor sarcini 
trasate de cel de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. pe calea construirii so
cialismului în patria noastră. A- 
ceastă muncă de o însemnătate 
deosebită pentru avîntul continuu 
al economiei, asigurarea succesu
lui ei, pune și în fața propagandei 
de partid sarcini de mare impor
tanță. Tov. Gh. Gheorghiu-Dej în 
Raportul prezentat la Congres ara
tă că „Complexitatea sarcinilor po
litice și economice care ne stau în 
îață în actuala etapă de dezvoltare 
a societății cere fiecărui membru 
de partid să îmbine munca practi
că de îndeplinire a sarcinilor în
credințate cu o permanentă preocu
pare perjtru însușirea bazelor ideo
logiei marxist-leniniste și a poli
ticii partidului". Un mijloc impor
tant pentru ridicarea nivelului poli
tic și ideologic a masei membrilor 
Și candidaților de partid este1 învă- 
țămîntul de partid, organizat în 
Cercuri și cursuri, precum și stu
diul individual al cadrelor cu o pre
gătire mai înaltă.

Comitetul raional de partid a în
drumat organizațiile de partid din 
cuprinsul raionului în așa fel ca 
noul an în învățămîntuil de partid să 
T organizat temeinic, să coresptin- 

niveltilui și sarcinilor actuale ale 
fiecărui colectiv de muncă. Astfel, 
au fost organizate 338 de cercuri 
și cursuri, care cuprind aproape 
toți membrii și candidații de partid 
din raion și o bună parte din acti
vul fără de partid.

Selecționarea propagandiștilor a 
fost făcută cu mai multă răspunde
re, fiind promovați în această mun
că muncitori fruntași, ingineri, teh
nicieni, colectiviști, activiști de 
partid și de1 stat cu experiență, care 
Jau o pregătire politică, ideologică 
și culturală corespunzătoare condu
cerii cercurilor și cursurilor care 
le-au fost încredințate cum sînt tov. 
Apostol Vasile, Bretoi Vasile, Sîrbu 
.Iosif, Dărăban Petru, Dumitru Ilie-, 
Demco Nicolae și alții. Demn de 
scos în evidență este faptul că în 
acest an au fost promovați ca pro
pagandiști 86 tovarăși care au la 
bază școli de partid.

Analizînd felul în care organiza
și de partid s-au preocupat de 
pr. urea deschiderii învățămîntu- 
lui de partid, în mod deosebit pu- 
'tem scoate în evidență faptul că 
•comitetele de partid U.M.C. Zlatna, 
Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, 
-comitetul orășenesc Alba-Iulia, co
mitetele comunale de partid Mi- 
halț, Vințul de Jos, Ighiti, sau or
ganizații de bază ca cele de la 
'G.A.C. Micești. G.A.S. Oarda de 
Jos, S.M.T. Alba și altele au avut 
•în centrul preocupărilor lor aceas
tă problemă, obținînd, cum era și 
normal, rezultate din cele mai bune.

In condițiile actuale, mai mult ca 
oricînd se cere ca membrii și can
didații de partid să cunoască te
meinic problemele economice de 
bază. In acest scop cercurile de e- 

•'conomie politică și cele de econo
mie concretă au o deosebită impor
tanță. Pe baza orientării organiza
țiilor de partid de către Comitetul 
raional, numărul cercurilor de eco
nomie concretă a crescut de la 16 

■cîte au funcționat anul trecut la 
22, iar cele de economie politică de 

Ta 5 la 16. Experiența din anul tre- 
•ent a dovedit eficiența acestor cer
curi, atît în ridicarea nivelului de 

'.cunoștințe economice cît și în apor-

Pînă cînd atîta dezinteres ?
(Urraare din pag. !-•)

iuș, în frunte cu comuniștii, trebuie 
•să-și îndrepte în aceste zile toate 
forțele pentru asigurarea gropilor 
'necesare și însilozarea întregii can
tități de porumb planificate. Pentru 
intensificarea ritmului însilozării la 
nevoie să se asigure executarea a- 
cestei lucrări în două schimburi. 
Cimentarea gropilor fiind absolut 

.'necesară, deoarece terenul se sur
pă din cauza stratului gr-s de pie
triș, impune executarea acestei lli

berări care nu constituie o greutate, 
deoarece gospodăria dispune de zi
dari price puți ca Timiș Ștefan, 
‘Popa Ion și alții, care pot face a- 

icest lucru.

VASILE FARCAȘ 
secretar al Comitetului raional 

al P. M. R. Alba

tul lor la îmbunătățirea procesului 
de producție. Așa a fost, de exem
plu, cazul la U.M.C. Zlatna, la 
Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, 
întreprinderea „Gh. Doja" și altele, 
unde pe o bază tematică bine a- 
leasă, s-a reușit să se îmbine proble
mele teoretice cu preocupările con
crete ale întreprinderilor. Pentru 
ca în viitor rezultatele să fie și mai 
bune, este necesar ca organizațiile 
de partid să stabilească pînă la 15 
septembrie tematica cercurilor de 
economie concretă, care să cuprin
dă probleme legate de obiectivele 
concrete stabilite de către Congre
sul al IlI-lea al partidului, obiec
tive care trebuie rezolvate în cadrul 
întreprinderii unde funcționează 
cercul, cum sînt probleme ca ridi
carea productivității muncii, progre
sul tehnic, elementele componente 
ale prețului de cost, căile ce duc 
la realizarea de economii peste plan 
și altele, pentru ca Biroul raional 
Să aprobe la timp aceste tematici.

In cadrul acestor cercuri este 
bine ca pe lîngă studierea de către 
cursanți a problemelor din temati
că ce se vor dezbate în cerc, să fie 
formate colective care să întoc
mească referate și pe care să le 
susțină în cadrul discuțiilor. Aceas
tă metodă va face ca discuțiile să 
fie mai vii, mai interesante.

Organizațiile de partid vor tre
bui să acorde un mai mare sprijin 
și să vegheze ca aceste cercuri să 
nu devină pur și simplu niște con
sfătuiri de producție sau să se dis
cute probleme teoretice în general, 
ci ele să fie legate cît mai concret 
de activitatea practică.

Este necesar apoi ca unele comi
tete comunale de partid, ca Mihalț, 
Ighiti, Teiuș și altele care au uni
tăți socialiste puternice, să studieze 
posibilitatea ca în unele gospodării 
colective să organizeze cercuri de 
economie concretă. Acestea vor a- 
juta mult la ridicarea cunoștințelor 
agrotehnice ale membrilor de partid 
și vor influența în mod pozitiv 
întărirea economico-organizatorică 
a unităților lor.

In toate cercurile și cursurile, ca 
o sarcină primordială este ajutora
rea cursanților să înțeleagă temei
nic sarcinile politice și economice 
ce rezultă din hotărîrile Congresu
lui al IlI-lea al P.M.R., să lupte 
pentru aplicarea lor în viață. Toc
mai în acest scop noul am în învă- 
țămîntul de partid va începe cu stu
dierea în toate formele învățămîn- 
tului de partid a Raportului tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prezentat la Congres, care este un 
document de o importanță deose
bită din punct de vedere teoretic și 
practic în lupta pentru de'săvîrșirea 
construcției socialiste în patria 
noastră. Trebuie avut de grijă ea 

. acest document să fie studiat legat 
de realizările, de lipsurile cît și de 
sarcinile concrete care revin fiecă
rui colectiv de muncă. Pe lîngă ra
port. membrii și candidații de 
partid, în studiul lor, trebuie să fo
losească si cnvîntările membrilor 
C. C. al P.M.R. ținute la Congres, 
Directivele Congresului al IlI-lea 
al P.M.R. pentru planul de dezvol
tare a economiei naționale pe anii 
1960-1965 și pentru programul eco
nomic de perspectivă ca și Statu
tul P.M.R. De 
rea problemei 
nale, Raportul 
completat cu
-----------------

asemenea, la studie- 
situației internațio- 

de la Congres va ii 
expunerea „Situația

Pentru a-și spori cit mai mult 
cantitatea de nutreț însilozat, o a- 
tenție deosebită trebuie să acorde 
colectiviștii din Teiuș însi'ozărti 
coletelor de la cele 20 hectare de 
sfeclă, a cărei recoltare va începe 
în curînd, precum și a unor canti
tăți cit mai mari de trifoi cu mi
riște, de care gospodăria dispune 
în cantități sporite.

Insilozînd la timpul optim o can
titate cît mai mare de porumb și 
alte plante ■ furajere, co’ectiviștii din 
Teiuș vor reuși să obțină 
tot mai bune în creșterea 
lor, în sporirea producției 
și lapte și în asigurarea 
turi tot mai mari. 

rezultate 
animale- 
de carne 
de veni-

internațională și politica externă a 
R.P.R." ținută în fața Sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări Națio
nale în 30 august 1960 de către to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pentru cunoașterea Statutului 
P.M.R. de către candidații de 
partid, noii membri de partid, cît 
și o parte din activul fără partid, 
organizațiile de bază vor trebui 
să acorde toată atenția celor 90 de 
cercuri organizate în acest an, pen
tru că de însușirea temeinică a le
gilor de bază după care se conduce 
partidul nostru în activitatea sa 
depinde ca cursantul să înțeleagă 
mai bine importanța ce o are calita
tea de membru al partidului nos
tru, pentru ca el să devină un bun 
luptător și constructor al socialis
mului.

Trebuie lichidat fenomenul nega
tiv ce se mai manifestă la unele 
organizații de partid care atunci 
cînd, în timpul anului, primind 
candidați de partid, îi încadrează 
în cercurile de studiere a Statutului 
după ce 4-5 lecții au fost predate. 
Cu noii candidați de partid, orga
nizațiile de bază vor forma noi 
cercuri, dacă au propagandiști bine 
pregătiți, iar dacă nu au, prin gri
ja și cu ajutorul secretarului orga
nizației de bază aceștia vor fi în
drumați să studieze statutul în mod 
individual. De asemenea organiza
țiile de bază vor asigura ținerea de 
expuneri din materialul care va 
fi pregătit la timp de cabinetul de 
partid.

Ne mai despart cîteva zile de 
data începerii pregătirii propagan
diștilor pe plan raional. Organi
zațiile de partid au sarcina ca să 
asigure ca toți propagandiștii să 
poată participa, pentru că de felul

(Continuare în pag. 4-a)

Pentru colectiviștii din Țelna, a- 
pariția pe scenă a brigăzii lor ar
tistice de agitație, le-a fost întot
deauna' prilej de desfătare. In clișeu: 
Membrii brigăzii executînd „Invîr- 
tita".

NOTĂ

ai ora
ri in râ
mi mai

și trebuie satisfăcută
Deși ridicată de mai multe ori, 

problema îmbunătățirii distribuirii 
petrolului către populație a rămas 
pînă în momentul de față tot ne
rezolvată. Motivele sînt destul de 
bine cunoscute. Nici pînă în pre
zent conducerea O.C.L. Produse 
industriale n-a luat măsuri pen
tru a înființa în oraș cel puțin 
două Centre de desfacere. Din a- 
ceastă cauză, fie locuitori 
șuiul, fie țărani muncitori 
ion sînt nevoiți să aștepte 
puțin de 3-4 ore pînă le vine rai
dul să cumpere 4-5 litri de pe
trol. Or, în aceste ore risipite cu 
așteptarea s-ar putea face multe.

Și condiții pentru a se pune 
Capăt unei astfel de situații exis
tă. E nevoie ca organele secției 
comerciale a raionului, conduce
rea O.C.L. Produse industriale, 
ca și conducerea Bazei a VIII-a 
de desfacere să se preocupe de 
această problemă și să ia măsuri 
operative spre a îmbunătăți în 
timpul cel mai scurt aproviziona
rea cu petrol a populației. Este o 
sarcină ce, nu mai trebuie aml- 
nată de pe o zi pe alta.

Vești din activitatea culturală
Cu cîntecul și jocul în satele vecine
Duminică, 28 august, echipa artisti

că a căminului cultural din Berghin 
s-a deplasat la Henig unde, în fața 
a peste 200 țărani muncitori, a pre
zentat un program artistic cu tema 
„Mulțumim partidului". Cuprinzînd 
coruri, dansuri, recitări și dialo
guri, programul a scos puternic în 
relief grija partidului și guvernului 
față de școală și învățămînt.

Conținutul programului a fost

Pe scena noului cămin

dat gata 
din a-

In urmă cu zece ani, zidirtdu-și 
un frumos local de școală, țăranii 
muncitori din Valea Dosului au a- 
lungat pentru totdeauna 
de carte din satul lor.

Dar, încă de cînd au 
școala cea nouă, 
ceasta așezare 
dit că satului 
aibă și cămin 
și acest gînd 
fapte. Au muncit pentru aceasta to
varășul Mand Petru, președintele 
sfatului popular, au alergat îrtcoace-

neștiința

sătenii 
de munte s-au glii
lor i-ar sta bine să 
cultural. Și iată că 

l-au transformat în

Sărbătoarea recoltei
Duminică, 28 august, la căminul 

cultura! din Gali iu a avut loc con
sfătuirea lunară a activiștilor cul
turali din raionul nostru, pe tema 
„Sărbătoarea recoltei". Cu acest 
prilej, directcrul căminului cultural 
din Vintui de los, a prezentat re
feratul „Aspecte ale muncii cultu-

Frigiderul
este, așa după cum îl arată și 

numele, acea instalație care produ
ce gheață iar gheața produce fri
gul. Vara pe arșiță, un asemenea 
frigider e ca și o căpșună în toiul 
iernii.

Magazinul central al O.C.L. Ali
mentara din Zlatna a avut ferici
rea să fie dotat, cu două luni în 
urmă, și el cu un asemenea frigi
der. Mare bucurie. Și nu pentru ni
mic. Alimentele aveau să fie păstra
te 
ca 
de
Și, 
să 
că

o
Li” 
la

așa cum stă scris la carte — 
la gheață. Numai că frigiderul 
la Zlatna s-a supărat pe vară 

drept răzbunare, nici gînd n-are. 
se răcească. Gurile rele spun 
la mijloc ar fi conducerea

O.C.L. Alimentara Alba, care nu se 
interesează să-l instaleze. Ba mai 
mult. Se spune că la mijloc ar fi 
și o ambiție. Conducătorii O.C.L. 
Alimentara Alba vreau să facă 
surpriză. Au de gînd să dea consu 
maiorilor în luna ianuarie ouă 
frigider. Ar fi o idee!

Cu sare, petro! și... 
sticle de lampă

Cînd deschizi paginile unei pub
licații și dai de rubrica „Cu 
și... piper", rîndurile ce ți se înși- 
ruie.sub ochi sînt într-adevăr și să
rate și pipărate. 

sare

apoi și mai mult îmbogățit prin cu- 
vlntul directorului școlii de 7 ani 
din Berghin. Accentulnd asupra noii 
măsuri luate de partid, privind 
gratuitatea manualelor școlare, cu- 
vîntul directorului a răsunat ca un 
îndemn în vederea începerii noului 
an școlar, din prima zi cu toți 
copiii la școală.

Coresp. IF.I.ER EMIL

încolo deputății Cîmpean I. și Cri- 
șan I. ,au pus umărul zeci de ță
rani muncitori din sat.

Nu de mult, spre marea bucurie 
a sătenilor din Valea Dosului, că
minul cultural, cu toate gata, a fost 
inaugurat. Pe scena noului cămin 
au urcat artiștii satului. Și țăranii 
muncitori din sat, ca șt cei din sa
tele vecine, veniți la inaugurarea 
căminului cultural din Valea Do
sului, au sărbătorit cu entuziasm 
noua izbîndă.

Ccresp. BERINDEI SABINA

desfășurate în timpul verii",rate
iar directorul căminului dultural din 
Stremț a expus „Planul de mun
că pentru perioada de toamnă".

A urmat, apoi un bogat program 
artistic axat pe tema consfătuirii, 
prezentat de formațiile artistice de. 
pe raza Comunei. Curtea școlii din 
Gal tiu, unde a fost amenajată sce
na, a devenit neîncăpătoare, de un 
succes deosebit bucurîndu-se atît 
brigada artistică de agitație din 
Galtiu cît și taraful de muzică 
populară romînească.

In încheierea consfătuirii, tovară
șul Cacoveanu Ion, din partea Co
mitetului raional de partid, sinteti- 
zîrtd problemele ridicate în referate 
și în discuțiile purtate pe marginea 
acestora, a scos în evidență sarci
nile de mare răspundere puse in 
fața activiștilor culturali de docu
mentele celui de-al IlI-lea Congres 
al partidului.

N. CIOBOTA 
inspector metodist cultural

a conducerii cooperativei 
cerințele cumpărătorilor, 

uitați, tovarăși de la Totoi! 
și petrol și sticle de lam- 
și cu acestea vă este slab

Citind titlul acestor rînduri însă, 
unde sarea stă alături cui petrolul 
și... sticlele de lampă te întrebi: 
unde o fi piperul?

Și, acum răspunsul. Piper se gă
sește la prăvălia sătească din To
toi. Mai trebuie să se aducă aici 
sare pentru a drege lipsa de preo
cupare 
față de 
Dar nu 
Aduceți 
pă, căci 
aprovizionată prăvălia. Și-apoi de 
adus — aveți de unde aduce.

Adevăratul campion
De cînd lumea, melcul a fost so

cotit ca fiind „campion absolut" la 
viteză. Insă, de curînd, vechea teo
rie a fost răsturnată!

Oficiul P.T.T.R. din Alba-Iulia, 
cu toate mijloacele moderne de care 
dispune a vrut să demonstreze că 
este mai „rapid" decît proverbialul 
melc. Și cum? Tovarășului Dușa Is
pas din Berghin i-a fost expediată 
din Alba-Iulia o scrisoare. Chiar 
pe jos mergînd de la Alba-Iulia la 
respectiva comună n-ai face, să 
spunem, mai mult de... patru ore.

Or, expeditorul, a avut „plăcuta" 
surpriză să constate că scrisoarea 
sq n-a ajuns la destinatar decît 
după cinci zile. Concluzia e că în 
cazul de față a cîștigat, într-ade- 
văr, Oficiul P.T.T.R. Alba titlul de 
campion absolut la „viteză"!



A XV-a aniversare a proclamării R. D. Vietnam
Astăzi poporul vietnamez sărbătorește cea mai mare sărbătoare 

națională a sa — a XV-a aniversare a proclamării Republicii Demo
crate Vietnam. Cei 15 ani care au trecut de la acea memorabilă zi 
de 2 septembrie a însemnat pentru poporul vietnamez ani de uriașe 
succese pe drumul înfloririi patriei. Și bătălia pentru aceste succese 
n-a fost de loc ușoară.

V indecîndu-și însă rănile râzboiu'ui, poporul vietnamez a pornii 
să și făurească o altă viață. Și printr-o muncă eroică se poate spune 
că harnicul popor vietnamez, avînd larg sprijinul U.R.S.S. și a celor
lalte țări socialiste, a făcut pași uriași pe drumul construirii socia
lismului.

Pe drumul dezvoltării industriale
După restabilirea păcii, Vietna

mul de Nord a pornit pe calea 
transformărilor socialiste. Pentru a 
construi bazele materiale ale socia
lismului, pentru a reorganiza eco
nomia națională pe temelia unei 
tehnici noi, pentru a asigura în 
mod permanent reproducția lărgită, 
pentru a spori neîncetat productivi
tatea socialistă, ponorul vietnamez 
și-a încordat toate forțele pentru a 
obține industrializarea socialistă a 
țării — sarcina centrală a perioa
dei de trecere spre socialism. Dez
voltarea industriei grele și a celei 
producătoare de mijloace de produc
ție constituie piatra unghiulară a 
industrializării socialiste.

La sfîrșitul anului 1957 refacerea 
economiei naționale a fost îndepli
nită cu succes și anul 1958 ă mar
cat începutul planului trienal de 
dezvoltare și de transformare so
cialistă a economiei. In cursul trie
nalului (1958-1960) bazele indus
triale și minele care s-au dovedit 
necesare dezvoltării economiei ai» 
fost refăcute și redate exploatării, 
au fost construite peste 70 de noi 
întreprinderi, numărul cadrelor și 
a muncitorilor calificați a crescut. 
In anul 1960 sînt în curs de cons
truire alte 72 mari întreprinderi.

Ca urmare a îndeplinirii planu
rilor anuale de stat a crescut con
siderabil producția industrială. 
Față de 1955, producția industrială 
globală a crescut în 1959 cu 310 
la sută (producția industrială luată 
separat — cu 681 la sută). Anual 
producția industrială si meșteșugă
rească crește în medie cu 42,7 Ia 
sută. Producția mijloacelor de pro
ducție a crescut și ea în 1959 cu 
400 la sută față de 1955. In ce 
privește creșterea producției de e- 
nergie electrică în anul 1959 ea a 
crescut cu 394 la sută în compa
rație cin 1955.

Paralel cu dezvoltarea industriei 
grele s-au pus bazele industriei 
ușoare. In felul acesta valoarea 
produselor imnortate scade neînce
tat. In anul 1959 întreprinderile de 
stat din industria ușoară și între
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prinderile meșteșugărești au produs 
12.000 articole felurite.

Firește că dezvoltarea industriei 
a avut ca rezultat creșterea con
tinuă a numărului muncitorilor și 
ridicarea nivelului lor tehnic și cul
tural. In 1955 se numărau doar 
17.400 muncitori, număr care în 
1959 s-a ridicat la peste 73.000. In 
■țară există peste 470.000 de meș
teșugari. Muncitorii vietnamezi, 
conștienți de faptul că ei sînt stă- 
pînii țării, au organizat întrecerea 
socialistă în cadrul căreia au făcut 
nenumărate propuneri de inovații 
și au realizat economii importante 
de materii prime și materiale și an 
produs noi feluri de mărfuri. In 
perioada 1955—1959 14 muncitori 
au fost distinși cu înaltul titlu de 
„erou al muncii1 * *', peste 10.000 au 
fost numiți „luptători în întrecere" 
și peste 100.000 „muncitori frun
tași".

I
 Ceața din zori se risipește. La 

răsărit orizontul se luminează. In 
cadrul muntos din Truong Son, 
apar în mijlocul verdeții acoperi
șurile roșii ale atelierului meca
nic, al fabricii de zahăr, ca și a- 
coperișurile cenușii ale colibelor.

Tractoarele dtidue, camioanele fac 
zgomot în timp ce oamenii și vi- 

Itele se îndreaptă spre ctmp.
Așa începe o zi de muncă la 

„Steaua de aur", o cooperativă 
agricolă înființată în urmă cu doi 
ani.

In locul în care este acum ate
lierul mecanic era înainte o mlaș
tină. Era nevoie de mai multe 
ore pentru a aduna boii și bi
volii dare pășteau aici și se rătă
ceau. Acolo unde se desfășoară 

Îacum panglica unui drum carosa
bil larg de 6 metri nu se găsea 
nici măcar urma unei poteci. In 

I timpul războiului, aci era o re
giune pierdută în junglă. Activi
știi care vroiau să meargă în sa
tele minorității de la munte tre
buiau să se lase conduși de că
tre o călăuză care cunoștea bine 
locul, știindu-se astfel și păziți 
deoarece nu îndrăzneau să mear
gă pe aci în timpul nopții...

La început au fost doar 30 de 
oameni care au sosit aici la res
tabilirea păcii la sfîrșitul anului 
1954 din sud. Ei și-au învins dra
gostea față de tocul în care s-au 
născut și au preferat să trăiască 
în partea eliberată din nordul

Victoria revoluției socialiste a 
deschis perspective luminoase dez
voltării industriei socialiste în par
tea de nord a Vietnamului. An de 
an, la 2 septembrie, poporul viet
namez face bilanțul noilor succese 
obținute în opera de industrializare 
socialistă, în strădaniile sale de a 
construi socialismul și de a îmbu
nătăți nivelul de trai al poporului.

o------------------- -

Dezvoltarea învățămîntului
Pentru a răspunde multiplelor 

nevoi ale construcției socialiste, în 
R. D. Vietnam învățămîntul se dez
voltă neîncetat.

Numărul total al elevilor din șco
lile elementare și medii este de 
2.400.000, ceea ce reprezintă un e- 
lev la fiecare șase locuitori. In a- 
proape toate circumscripțiile terito
riale din regiunile muntoase func
ționează școli de ciclul II, lucru ne
cunoscut înainte de eliberare.

Contribuția populației la construi
rea școlilor este deosebit de impor
tantă. Mii din aceste școli s-an clă
dit pe baza inițiativei populare.

Pentru perfecționarea cadrelor de 

patriei. Apoi au mai venit și alții 
din sud, împărțind cu primii mun
ca de pionier. Astăzi Ia „Steaua 
de Aur" trăiesc peste 1000 de 
oameni.

Printre aceștia se găsesc vechi 
militant! Duoc, șeful secției zoo
tehnice, a luat parte la mișcarea 
Tineretului Revoluționar în anii 
1927-1928, la insurecția din Ha 
Tinh în 1930-1931, ceea ce i-a a- 
dus condamnarea la ani grei de 
închisoare.

Printre cei de la „Steaua de 
Aur" se găsesc de asemenea bă- 
trîni muncitori din Saigun care, 
în timpul Rezistenței, fabricau în 
pădure arme și muniții pentru 
front.

Alături de băirînii cărora vîrsta 
le-ar da dreptul de a ieși la pem 
sie, se află tineri elevi dare, după 
ce au terminat cursurile învăță
mîntului general ciclul //, au Ce
rut să-i urmeze pe cei vîrstnici 
pe frontul producției.

Aceștia sînt noii eroi a Căror 
muncă și devotament a transfor
mat o regiune năpădită de jun- 
g'ă intr-o gospodărie agricolă 
plină de perspective. Ei au tre
buit să depășească nenumărate 
greutăți datorită lipsei lor de ex
periență în materie tehnică ca și 
în domeniul organizării. Ei au 
trebuit să lupte de asemenea îm
potriva calamităților naturale, în 
deosebi împotriva groaznicului tai
fun de la începutul anului 1959, 
care a provocat prăbușirea majo-

Tot mai multe locuințe
Problema locuințelor este una 

din cele mai dificile și mai com
plexe înir-o țară ca R.D. Vietnam 
în care după aproape 15 ani de 
război consecutiv (1940-1954) ora
șe întregi au fost rase de pe supra
fața pămîntuluî, ramurile industriei 
de construcții distruse.

Guvernul R. D. Vietnam a acor
dat o deosebită atenție rezolvării 
acestei probleme și îndeosebi în o- 
rașele și. centrele industriale unde 
ea era si mai acută.

Statui a investit sume conside
rabile pentru construirea unor noi 
locuințe pentru muncitori. Nume
roase cartiere muncitorești din ca
pitală și din orașele din provincie 
au fost refăcute, extinse sau con
struite din nou, avînd fiecare clu
bul lor, rețeaua de radioficare etc. 
Sume importante au fost alocate de 
asemenea construcției de cămine 
pentru muncitorii și funcționarii di
feritelor servidii publice. Numai în 
perioada 1955-1957 suprafața totală 
a căminelor nou construite s-a ri
dicat la 157.422 m.p. La Hanoi, la 
sfîrșitul anului 1960, 70.000 de per
soane vor primi locuințe noi.

Trebuie menționat că în orașele 
muncitorești și în căminele pentru 
muncitori și funcționari chiria este 
deosebit de mică ridicîndu-se doar 
la 4-5 la sută din salariu.

Industria materialelor de con
strucții se dezvoltă rapid. In 1960, 
fabrica de ciment Haifon și-a du
blat aproape producția în compara
ție cu anul 1939. S-au construit u- 
nități ale industriei forestiere, nu
meroase fabrici de cărămidă și de 
țiglă.

muncitori și țărani care nu au pu
tut primi, sub ocupația franceză, 
cunoștințele școlar^ necesare, au 
fost create 18 școli la care învață 
8.000 de elevi.

învățămîntul tehnic s-a dezvoltat 
rapid. In 1958 existau doar 15 uni
tăți școlare cu Un număr de 8.300 
elevi,’ iar în 1959-1960 numărul a- 
cestor școli a crescut la 38 și cel 
al elevilor la 18.300.

La facultăți și școli superioare 
de învățămînt tehnic învață peste 
8.000 de stude!nți dintre care 854 
fete. 300 dintre aceștia au fost îna
inte funcționari sau militari care 
au fost lăsați la vatră.

rității locuințelor și a distrus pes
te 85 la sută din recoltă.

Pornind de la circa zece hec
tare de pămînt cultivat, ei au 
defrișat peste 400 ha și proiectează 
ca în acest an să valorifice o 
suprafață de trei ori mai mare. 
La început, nu lucrau declt 5—6 
echipe de producție, fiedare nea- 
vînd mai mult de zece membri. 
Astăzi, există patru echipe perdru 
agricultură, o secție zootehnică, 
un atelier meCanic înzestrat cu o 
forjă și o lăcătușerie, o fabrică 
de zahăr cu o rafinărie, o cără- 
midărie și un cuptor de var.

In urmă cu un an, locuințele 
erau doar niște simple barăci, 
astăzi fiecare secție de producție 
are cartierul său de locuit cu case 
acoperite cu tablă. Gospodăria 
dispune de o mare sală de șe
dințe, o infirmerie, o grădiniță 
de copii, este iluminată electric, 
are un aparat de radio etc.

„Steaua de Aur" are propriul 
său stadion și o echipă de fotbal; 
aici se organizează seri de tea
tru sau de proiecții cinematogra
fice; funcționează cursuri de în- 
vătămlnt general pînă în clasa 
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La Congresul celor 13 gospo
dării colective întemeiate de că
tre refugiații din sud, „Steaua 
de Aur", ciaslndu-se prima a fost 
distinsă du. titlul de Cooperativă 
de avangardă pe anul 1959 și a 
primit Medalia Mișcării Mondia
le a Păcii.

Să pregătim temeinic deschiderea 
și desfășurarea învățămîntului de partid

(Urmare din pag. 3-a"j
cum asigurăm pregătirea lor, cla
rificarea unor probleme de bază, 
depinde aportul pe care-1 vor putea 
da în munca lor. Trebuie lichidate 
lipsuri ca cele care s-au manifes
tat anul trecut, cînd unii propagan
diști care nit participau regulat la 
pregătirea organizată de cabinetul 
raional de partid, au trecut cu mare 
ușurință peste unele probleme im
portante, sau nu au putut clarifica 
unele confuzii.

E nevoie apoi să combatem ten
dința greșită a unor secretari de 
organizații de bază, care nu res
pectă indicațiile date de C. C. al
P.M.R., care prevăd ca propagan
distul să fie absolvit, de alte sar
cini, spre a putea să se preocupe 
îndeaproape de pregătirea lor și de 
buna desfășurare a învățămîntului 
de partid. Sînt de netolerat cazuri 
ca cele din anul trecut cînd tova
răși ca Muntiu Ioan de la Zlatna, 
Repede Sabina de la Vințul de Jos 
și alții au avut sarcini multiple.

Organizațiilor noastre de partid 
le revine sarcina de a se preocupa 
în tot cursul anului de felul cum se 
desfășoarș activitatea în cercurile 
și cursurile de care răspund. Pen
tru acest lucru este indicat ca de 
Ia începutul anului membrii comi- 

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

Aplicarea largă a complexului de măsuri 
agrotehnice asigură recolte mari de grîu

(Urmare din pag. 2-a)
cu o mare rezistență la ger, tăciu
ne, rugină brună și musca Heselor, 
care se însămîrațează de către gos
podăriile colective în loturi semin- 
cere de la 5-30 hectare și soiul Ce- 
nad 117 pentru gospodăriile colec
tive și întovărășirile agricole. Am
bele soiuri de semințe se primesc 
în schimb de la bazele de recepție.

In mare măsură sporirea recoltei 
este hotărîtă de respectarea epocii 
de semănat, practica dovedind că 
grînele semănate în afara epocii 
optime — prea devreme sau prea 
tîrziu — duc la pierderi de recoltă 
de 400-1.200 kg la hectar. De aceea, 
determinării momentului optim de 
însămînțare — sarcină care revine 
îndeosebi organelor tehnice agri
cole — trebuie să i se acorde toată 
atenția. In stabilirea epocii optime 
de însămînțare trebuie să se țină 
seamă în primul rînd de umiditatea 
existentă la adîncimea Ia care se 
îngroapă sămînța și temperatura 
din aer și sol care trebuie să fie 
sub 15 grade Celsius, temperatură 
care în raionul nostru se întîlnește 
în jurul datei de 1 octombrie. Deci, 
perioada optimă de însămînțarea 
grîului este între 1-20 octombrie. 
Densitatea de însămînțare cea mai 
bună este de 400-500 boabe germi
nate la metru pătrat (180-220 kg 
grîu la hectar), la adîncimea de 
4-6 cm în solurile grele și 6-8 cm 
în solurile mai ușoare. 
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| Școala profesională mecanici agricoli din Alba-lulia |
Face cunoscut că examenul de admitere pentru 

g anul I are loc între 5-14 septembrie 1960. .
Cererea de înscriere va fi însoțită de următoa- -
rele acte:
— Certificat de naștere — copie.
— Certificatul de absolvire a 7 clase elemen

tare în original.
— Certificat medical. J
— Declarație tip de stare materială.
Examenul de admitere constă din următoarele probe: 
limba romînă și matematică scris și oral.

I llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim |

| Cooperativa de încălțăminte „Progresul*4 din Alba-lulia | 
g _______________ Strada S. Bărnuțiu nr. 5_______________ g

Anunță că primește ca ucenici în meseria de cismar 
= manual fii ai cooperatorilor sau ai altor muncitori

din locatitate. g
Examenul de primire, în scris, la limba romînă și 
matematică va avea loc între 7-8 septembrie a. c., 
iar examenul oral la aceleași materii între 9-14 sep- 

= tembrie în localul Școlii profesionale din Alba-lulia.

tetelor comunale de partid sau ai< 
birourilor organizațiilor de bază să- 
fie repartizați în mod concret ca să 
răspundă de un cerc sau curs al 
învățămîntului de partid.

Este indicat ca, periodic, în adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază, în ședințe de comitet să se- 
analizeze învățămîntul de partid, 
însă și aici trebuie lichidată ten
dința greșită de a analiza numai 
partea organizatorică și nu și pro
blemele de conținut.

Organizațiile de partid trebuie de 
asemenea să acorde importanța cu
venită organizării și îndrumării în
vățămîntului U.T.M., la care pe 
lîngă asigurarea cu propagandiști 
din rîndul membrilor și candidați- 
lor de partid să aibă în atenția 
permanentă conținutul de idei și- 
puritatea ideologică în vederea ri
dicării nivelului politic și ideolo
gic al cursanților și mobilizarea lor 
la îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin. J

Preocupîndu-ne zi de zi de înar
marea membrilor și candidaților de- 
partid cu învățătura marxist-leni- 
nistă, cu cunoașterea politicii par
tidului și a sarcinilor trasate de 
partid, vom asigura mobilizarea lar
gă a maselor muncitoare la îndepli-. 
nirea cu cinste a sarcinilor construc
ției socialiste în patria noastră.

Pentru combaterea bolilor, semin
țele de grîu trebuie să fie în mod; 
obligatoriu condiționate și tratate 
cu substanțe antimălurice în doze 
de 200 grame la 100 kg semințe.

Discuțiile purtate în cadrul con
sfătuirilor de la București și de la 
regiune care a avut loc de curînd 
au scos în evidență faptul că 
pentru aplicarea complexului de 
măsuri agrotehnice în cultura griu
lui, trebuie să se cunoască mat 
întîi condițiile naturale din fiecare 
unitate agricolă socialistă, a com
portării diferitelor soiuri de semin
țe etcl

In bătălia pentru obținerea unei 
creșteri cît mai mari a producției 
de grîu, un rol de seamă revine in
ginerilor și tehnicienilor agronomii, 
care au obligația profesional de 
a face ca agrotehnica înainte.^ să 
fie aplicată pe scară cît mai largă, 
să fie îndrumătorii și sprijinitorii 
aproniați ai colectiviștilor și întovă- 
rășiților din raionul nostru, pentru 
a se obține grîu cît mai mult și cît 
mai ieftin.

Gospodăriile colective și întovără
șirile agricole, sprijinite în activi
tatea lor de comitetele executive
ale sfaturilor populare de la comu
ne, trebuie să muncească în așa fef 
încît în acest an lucrările de pre
gătire și semănatul grîului să se- 
execute mai bine ca oricînd, deoa- 
recfe numai așa se poate obține o 
producție mai mare de grîu în a- 
nul viitor.
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