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Pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii noastre]socialiste
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Oamenii muncii din agricultură, 
întregul nostru popor au luat cu.- 
noștință cu un mare interes și cu 
deosebită satisfacție de lucrările 
plenarei C.C. al P.M.R. din 30 iu
nie—1 iulie a. c. Plenara a dezbă-. 
tut și aprobat în unanimitate Ra
portul prezentat de tovarășul Gheor- 
gne Gneorghiu-Dej asupra mersului 
îndeplinirii 
al 111-lea 
construirea 
dezvoltarea 
sarcinile pe 
organele și

Directivelor Congresului 
al partidului privind 

socialismului la sate și 
agriculturii, ■ precum și 

care le stabilește pentru 
organizațiile de partid, 

organele centrale de stat și sfaturile 
populare. Raportul prezentat la ple
nară constituie un document de ba
ză pentru dezvoltarea mai departe 
a agriculturii noastre socialiste, 
pentru întărirea economiei naționale 
și continua îmbunătățire a nivelu
lui de trai al poporului; el însufle
țește pe oamenii muncii; le mobi
lizează puternic inițiativa, talentul 
și hărnicia în lupta pentru realiza
rea obiectivelor stabilite de partid.

Pornind cu elan și înalt spirit de 
răspundere la realizarea planului 
de șase ani de dezvoltare a econo
miei naționale, clasa muncitoare, 
țărănimea și intelectualitatea au ob
ținut succese deosebit de impor
tante. In 1960 planul de stat a fost 
realizat și depășit, iar anul acesta 
planul producției globale indus
triale pe primele 5 luni a fost înde
plinit in proporție de 103,4 la sută. 
Producția industrială a crescut față 
rie perioada corespunzătoare a anu
nți trecut cu 17 la sută. Se dau în 
folosință oamenilor muncii un nu
măr tot mai mare de apartamente, 
populația este mai bine aprovizio
nată, au crescut din ce în ce mai 
mult vînzările de produse necesare 
confortului casnic și satisfacerii ce
rințelor de cultură.

lntemeindu.-se pe aceste realizări 
care dovedesc dezvoltarea sănă
toasă, proporțională, a economiei 
naționale fără salturi spectaculoase, 
pe o linie mereu ascendentă, ple
nara a scos cu putere în evidență 
condițiile favorabile care există pen
tru îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor planului de șase ani. Ple
nara a dezbătut și a aprobat în u- 
nanirnitate proiectul planului de 
stat pe 1962, stabilind măsurile or
ganizatorice și tehnice necesare 
pentru a se crea condiții cît mai 
bune îndeplinirii sarcinilor prevă
zute.

De la cel de-al IlI-lea Congres 
al P.M.R. pe frontul construcției 
socialiste la sate s-au înregistrat 
rezultate îmbucurătoare. Sectorul 
socialist s-a dezvoltat considerabil, 
nivelul tehnic al agriculturii s-a ri
dicat neîncetat, au crescut producția 
agricolă globală și producția marfă, 
au sporit cantitățile de produse in
trate în fondul central al statului, 
a crescut continuu nivelul de trai 
material și cultural al țărănimii. 
Agricultura socialistă cuprindea la 
începutul lunii iunie 83,1 la sută 
din suprafața agricolă și 85,3 la 

( sută din suprafața arabilă a țării. 
Din numărul total al familiilor ță
rănești, 84,2 la sută fac parte din 
unitățile agricole socialiste. Trece
rea țărănimii spre gospodării colec
tive a căpătat din ce în ce mai 
mult un caracter de masă, gospo
dăriile colective devenind dominante 
în cadrul sectorului cooperatist. 
Aceasta este o puternică demons
trare a încrederii maselor țărănești 
în politica partidului, ea reflectă 
creșterea conștiinței lor socialiste,
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Metale vechi oțelăriilor

justețea politicii partidului nostru 
de întărire continuă a alianței mun- 
citoreșli-țărănești.

Anafizîrid stadiul actual al proce
sului de colectivizare a agricul
turii, Raportul prezentat Ta plefiară 
a apreciat că, avîndu-se în vedere 
ritmul. tot- mai puternic de trecere a 
țărănimii la 
transformare a întovărășirilor agri
cole în gospodării colective, există 
depline posibilități de a realiza 
chiar mai devreme sarcina trasată 
de Congres cu privire la terminarea 
colectivizării. Plenara a chemat or
ganele și organizațiile de partid să 
intensifice munca politico-organiza- 
torică în vederea încheierii proce
sului de colectivizare a agriculturii, 
pînă în 1965, să sprijine unirea 
treptată a gospodăriilor colective 
mici în gospodării mai mari, să a- 
corde gospodăriilor colective un a- 
-jutor concret pentru consolidarea lor 
economică pe calea, dezvoltării in
tensive și multilaterale a producției 
agricole și creșterea continuă a a- 
vutului obștesc.

„încheierea colectivizării agricul
turii, se arată. în Raportul tovară
șului Gh. Gheorghiu-Dej, va 
schimba întreaga viață a satului, 
modul de organizare a agriculturii, 
va determina un puternic avînt al 
forțelor de producție la sate, creș
terea producției agricole, continua 
îmbunătățire a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, întărirea econo
miei socialiste, va ridica pe o 
treaptă superioară alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănime. A- 
cesta va fi un eveniment de în
semnătate hotărîtoare pentru desă- 
vîrșirea construcției socialismului 
în țara noastră".

Raportul subliniază că sporirea 
considerabilă a producției de ce
reale, îndeosebi de griti și porumb, 
constituie sarcina principală în pe
rioada planului de 6 ani în dome
niul producției agricole. Aplicarea 
pe scară 
plex de 
mînțarea 
suprafețe 
rumb cu 
brizi de înaltă productivitate, extin
derea mecanizării culturilor — iată 
doar cîteva din principalele măsuri 
menite să asigure creșterea produc
ției de cereale.

Dezvoltarea rapidă a efectivelor 
de animale și creșterea producti
vității lor mai ales în unitățile so
cialiste — s-a subliniat în Raport 
— trebuie să stea în centrul atenției

colectivizare și de

largă a întregului com- 
măsuri agrotehnice, însă- 
în anii viitori a întregii 
cultivate cu grîu și po- 
semințe din soiuri și hi-

(Continuare în pag. 3-a)
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Noi succese injnilustrieși agricultură
Bilanț rodnic

locomotive C.F.R. 
socialistă pe pro-

La Depoul de 
Teiuș întrecerea 
fesiuni, pentru realizarea sarcinilor 
de plan, lună de lună, a însuflețit 
întregul colectiv al unității.

Astfel fiind, bilanțul realizărilor 
pe primul semestru al acestui an 
este deosebit de rodnic. Planul pro
ducției globale exprimat în tone 

km brute pe această perioadă de 
timp a fost realizat în proporție de 
111,25 la sută, iar prin reducerea 

consumului specific de combustibil 
față de norma tehnică s-a realizat 
în primele 6 luni o economie de 
1.654,8 tone combustibil conven
țional.

Peste 33 tone
Utemiștii de la exploatările mi

niere „Gh. Doja“ din Zlatna sînt 
fruntași în acțiunile de colectare 
și expediere a metalelor vechi. 
Luna trecută, de pildă, tinerii de 
aici au colectat peste 55.000 kg 
metal vechi, din care pînă la data 
de 1 iulie au și expediat oțelării-lor 
peste 35 de tone.

Printre fruntașii în aceste acțiuni 
se numără utemiștii Dudaș Cons
tantin, Nistor Ioachim, Proța Lau- 
rențiu de la uzina de preparare, u- 
temiștii Apostu Mina, Pușcău Zenu 
și mulți alții de la mina Almaș, 
precum și tinerii din organizația de 
bază U.T.M. de la Școala profesio
nală din Zlatna.

Din primele xîle
încheind primul semestru cu o 

depășire a planului global de 
105,11 la sută, muncitorii Sectoru
lui ceramic Sintimbru al Întreprin
derii „Horia" sînt hotărîți ca vechi
lor succese să le adauge altele noi.

In primele cinci zile, scurse de 
la începutul lunii iulie, ei au și

cules primele roade. Planul la că
rămidă arsă a fost depășit cu 1,2 
la sută (1.000 cărămizi peste pla
nul zilnic), iar planul la țiglă cu 
1 la sută (560 țigle peste planul 
zilnic). S-a evidențiat în această 
perioadă schimburile
Fabian G'neza și Borbely

conduse de 
Martin.

Importante
De la începutul anului -și pînă în 

prezent, muncitorii cooperativei de 
încălțăminte „Progresul" din Alba- 
lulia au economisit aproape 350 
kg talpă de bovină, peste 4.000 dm. 
p. piele și alte materiale în valoare 
totală de 20.000 lei.

Cele mai mari economii le-au fă-

economii
cut cooperatorii Oarga 
oare numai în luna iunie 
misit peste 20 kg talpă, 
Traian, care în aceeași lună a eco
nomisit 331 dm. p. piele, Oprea n 
Ioan, Kovacs Gheorghe și alții.

Nechifor, 
a econo- 
Muntean

Bucurie...— Elevi din clasa X-a de la Școala medie H.C. C. din
Alba lulia, la plecarea în excursie, pentru 14 zile, pe meleagurile 
patriei.

Vom dezvolta tot mai mult 
creșterea animalelor

Pentru o producție sporită 
de cereale

Recoltă sporită
In gospodăria agricolă de stat 

„Alba lulia", unde se muncește de 
zor la strîngerea recoltei de pâioase, 
rezultatele sînt frumoase. Astfel pe 
o suprafață de 18 ha însămînțaia 
cu orz, după cele mai potrivite 
plante premergătoare, s-a obținut o 
recoltă de 3.2U0 kg la hectar. Apoi, 
pe o altă tarla, în suprafață de ib 
ha, la care s-a aplicat îngrășăniinie 
chimice odată cu arătura, s-au ob
ținut 2.850 kg orz la hectar.

De asemenea, o recoltă bogată se 
întrevede și la orzul irigat.

A f 1 î n d la radio de 
Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la Plenara C.C. 
al P.M.R., am așteptat cu 
multă nerăbdare sosirea 
ziarelor spre a sorbi cu 
nesaț prețioasele învăță
minte cuprinse în Raport.

Sarcinile importante cu
prinse în raport, de care 
am luat cunoștință cu 
mult interes și bucurie, 
sînt pentru colectiviști un 
puternic îndemn pentru 
noi înfăptuiri, ele ajutîn- 
du-ne să facem din gos
podăria noastră o unitate 
socialistă tot mai puter- 
nică, mai înfloritoare.

Deși tînără, înființată 
doar de doi ani, gospo
dăria noastră colectivă 
dm Mihalț, cu sprijinul 
permanent al partidului, 
a reușit să-și dezvolte un 
sector 
tant.

In 
capete 
92 vaci și juninci, iar 
până ta s'fîrșitul anului 
sîntem hotărîți să ajungem 
la 240 bovine. In crește
rea 
noi 
pe

zootehnic impor-

prezent avem 
bovine, din

Și

numărului 
vom pune 

s p o r ir e a

187
care

de vaci, 
bază 

acestora

în mod deosebit 
pe juninci crescute din 
matca proprie, să ajun
gem ca în anii următori 
să avem 400 vaci de 
lapte. In ce privește tine
relul bovin de parte băr
bătească, îl vom crește 
tot, și-l vom preda pe 
bază de contract la greu
tatea de peste 300 kg, 
cum se arată în Raport. 
Vom dezvolta și mai mult 
creșterea porcinelor, astfel 
ca pină la sfirșitul anu
lui numărul scroafelor 
prăsilă să crească la 
capete.

Din valorificarea 
bază de contract a produ
selor animaliere, vom rea
liza în acest an aproape 
400.000 lei, ceea ce ne dă 
posibilitatea să împărțim 
bani frumoși 
și să sporim 
numărul de 
ridicăm noii 
pentru acestea.

Noi sîntem convinși că, 
muncind așa cum ne in
dică Raportul, vom reuși 
să întărim tot mai mult 
gospodăria noastră colec
tivă.

BEDELEANU GH. 
președinte G.A.C. - Mihalț

de
45

pe

la zi-muncă 
și mai mult 
animale, să 

construcții

Zilele acestea, am citit 
din ziarttl „Scînteia" Ra
portul tovarășului 
Gheorghiu-Dej, prezentat 

la plenara Comitetului 
Central al partidului din 
30 iunie și 1 iulie a. c.

Printre altele am des
prins că raportul accen
tuează cu tărie necesita
tea sporirii considerabile 
a producției de cereale, 
îndeosebi de grîu și po
rumb, în perioada planu
lui de șase ani. Acestei 
sarcini de mare însemnă
tate noi, colectiviștii din 
Oiejdea, sîntem ferm ho
tărîți să-i dăm viață, a- 
vînd în această direcție 
incă largi posibilități. 
Pentru aceasta ne propu
nem ca începînd de 
să trecem 
măsură 
complex 
tehnice, 
mințim:
lelor vom executa aratul 
și semănatul mecanizat. 
De asemenea și recoltatul 
griului îl vom face meca
nizat pe întreaga supra
față unde se poate lucra 
cu mașinile.

Gh.

acum 
mare 
unui 

agro- 
a-

în mai 
la aplicarea 
de măsuri 
printre care 
la cultura cerea

vederea sporirii 
de cereale, în 

grîu, vom însă- 
toamna acestui

Tot in 
producției 
special la 
mînța în 
an numai semințe soiuri
valoroase,- iar în primă
vara anului 1962 vom în- 
sămința cel puțin 100 ha 
cu porumb dublu hibrid 
și 60 ha porumb „Lăpuș- 
neac“.

Pentru ridicarea conti
nuă a fertilității solului, 
de asemenea, ne propunem 
ca în acest an să aplicăm 
îngrășăminte organice pe 
200 ha teren (30.000— 
40.000 
precum 
tități 
chimice 
cîal la

Pentru 
viață a 
cuprinse 
varășului 
Dej,
vor munci cu multă însu
flețire și sîntem siguri că 
vom obține rezultate deo
sebite.

PARTEN1E POPA 
președinte G.A.C. - Oiejdea

La Cricău a luat ființă, 
gospodăria colectiva

La 2 iunie, 276 familii de ță
rani muncitori din Cricău, cu o su
prafață de 421 ha teren agricol, din 
care 50 ha vie pe rod, au sărbătorit 
trecerea de la întovărășirea agricolă 
la gospodăria colectivă. Ceea ce a 
convins pe țăranii muncitori din 
Cricău să pășească cu încredere pe 
drumul arătat de partid, au fost în 
primul rînd rezultatele obținute ae 
gospodăriile colective mai vechi, ca 
cele din Oiejdea, Cistei, Teiuș, Mi
halț și altele, în prezent gospodării 
milionare, care devin tot mai pu
ternice, mai înfloritoare, iar colec
tiviștii trăiesc o viață tot mai îm
belșugată, mai frumoasă.

Printre cei care s-au înscris prin
tre primii în gospodăria colectivă și 
au lămurit și pe alți țărani munci
tori din sat să se înscrie în gos
podărie sînt comuniștii Drăgan Cor
nel, Popa Zahiu, Varga Gligor, Su- 
ciu Nicolae, deputatele Truța Ana, 
Mezei Maria și alții.

Ca președinte al gospodăriei a 
fost ales țăranul muncitor Joldoș 
Petru.

Coresp. PAȘTIU NICOLAE 
tehnician agricol

------------------ —---------------------

kg la hectar), 
și însemnate can- 
de îngrășăminte 
în plus, în spe- 

cultura griului.
traducerea în 

mărețelor sarcini 
în Raportul to- 
Gh. Gheorghiu-

colectiviștii noștri
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Țăranii francezi Șg 
demostrînd împotriva guver- r* 
nului, i-au smuls ministru- § 
lui Jeanneney ochelarii de ® 
pe nas,

A® Procedînd astfel, plugarii ra
cred că s-au gîndit în sine ® 

H că smulgîndu-i ochelarii, g
S poate... va vedea mai bine, g



Consfătuirile raionale ale cadrelor didactice
In zilele de 28 și 29 iunie, învățătorii și profesorii din orașul, comu

nele și satele raionului nostru s-au întrunit în cadrul consfătuirilor ra
ionale. Cu acest prilej, în prezența prezidiului compus din tovarășii 
Gheorghe Vușdea, secretar al Comitetului regional al P.M.R Hune
doara, Ștefan Boureanu, prim-secretar al Comitetului raional al P.M.R. 
Alba, Vasile Farcaș, secretar al Comitetului raional al P. M. R. 
Alba, Nicolae Pienaru, secretar al Sfatului popular raional, Victor 
Pășteanu, șeful secției raionale învățămînt și cultură și a altor tova
răși, un însemnat număr de învățători și profesori de diverse specia
lități au discutat cu mult interes și au făcut propuneri prețioase pe 
marginea referatului prezentat privind trecerea la învățămîntul general 
de 8 ani și a celui privitor la munca cultural-obștească a • J! 
dactice.

Redăm în cuprinsul acestei pagini o parte din lucrările 
cadrelor didactice din raionul Alba.

★
In ziua de 30 iunie, în prezența organelor regionale și 

partid și de stat, cadrele didactice din raion au sărbătorit

cadrelor di-

consfătuirii

raionale de
1 „Ziua în

vățătorului", tradițională sărbătoare a dascălilor din țara noastră in
stituită de partid și guvern în semn de grijă și prețuire față de unul 
din cele mai numeroase detașamente ale intelectualității noastre.

Bilanț rodnic la sfîrsitul anului școlar
în-Lucrările consfătuirii s-au 

ceput prin prezentarea de că
tre tovarășul Nicolae Pienaru, se
cretar al Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional, a infor
mării privind rezultatele procesului 
instructiv-educativ desfășurat de ca
drele didactice din raionul Alba în 
anul școlar 1960—1961. Și, din cu
prinsul informării s-au desprins suc
cese cu care cadrele didactice din 
raionul nostru se pot pe drept cu- 
vmt mîndri. Muncind sub semnul 
îndeplinirii sarcinilor izvorîte din 
documentele celui de-al 111-lea Con
gres al P.M.R., slujitorii școlii au 
ridicat pe trepte mereu superioare 
munca instructiv-educativă, au sus
ținut cu rezultate sporite față de 
aiți ani sarcina generalizării învăță
mintuiui de 7 ani. Așa, bunăoară, 
ca urmare a sprijinului acordat 
școlii de organele de partid și de 
stat și a muncii perseverente desfă
șurată de marea majoritate a învă
țătorilor și profesorilor, planul de 
școlarizare a fost realizat la sfîrși- 
tul anului la clasele 1—IV în pro
porție de 99,82 la sută, la clasele 
v—Vil și VIII—XI în proporție de 
99 la sută, iar cifra de cuprindere 
a absolvenților clasei a ÎV-a in 
cia6a a V-a a fost realizată în pro
cent de 96 la sută față de 95 la 
sută cit a fost angajamentul luat 
de învățătorii și profesorii raionului 
în consfătuirile din septembrie 1960. 
8-a reușit apoi ca sa fie cuprinși 
în clasa a V-a peste 100 absolvenți 
a 4 clase, serii mai vechi, și au fost 
menținuți la cursuri cu frecvență 
toarte bună și bună majoritatea co
vârșitoare a elevilor.

Succese de seamă au fost obți
nute, de asemenea, și în ce privește 
ridicarea nivelului de pregătire al 
elevilor. Datorită condițiilor de stu
diu, continuu îmbunătățite, care s-au 
creat elevilor și a răspunderii cu 
care au muncit cea mai mare parte 
a cadrelor didactice, rezultatele ob
ținute în procesul instructiv-educa
tiv sînt calitativ superioare, acest 
lucru reflectîndu-se deosebit de 
grăitor în creșterea numărului de 
elevi promovați, în înarmarea ele
vilor cu un sistem de cunoștințe 
științifice închegate. La sfîrșitul a- 
nului școlar 1960—1961 procentul 
promovaților la clasele I—IV s-a ri
dicat la 94 la sută față de 92 la 
sută în anul școlar 1958—1959. La
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clasele V—VII procentul prornova- 
ților din anul școlar proaspăt în
cheiat a depășit cu 6 la sută pe cel 
din 19b8—1969, iar în clasele 
Vili—XI procentul promovaților a 
crescut de la 83 la suta in 1968— 
1969 la 88 la sută în anul 1960— 
1961.

Rezultatele îmbucurătoare cu care 
s-a Încheiat anul șqolar I960—1961 
oglindesc iară putință de tăgadă 
marea grijă a partidului și guver
nului față de școală și slujitorii ci, 
reflectă eficacitatea măsurilor mate 
în raionul nostru de organele locale 
de partid și de stat care au antre
nat masa largă a părinților elevilor, 
deputății sfaturilor populare și alți 
factori în sprijinul acțiunilor între
prinse. Au fost date în folosință 
pentru anul școlar trecut 11 noi săli 
de clasă, au fost deschise și au func
ționat 10 internate cu 755 de elevi, 
iar din bugetul Sfatului popular ra
ional s-au cheltuit 380.0U0 lei pen
tru înzestrarea școlilor 
material didactic și 
moale.

înconjurați cu grijă 
de organele de partid 
învățătorii și profesorii 
nostru văd în succesele obținute 
chezășia realizărilor lor viitoare. Și 
așa cum s-au exprimat zeci de în
vățători și profesori în cadrul cons
fătuirilor, vor păși pe acest drum 
în viitorul an școlar fără să-și pre
cupețească forțele. Vor pune în sluj
ba ridicării pe trepte tot mai înalte 
a învățămintuiui munca și întreaga 
lor capacitate.

Ziua învățătorului
După două zile de rodnice dez

bateri în cadrul consfătuirilor, ca
drele didactice din raionul nostru 
au sărbătorit, la 30 iunie, într-o at
mosferă de deosebită însuflețire 
„Ziua învățătorului".

Zi a școlii noastre noi, „Ziua în
vățătorului" a fost și de astădată 
prilej de afirmare. Susținînd în ca
drul adunării festive referatul închi
nat evenimentului, tovarășul Victor 
Pășteanu, șeful secției raionale de 
învățămînt și cultură, a scos puter
nic in relief drumul succeselor stră
bătut de școala noastră nouă con
dusă și îndrumată de partid, marea 
grijă și prețuire de care se bucură 
cadrele didactice în statul nostru 
democrat-popular. Pentru succesele 
prezente și viitoare învățătorii și 
profesorii din raionul nostru au fost 
salutați cu căldură de către tova
rășii Gheorghe Vușdea, secretar al 
Comitetului regional al P.M.R., Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Co
mitetului raional al P.M.R., Nicolae 
Pienaru, secretarul Sfatului popular 
raional, un cald salut fiindu-le de 
asemenea adresat de un grup de 
pionieri din Alba lulia.

Sărbătorind „Ziua învățătorului", 
cadrele didactice și-au reafirmat 
dorința lor nestrămutată de a fi 
și în viitor demni oșteni pe tărîmul 
științei și culturii, de a sluji cu toate 
forțele cauza nobilă încredințată 
lor de a instrui și educa tinerele 
vlăstare, continuatori ai măreței zi
diri socialiste din scumpa noastră 
patrie.

Trecerea la învățămîntul general 
de 8 ani - etapă importantă în dezvoltarea 

învățămintuiui nostru
Ceea ce a reținut in cel mai înalt 

grad atenția cadrelor didactice în
trunite in cadrul consfătuirilor -ra
ionale, a fost după cum era și fi
resc problema trecerii treptate, cop- 
îorni hotaririlor celui de-al 111-lea 
congres al F.M.R., la învățămîntul 
general de 8 ani, fapt ce reprezintă 
un însemnat pas în'ainte pe dru
mul dezvoltării învățămintuiui nos
tru de cultura generala. Cadrele di
dactice din raionul nostru au ur
mărit cu satisfacție conținutul pro
iectului prezentat în cadrul consfă
tuirii și și-au exprimat deplina lor 
adeziune la prevederile acestuia.

Ca urmare a sarcinilor trasate de 
Congresul al 111-lea al partidului 
— s-a aratat în proiectul supus dez
baterii cadrelor didactice — școala 
noastră a intrat într-o etapă nouă 
a dezvoltării sale: încheierea gene, 
ralizarii învățămintuiui de 7 ani și 
trecerea la învățămîntul general de 
8 ani, fapt menit să corespundă 
cerințelor economiei și culturii în 
perioada desăvîrșirii construcției so
cialiste. Astfel fiind, cresc în mod 
considerabil sarcinile școlii. In a- 
ceastă etapă școala este chemată 
să-și aducă și mai mult contribuția 
la formarea de oameni capabili, 
care să dea viață mărețelor obiec
tive înscrise în planurile de dezvol
tare a economiei și culturii, oa
meni temeinic și multilateral pre
gătiți, stăpîni pe cuceririle științei

cu mobilier, 
echipament

și dragoste 
și de stat, 
din raionul

Un grup de cadre didactice în una din pauzele consfătuirilor.
---------- ♦♦♦♦♦♦--------------------------------

Munca social-culturală — sarcină de onoare 
cadrelor didacticea

Pornind de la considerentul că 
dacă școala constituie principalul 
tărîm de activitate al cadrelor di
dactice, acesta însă nu este unicul, 
cea de-a doua zi a consfătuirilor 
a fost consacrată dezbaterii muncii 
social-culturale a învățătorilor și 
profesorilor din raionul nostru. Și, 
din referatul prezentat de tovarășul 
Vasile Farcaș, secretar al Comitetu
lui raional al P.M.R., s-au desprins 
și în acest sens fapte îmbucurătoare. 
Numeroși sînt învățătorii și profe
sorii din raion — s-a arătat în re-

Distincții și premii acordate cadrelor didactice
Pentru munca lor rodnică din cursul anului școlar 1960—1961, cu 

prilejul consfătuirilor cadrelor didactice din raionul Alba, celor mai 
merituoși învățători și profesori le-au fost acordate distincții și nu
meroase premii. Drept răsplată a muncii sale neobosite, tovarășului 
Victor Pășteanu, șeful secției înv ățămînt și cultură a Sfatului popu
lar raional, i-a fost atribuită insigna de „Profesor fruntaș", cu 
aceeași însemnată distincție fiind răsplătită și munca vrednică de ur
mat a tovarășei Eleonora Păcurar, profesoară la Școala medie Zlatna. 
Tovarășilor Liviu Munteanu din Teiuș, Adriana Bulbucan din Vinț, 

herda Szegyedi din Alba Iulia și Maria Rusneac din Dumitra le-au 
fost atribuite premii din partea Sfatului popular regional, iar unui 
mare număr de învățători și profesori le-au fost atribuite premii 
din partea Sfatului popular raional.

ferat — care desfășoară o rodnică 
activitate obștească. Sînt mulți acei 
învățători și profesori care duc în 
mijlocul maselor cuvîntul partidului, 
care-și aduc o prețioasă contribuție 
la răspîndirea științei și culturii. 
Prin activitatea pe care o desfă
șoară în cadrul căminelor culturale, 
educînd masele în spiritul dragostei 
față de gospodăria colectivă, o mare 
parte din cadrele didactice de la 
sate și-au adus și își aduc din 
plin aportul la lupta pentru dezvol
tarea sectorului socialist al agricul
turii. Prin munca lor stăruitoare cu 
oamenii, cadre didactice cum sînt 
Stanciu Traian, Bretoi Emilia, Tarnu 
Ovidiu, Sîrbu Nicolae, Szanto Mi
hai, Ginfăleanu Ion și alții au în
drumat pașii acestora pe drumul 
belșugului, iar colectivele școlilor 
din Obreja, Oiejdea, Cistei, Ighiu, 
Ciugud și-au adus din plin contri
buția la constituirea în aceste așe
zări de gospodării agricole colective 
puternice.

Subliniind succesele obținute, 
feratul s-a ocupat în continuare 
sarcinile mari pe care viitorul 
pune în fața slujitorilor școlii
linia încheierii procesului de trans
formare socialistă a agriculturii, a 
dezvoltării multilaterale a G.A.C. 
și a consolidării și prosperității a-

re
de 
le 
pe

cestora. Cadrele didactice — învă
țătorii și profesorii — au sarcina 
ca, atît în activitatea lor legată de 
predarea lecțiilor cit și în afară de 
clasă să desfășoare o puternică ac
țiune educativă în scopul de a con
vinge masele de superioritatea a- 
griculturii socialiste, de necesitatea 
aplicării de metode agrotehnice a- 
vansate în lucrarea pămîntului. 
Lecțiile predate la clasă să fie vii, 
să privească spre viitor. Loturile 
școlare să demonstreze cu tărie re
zultatele aplicării unei agrotehnici 
avansate, științifice, iar conferințele, 
prezentate la căminele culturale, 
lecțiile ținute în cadrul învățămîn- 
tului agricol de masă, ca de altfel 
întreaga activitate politico-educativă 
de masă să reflecte viața, să fie 
convingătoare și să aibă la bază 
un bogat conținut.

Importanta problemă dezbătută în 
cea de-a doua zi a consfătuirilor a 
fost reliefată de un mare număr de 
învățători și profesori care, luînd 
cuvîntul, au împărtășit din meto
dele și succesele lor dînd lucrărilor 
consfătuirilor caracterul 
schimb de experiență și 
angajat a răspunde prin 
reu mai de seamă grijii
înconjoară partidul și întreg popo
rul nostru muncitor.

unui larg 
care s-au 
fapte me- 
cu eare-i

și tehnicii înaintate, animați de 
gînduri și sentimente înalte, mili- 
tanți activi pentru triumful socia
lismului, demni de epoca socialis
mului victorios și a construirii co
munismului.

Ocupîndu-se de problema trecerii 
la învățămîntul de 8 ani, proiectul 
dezbătut în Consiliul superior al 
școlilor în ședința acestuia din 
18—19 mai a. c., a fost supus dez
baterii largi a cadrelor didactice 
din întreaga țară cu prilejul cons
fătuirilor raionale. Și se poate spu
ne că și în raionul nostru cadrele di
dactice, învățători și profesori de 
diferite specialități, și-au adus, prin 
discuțiile purtate și propunerile fă
cute, o contribuție activă la îmbu
nătățirea acestuia. Tovarășii Mun
tean Liviu, Dărămuș Ion, Avram 
Elisabeta, Popescu Constantin, 
Gherbea Emilia, Dumitru Loghin, 
Tecșa Silviu, lancu Maria, tlvi- 
reanu Armând, Silaghy Andrei și 
mulți alți învățători și profesori au 
discutat cu competență problemele 
ridicate în proiect. Au fost purtate 
ample discuții cu privire la repar
tiția disciplinelor de învățămînt, la 
caracterul realist-practic al ș-’plii 
de 8 ani, mult accentuat față de 
școala de 7 ani, la evitarea supra
încărcării elevilor. Cadrele didac
tice care au luat cuviîntul și-au 
exprimat satisfacția în legătură cu 
introducerea contabilității și educa
ției cetățenești ca obiecte distincte 
de învățămînt și s-au exprimat în 
unanimitate pentru predarea obiec
telor de învățămînt pe specialități 
începînd cu clasa 111-a. Discuții 
valoroase au fost apoi purtate pe 
linia asigurării conținutului științi
fic al învățămintuiui, principiu de 
bază al școlii noastre, pe linia efi
cienței educative a fiecărui 
de învățămînt și a pregătirii 
lor necesare învățămintuiui 
pe scară mereu ascendentă.

De un real folos pentru toți învă
țătorii și profesorii prezenți la cons
fătuire au fost discuțiile purtate și 
concluziile trase în încheierea lucră
rilor consfătuirilor de către tova
rășii Gheorghe Vușdea, secretar al 
Comitetului regional al P.M.R. și 
Ștefan Boureanu, prim-secretar al 
Comitetului raional P.M.R. In cu
vîntul său, tovarășul secretar 
Gheorghe Vușdea a subliniat ma
rea prețuire de care se bucură ca
drele didactice din partea parti
dului, aportul pe care mulți învăță- 

. lori și profesori îl aduc în munca 
lor grea dar frumoasă. Cuvfmtul 
tovarășului secretar Gheorghe Vuș
dea a constituit un puternic îndemn 
în sensul ca fiecare cadru didactic 
să muncească cu pasiune, să-și ri
dice mereu nivelul politic și profe
sional. Să întîmpine fiecare bine 
pregătit trecerea la învățămîntul ge
neral de 8 ani, trecere ce reflectă 
puterea economică a țării noastre, 
ne mai fiind departe timpul cînd 
vom lăsa în urmă cele mai avan
sate țări capitaliste. In continuare 
apoi, tovarășul secretar Gheorghe 
Vușdea a accentuat asupra sarcini
lor organizațiilor de partid din școli 
și asupra asigurării unei Vacanțe 
plăcute și instructive tuturor ele
vilor.

Pline de învățăminte au fost apoi 
și cuvintele adresate cadrelor di
dactice de tovarășul prim-secretar 
Ștefan Boureanu. Refer(indu-se la 
aportul cadrelor didactice în munca 
de colectivizare a agriculturii, to
varășul prim-secretar Șt. Boureanu 
a apreciat ca pozitiv acest aport. 
Majoritatea cadrelor didactice au 
muncit fără să-și precupețească for
țele și rezultatele sînt vădite. Sar
cini mari însă stau în fața cadrelor 
didactice. Să dăm poporului astăzi 
ceea ce cere el mîine, să facem 
prin munca ce o depunem ca țara 
noastră să progreseze într-un ritm 
tot mai rapid.

Lucrările consfătuirilor raionale 
ale cadrelor didactice au luat apoi 
sfîrșit într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, într-o. atmosferă de pro
fund atașament față de Partidul 
Muncitoresc Rornîn, conducătorul 
înțelept al poporului nostru»

obiect 
cadre- 
nostru



Pentru dezvoltarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste

giei electrice în producția agricolă, 
fac parte ue asemenea dintre mă
surile principale stabilite de plenară 
în vederea înfăptuirii sarcinilor 
Congresului partidului privind creș
terea producției agricole.

O atenție tot mai mare va fi a- 
cordatâ îmbunătățirii activității de 
cercetare științifică în vederea spo
ririi contribuției instituțiilor de cer
cetări la soluționarea celor mai im
portante probleme ale creșterii pro
ducției agricole. Subliniind că una 
din ■cpndițiile de bază ale dezvol
tării agriculturii socialiste este asi
gurarea ei cu cadre bine pregătite, 
capabile să aplice în producție cu
ceririle științei și experiența înain
tată, să organizeze și să conducă 
cu pricepere marile gospodării so
cialiste, Raportul a pus sarcina a- 
sigurării cadrelor de specialiști, a 
mecanizatorilor, cadrelor de condu
cere din G.A.C. necesare agriculturii 
în următorii ani.

Articolul de față nu poate desi
gur epuiza bogăția problemelor a- 
nalizate și a sarcinilor trasate de 
plenară. Comitetele regionale și ra
ionale de partid1, organizațiile de 
partid au datoria de a asigura stu
dierea atentă, aprofundată a Rapor
tului prezentat la plenară de către 
toți membrii și candidații de partid, 
de către oamenii muncii din agri
cultură. Principalul lucru este să se 
ia neîntârziat măsurile necesare 
pentru transpunerea în vii^ță a a- 
cestui vast și însuflețitor program 
de dezvoltare a agriculturii noastre 
socialiste.

îndeplinirea cu succes a Directi
velor Congresului al III-lea al parti
dului privind încheierea colectivi
zării agriculturii, întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective, creșterea continuă a produc
ției vegetale și animale, se subli
niază în Raport, impune ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a condu
cerii de partid a agriculturii, îmbu
nătățirea continuă a întregii activi
tăți a organelor și organizațiilor de 
partid, organelor centrale de stat 
și a sfaturilor populare.

In Raport se stabilesc obligații 
de seamă pentru Ministerul Agri
culturii și alte ministere și organe 
de stat ca și pentru sfaturile popu
lare. Acestea trebuie să elaboreze 
și să pună în aplicare măsuri co
respunzătoare pentru realizarea obli
gațiilor ce le revin.

Așa cum se arată în Raport, rolul 
hotărîtor în realizarea cu succes a 
sarcinilor privind construcția socia
listă la sate și sporirea sistematică 
a producției agricole îl are munca 
oraganizatorică. Asigurînd ca toate 
forțele din agricultură să acționeze 
după un plan Unic,' pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid, co
mitetele regionale și raionale de 
partid trebuie să ia măsurile orga
nizatorice necesare, să repartizeze 
în acest 
stat cu 
exercite 
tematic,
gospodăriile de stat și colective în 

(Urmare din pag, l-a) 
organelor și organizațiilor de partid 
și de stat, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură.

Evidențiind ca una din caracte
risticile construcției socialiste în, țara 
noastră faptul că, datorită măsuri
lor luate de partid și guvern, lăr
girea continuă a sectorului socia
list din agricultură a fost însoțită 
de creșterea numărului de animale 
și a productivității lor, Raportul a- 
trage în mod deosebit atenția asu
pra rezervelor mari ce există în fie
care gospodărie în vederea sporirii 
numărului de animale și păsări, a 
producției de lapte, carne, lînă și 
ouă. ! |

Calea sigură pentru realizarea 
sarcinilor de creștere a șepteilului 
o constituie sporirea numărului de 
animale matcă prin păstrarea și 
creșterea tineretului provenit în 
primul rînd din prăsilă proprie. 
Îndeplinirea sarcinilor în domeniul 
creșterii animalelor depinde de a- 
sigurarea unei puternice baze de 
furaje variate, care să asigure o 
hrană completă și îndestulătoare 
pentru animale.

Un șir de măsuri au fost stabi
lite de plenară și pentru dezvolta
rea viticulturii și pomiculturii care 
trebuie să se extindă pe terenurile 
în pantă, improprii altar culturi.

Precum se știe, în condițiile țării 
noastre, creșterea producției la 
hectar constituie mijlocul principal 

* de sporire a producției agricole. 
De aceea, Raportul prevede impor
tante măsuri de ridicare a ferti
lității pămîntului. In această pri
vință o mare atenție trebuie dată 
iolosirii pe scară tot mai largă a 
îngrășămintelor organice, producerii 
unor cantități din ce în ce mai 
mari de îngrășăminte chimice,insec- 
tofungicide și ierbicide și utilizării 
lor raționale, combaterii eroziunii 
soiului, îmbunătățirii solurilor pod- 
zolice. Pentru obținerea unor recolte 
mari an de an,indiferent de condi
țiile climatice, plenara a stabilit ca 
unul dintre cele mai de. seamă o- 
biective în domeniul agriculturii în 
viitorii ani — extinderea suprafețe
lor irigate, — aceasta fiind o im
portantă problemă de stat. Intr-o 
primă etapă se va iriga 1 milion 
de hectare cultivate, îndeosebi cu po
rumb în Cîmpia Dunării, iar în e- 
tapa 11-a încă 1 milion hectare. 
Înfăptuirea acestui măreț obiectiv, 
care cere mobilizarea unor însem
nate mijloace tehnico-materiale și 
a eforturilor oamenilor muncii, va 
avea o înrâurire deosebit de po
zitivă asupra dezvoltării agriculturii 
și a întregii economii.

Dotarea în continuare a agricul
turii cu mașini și tractoare pentru 
ridicarea gradului de mecanizare, 
îmbunătățirea calității și sortimen
tului mașinilor 
țirea activității 
mecanizatorilor 
rea acestora la
pe terenurile lucrate, extinderea e- 
lectrificării rurale și folosirea ener-

agricole, îmbunătă-
S.M.T.-urilor și a 

sporind cointeresa- 
creșterea producției

Vești de la corespondenți
Dezvoltă sectorul zootehnic

O preocupare de seamă a organi
zației de bază și a consiliului de 
conducere al tinerei gospodării co
lective din Henig este creerea u- 
nui puternic sector zootehnic. Pînă 
în prezent, în această unitate nu
mărul animalelor a crescut sim
țitor: 50 vaci de lapte, 18 capete

Prin muncă patriotică
din Straja, 
organizația

Tinerii 
fiind de 
prestat duminica trecută 
180 ore de muncă patriotică la 
întreținerea culturilor gospodăriei 
colective din sat. Concomitent cu 
aceasta, tinerii au muncit și la a- 
telierul de fierărie, ajutînd colecti- 

mobilizați
U.T.M., au 

peste

sector cadre de partid și de 
experiență, competente, să 
un control permanent, sis- 
să ajute concret, operativ, 

tineret bovin, din care 10 vițele.
Pentru 

matelor, 
timp un 
mari, în 
o bună 
construcție.

BANCIU NICOLAE

buna adăpostire a ani
se va construi în scurt 
grajd pentru 100 animale 
care scop s-a și procurat 
parte din materialul de

viștii la repararea utilajului ne
cesar recoltatului.

Printre tinerii fruntași în aceste 
acțiuni se numără Dăian Nicolae, 
Popescu Eugen, Stanciu Cornel, 
Popescu Vasile și alții.

GLIGOR PETRICA 

întreaga lor activitate. Ele trebuie 
să pună în centrul preocupărilor îm
bunătățirea muncii organizațiilor de 
bază din gospodăriile agricole co
lective și din gospodăriile de stat 
pentru ca acestea să-și îndepli
nească pe deplin rolul de conducă
tor politic în întreaga activitate a 
unităților agricole socialiste.

Pentru înfăptuirea sarcinilor sta
bilite, Raportul cere organelor și 
organizațiilor de partid să dea o 
deosebită atenție lărgirii activității 
politico-educative în rîndul maselor. 
Ele trebuie să studieze și să orga
nizeze răspîndirea largă a experien
ței gospodăriilor fruntașe.

Plenara C.C. al partidului a sta
bilit măsurile necesare pentru reali
zarea sarcinilor stabilite de Con
gres în domeniul agriculturii în pe
rioada planului de șase ani. Dar a- 
tingerea obiectivelor pentru 1965 de
pinde într-o măsură hotărîtoare de 
înfăptuirile din fiecare an. De aceea 
este de cea mai mare însemnătate 
ca organele și organizațiile de 
partid să ia toate măsurile de care 
■depinde creșterea producției agri
cole vegetale și animale în acest, 
an și în anul viitor. Acum toate for
țele trebuie mobilizate 
strîngerea fără pierderi a recol
tei de cereale păioase,

pentru

pentru 
executarea lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, pregătirea condițiilor pen
tru recolta anului viitor. O atenție 
deosebită trebuie dată realizării sar
cinilor privind creșterea numărului 
de animale în G. A. S. și G. A. C., 
asigurării furajelor și terminării 
din timp a construcțiilor necesare 

' adăpostirii întregului efectiv de a- 
nimale prevăzut pentru sfîrșitul a- 
cestui an.

Muncind cu entuziasm și perse
verență sub conducerea organiza
țiilor de partid pentru aplicarea 
măsurilor stabilite de plenara C.C. 
al partidului, oamenii muncii vor 
obține noi și tot mai mari succese 
în lupta pentru înfăptuirea sarci
nilor Congresului al III-lea în do
meniul construcței socialiste la sate 
și în dezvoltarea agriculturii.

(Din Scînteia nr. 5215).
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unde, pentru a 
bogat, lucrările de între- 
trebuie nici o clipă slă-

Alături
elan muncesc și harnicii mecani
zatori de la S.M.T., care le sînt un 
prețios sprijin în bătălia pentru ob
ținerea de recolte bogate.

de colectiviști, cu mult

CIteva aspecte din munca ce se des-

întreținerea culturilor nu trebuie slăbită
Rezultate frumoase

Harnicii colectiviști din Berghin, 
organizați pe brigăzi 
pină la ultimul om, au 
campania de întreținere 
multă însuflețire pentru 
să se execute la timpul 
nînd în același timp un mare accent 
pe calitate.

Pînă în prezent, la această 
tale s-au efectuat 3 prașile la 
cla furajeră și cîte 2 prașile la 
40 ha floarea-soarelui și 26 ha

450 ha cultivate cu 
terminate prașila a

și echipe 
dovedit în 

a culturilor 
ca lucrările 
optim, pu-

uni- 
sfe- 
cele 
car-

tofi, iar la cele 
porumb este pe

Combaterii dăunătorilor mai multă atenție
Culturii cartofilor la cele 5 gos

podării colective de pe raza comu
nei Hăpria îi sînt repartizate prin 
planurile de producție în acest an 
suprafețe însemnate. Dar cu toate 
că colectiviștii din Drîmbar, în lupta 
lor pentru obținerea unei recolte bo
gate de cartofi au executat la tim
pul optim două prașile pe întreaga 
suprafață de 17 ha ocupată cu a- 
ceastă cultură iar cei din Teleacuri 
pe 6 ha, viitoarea recoltă de cartofi 
este serios amenințată de gîndacul 
din Colorado.

Față de acest primejdios dușman

Toată atenția lucrărilor de îngrijire 
contractatea culturilor

Dacă gospodăria colectivă din O- 
breja s-a preocupat în ce privește 
executarea lucrărilor de întreținere 
la culturile prășitoare cum sînt po
rumbul, cartofii și floarea-soarelui, 
trebuie arătat însă, că nu a- 
celași interes dovedesc, colectiviștii 
pentru îngrijirea culturilor contrac
tate. Așa, de exemplu, la cultura 

'de mazăre „Victoria", pe lîngă fap
tul că nu s-a plivit niciodată, se 
neglijează și efectuarea lucrărilor 
de purificație, fapt ce duce la dimi
nuarea calității producției și poate 

2-a. La loc de frunte la îngrijirea 
culturilor s-au situat colectiviștii 
din brigada 111-a condusă de Albu 
loan.

In plus de aceste lucrări, colec
tiviștii din Berghin au recoltat și 
depozitat în șire finul natural și 
cultivat de pe suprafața de 100 ha, 
au pregătit două magazii pentru 
depozitarea cerealelor, au reparat 
carele și căruțele, au stabilit locul 
celor 3 arii, fiind gata pentru în
ceperea secerișului și treierișului.

al cartofului, consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective din sa
tele comunei Hăpria au datoria de 
a lupta cu toate forțele, distrugîn- 
du-1 prin stropiri și prăfuiri repe
tate, nemulțumindu-se cu o singură 
stropire, cum au procedat gospodă
riile colective din Drimbar, Te
leacuri, Hăpria etc.

Sprijiniți cu răspundere de sfatul 
popular comunal, gospodăriile colec
tive trebuie să combată la timp a- 
cest periculos dăunător, obținind 
astfel o recoltă bogată de cartofi.

chiar atrage respingerea de către 
unitatea contractantă a recoltei, ca 
necorespunzătoare.

De asemenea, slabă preocupare 
dovedește conducerea gospodăriei și 
în ce privește strîngerea trifoiului 
fîn, pentru a da posibilitate să se 
dezvolte cultura de trifoi pentru 
sămînță.

Conducerea gospodăriei din O- 
breja, îndrumată de organizația de 
partid, are datoria să efectueze la 
timp lucrările de întreținere la 
toate culturile.

Infruntînd cu voioșie căldura zi
lelor lui cuptor și biciuirea picu
rilor repezi de ploaie, colectiviștii 
din Cistei muncesc de zor.

Organizați pe brigăzi și echipe, 
ei muncesc cu, aceeași însuflețire 
atît la strîngerea recoltei bogate 
de pe întinsele lanuri aurii, cît 
și în pepiniera de viță, sau gră
dina de legume, 
obține rod 
tinere nu

|N FOTO: c::_____ ..... . ........... ... „ .. .....
fășoară în aceste zile pe ogoarele gospodăriei 
colective din Cistei.
Ejl. — Mecanizatorul Lazăr Paulin seceră cu com
bina recolta bogată de orz, de la care s-a obținut 
o producție medie de peste 2800 kg. la ha.

2. — Pe terenul eliberat de recoltă, tractoristul 
Varvara Sabin execută arăturajțîn vederea însă- 
mînțării de porumb furajer.

3. — Președinteleggospodăriei Doblrtă Mihai și 
inginerul Dărămuș ,Ion verifică starea .de vegeta
ție a viței în^pepinieră.



Comunicatul comun sovieto-vietnamez
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
La Moscova a fost dat publici

tății comunicatul sovieto-vietnamez 
cu prilejui vizitei de prietenie făcute 
în U.K.S.S. de delegația guverna
mentală a R. D. Vietnam, condusă 
de primul ministru tain Van Dong. 
In comunicat se arată că „actuala 
situație internațională evoluează în 
moa iavorabil pentru întărirea for- 
țemr socialismului, păcii, indepen
dentei naționale și democrației, care 
precumpănesc asupra torțelor impe
rialismului, reaciiumi și agresiunii".

tratativele care au avut loc la 
Moscova au demonstrat încă o dată 
„depună unitate de vederi intre gu
vernele U.K.S.S. și K.u. vietnam in 
toate problemele discutate" — se 
spune m comunicat.

in comunicat se subliniază că 
după Constatuirea de la Moscova 
din noiembrie 1901), a reprezentan
ților partidelor comuniste și munci
torești „a crescut și mai mult coe
ziunea tuturor țarilor lagărului so
cialist, s-a miarit solidaritatea miș
cării comuniste internaționale".

In comunicat se exprimă profunda 
convingere că pentru asigurarea 
coexistenței pașnice șt izbăvirea u- 
manitațn de amenințarea unui răz
boi mondial este necesară realiza
rea programului de dezarmare ge
nerala șt totală, propus de guver
nul sovietic.

In comunicat se exprimă speranța 
că tratativele sovieto-americane m 
problemele dezarmării, care au în
ceput la 19 iunie la Washington, 
se vor termina cu succes.

Guvernul K.D. Vietnam a declarat 
că sprijină cu hotarire propunerile 
guvernului sovietic in problema în- 
cneieru neîntirziate a tratatului de 
pace cu Germania.

Ambele guverne consideră că tra
tatul ue pace german trebuie să fie 
semnat in acest an.

Șefii celor două guverne și-au 
exprimat convingerea că blocurile 
mimare de tipul S.t.A.l.U. treouie 
să fie lichidate, ele contravenind 
intereselor naționale ale popoarelor 
Asiei ue suu-est.

Cele doua guverne consideră că 
este necesar ca in cel mai scurt 
răstimp sa fie reglementata pe cale 
pașnica situația urn Laos.

De cîtva timp, in Statele Unite 
se tac din nou auzite giasuri care 
cueaina ia reluarea unilaterală de 
caire S.U.A. a experiențelor cu 
arma nucleara. Cum era și de aș
teptat, tomul acestei cțainpann a 
fost dat de Pentagon, cercurile 
militariste, legale pun mii de lire 
ue interesele marilor monopoluri o- 
cupate cu prouucția ue armamente, 
nu vad cu oc.ni buni încheierea 
unui acord asupra interzicerii ex
periențelor nucleare. Asupra Casei 
Albe suit exercitate, de asemenea, 
presiuni din partea monopolișinor 
interesați direct în .continuarea 
cursei înarmarnor. Tocmai de aceea, 
legmdu-se de așa-zisuil „impas" al 
tratativelor de la Geneva, unde de
legații S.U.A. și Marii Britanii fap 
toi posibilul pentru a torpila reali
zarea unui acord, aceste cercuri 
mizează în prezent pe o intensifi
care a pregătirilor militare, în spe
cial a înarmării nucleare.

★
Campania Washingtonului în ve

derea reluării experiențelor nucleare 
a primit un sprijin oficial odată cu 
publicarea, în cea de-a doua jumă
tate a lunii iunie, a notei memoriale 
a guvernului S.U.A. în problema 
tratativelor de la Geneva. După cum 
se știe, în această notă guvernul 
american a respins propunerile so
vietice privind soluționarea simul
tană a problemelor încetării expe
riențelor nucleare și dezarmării ge
nerale și totale și a invocat tot 
felul de pretexte pentru a justifica 
punctul de vedere al S.U.A. care 
continuă să urmărească obținerea 
unor avantaje unilaterale pentru

Guvernul sovietic a declarat că 
sprijină întrutotul propunerile gu
vernului R. D. Vietnam referitoare 
la reunificarea pașnică a Vietnamu
lui. Guvernul sovietic sprijină in 
întregime cererea legitimă a popo
rului vietnamez cu privire la curma
rea amestecului străin în treburile 
interne ale Vietnamului de sud. 
Cele două părți au relevat peri
colul serios pe care-1 reprezintă 
acțiunea cercurilor imperialiste, 
mai cu seamă ale S.U.A., care, cu 
ajutorul autorităților sud-vietna- 
meze, intensifică pregătirile mili
tare în Vietnamul de sud.

Cele două guverne au condam
nat categoric 
către S.u.A.
reprezintă un 
împotriva R.
declarat că sprijină întrutotul pro
punerile R.P.D. Coreene referitoare 
la unificarea pașnică a Coreei.

In cursul convorbirilor și trata
tivelor s-au 
problemele 
și comuniste. In comunicat se sub
liniază năzuința celor țdouă gu
verne de a dezvolta și pe viitor, 
prin toate mijloacele, .colaborarea 
politică, economică și culturală 
între cele două țări.

ocuparea ilegală de 
a 1 aivanului, „care 

act de agresiune 
P. Chineze" și au

discutat de asemenea 
construcției socialiste

------------------------- -------------------------- —

Poporul american respinge planurile 
militariste ale guvernului 5. U. A.

Nev» Iuxk (Agerpres). —
După cum reiaieaza ziarul 

„New Fork Herald lrmune", George ‘ 
uaiiup, directorul cunoscutului in
stitui american pentru, sondarea 
opiniei puDiice, a eiectuat o an- 
cneia pentru a stabili dacă popo
rul american este dispus sa accepte 
sacrificiile financiare cerute de pre
ședintele Kennedy în programul său 
prezentat congresului S.u.A.

Rezultatele acestei anchete arată, 
spune ziarul american, că nici pen
tru cheltuielile militare sporite, nici 
pentru așa-nitmitul „ajutor" eco-

este 
sacrificii". Pentru 

intensificarea programului de înar
mare s-au pronunțat doar 23 la 

. sută din cei întrebați, iar ajutorul 
militar pemru sirainatate nu a în
trunit decit aprooarea unui pro
cent de 9 la sută.Analiza rezulta
telor arată că această tendință po
trivnică cheltuielilor militare și a- 
jutorumi pentru străinătate se ma
nifestă in egaiă măsură in rîndu- 
rile persoanelor Întrebate indiferent 

■dacă erau republicani, democrați
nontic și militar acordat străină-||]jsau independenți.

Washingtonul și reluarea experiențelor nucleare
puterile occidentale. După publica
rea acestui document, coresponden
tul din Washington al agenției 
France Presse a arătat clar care 
suit scopurie lui. „Nota niemoriaia 
americana — a scris el — consti
tuie, potrivit observatorilor, prima 
inițiativa a uasei AiDe in veuerea 
pregătim opiniei piwuce moiiuiaie 
pemru o eventuala reluare a expe
riențele nucieare subterane de către 
Slateie unite".

Atit înainte cit și după publi
carea acestei note politicienii ame
ricani care nu se împaca cu pers
pectivele reglementarii pașnice a 
proDlemelor internaționale și propo
văduiesc în continuare .pontica „răz
boiului rece" au adresat chemări 
insistente guvernului american de 
a relua nemtîrziat experiențele ou 
armele nucleare. Senatorul Holifield 
a declarat că „Statele Unite trebuie 
să se pregătească să reia oricînd 
experiențele nucleare", iar senato
rul Thomas J. Dodd a considerat, 
într-o cuvântare pregătită pentru a 
fi rostită în Senat, că „interzicerea 
voluntară (de către S.U.A. n. r.) 
a experiențelor cu arma nucleară 
constituie o mare greșală". Cum era 
și de așteptat, reprezentanții Penta
gonului au fost primii care au sa
lutat aceste declarații. Depunînd în 
fața subcomitetului Camerei repre
zentanților pentru armele atomice, 
generalul Lemnitzer, președintele co
mitetului mixt al șefilor de state 
majore ai armatei S.U.A., generalul

In Jntreaga Franță continuă 
demonsirațiile țărănești
PARIS (Agerpres). — Clasa 

muncitoare din Franța sprijină cu 
tărie lupta țărănimii pentru înfrîn- 
gerea otensivei monopolurilor îm
potriva nivelului de trai al oameni
lor muncii.

Astfel în orașul Blois din depar
tamentul Loir-ei-Cher, cinci mu de 
muncitori și țărani s-au adunat la
2 iulie în centrul orașului în cadrul 
unui mare miting. Cu această o- 
cazie în acest oraș a luat ființă 
un comitet muncitoresc-țărănesc.

In același timp în întreaga Franță 
țăranii continuă demonstrațiile, ex- 
primindu-și protestul împotriva re
fuzului guvernului de a lua mă
suri eficace în sprijinul revendică
rilor lor. In sud-estul țării, spre 
care se îndreaptă în prezent mulți 
turiști străini, țăranii au blocat șo
selele principale. Manifestații ță
rănești au mai avut loc in depar
tamentele Incite, Herauilt, Doubs și 
Var. Agenția Reuter anunță că la
3 iulie țaranii au ocupat centrul o- 
rașului Caen din nord-vestul Fran
ței. Din cauza continuării manifes
tațiilor țărănești, primul ministru 
Debre a renunțat la călătoria pe 
care urma s-o facă in provincia 
Touraine.

tain poporul american „nu 
dispus să tacă

Arthur Trudeau, șeful departamen
tului de cercetări și dezvoltare al 
armatei, generalul locotenent Ber
nard Schriever, șeful comandamen
tului noului sistem al torțelor ae
riene americane, au declarat că „din 
punct de vedere militar experiențele 
ar trebui reluate". Dealtfel, lucru 
relatat de agenția United Press In
ternational, acești „experți de 
frunte" ai Pentagonului nici nu au 
trebuit să depună prea multe efor
turi pentru a-i „convinge" ,pe mem
brii subcomitetului, deoarece, după 
ședință, președintele acestui subco
mitet, Henry Jackson, a declarat că, 
după părerea lui, experiențele nu
cleare ar trebui reluate „la o dată 
cît mai apropiată".

In ziarul „New York Herald Tri
bune" au apărut și unele „indis
creții" privind planurile de reluare 
a experiențelor care se află în cer
cetare la Casa Albă. Potrivit zia- 
ruiui, „unul din planuri, discutat în 
mod activ în momentul de față de 
consilierii președintelui Kennedy în 
problemele războiului rece, prevede 
reluarea treptată de către S.U.A. a 
experiențelor subterane în scopuri 
pașnice urmate de experiențe semi- 
militare și, la sfîrșit, de experiențe 
exclusiv în scopuri militare, După 
părerea unui înalt demnitar — scrie 
ziarul — reluarea experiențelor pare 
inevitabilă".

Aceste luări de atitudine explică 
de ce delegația americană la con
ferința de la Geneva, căreia i s-au

FSHMIPESTAlțl cuoturbl-spoiuive
icra TES&3Ș

IN CLIȘEU : Tineri din Teiuș în drum spre locul unde au loc 
demonstrațiile cultural-sportive.

Un reușit concurs al tineretului
Duminică dimineața. Primele raze 

de soare au găsit leiușul pregătit 
de sărbătoare. Pe frontispiciul ca
selor erau arborate drapele roșii, 
tricolore, pe ulițe sute de tineri și 
tinere, femei și virstnici grăbeau 
pașii spre centrul comunei. Aici, 
de la tribuna frumos pavoazată, 
tovarășul Dalea Partenie, secreta
rul comitetului comunal de partid, 
in cuvin tarea de deschidere a „Con
cursului cultural-sportiv al tineretu
lui", a arătat asistenței importanța 
concursul ui, a felicitat tinerelul pen
tru succesele obținute pină in pre
zent in sport și pe tărim cultural 
și le-a urat noi succese in activita
tea tor viitoare.

Apoi, purtind drapele roșii și tri
colore și scaiidmd lozinci, coloana 
ue tiiieri s-a îndreptai spre clubul 
muncitoresc și spre stauioiiul spor
tiv.

★
in sala mare a clubului C.E.R. „1 

Mai", popuiata pină la refuz de su- 
te.e ue spectatori, partea culturală 
a concursului a lost deschisa de 
corul ciuouiui muncitoresc al sindi
catelor din leiuș cu un bogat și 
bine interpretai program de cintece.

Kind pe nud apoi, cu vii aplauze 
sutele ue spectatori au răsplătit 
suautimia loriiiaiinor artistice care 
au prezentat in continuare programe 
oogale șl bine interpretate. vicues- 
tra ciuouiui, formația de dansuri, 

alăturat reprezentanții Mani brita
nii, se opune cu incapațniare pro
punerilor constructive prezentate de 
delegația sovietica. Cuvintele repre
zentanților americani despre o așa 
zisa „dorința" de a înceta experien
țele nucieare nu reprezintă, in lu
mina faptelor arătate mai sus, decît 
o încercare de a ascunde în fața o- 
piniei publice adevărata poziție a 
Washingtonului.

Presa occidentală nu ascunde că 
principalul element care a împiede
cat guvernul american sa ia de a- 
cum noiarirea privitoare Ta reluarea 
experiențelor nucleare este teama 
de ecoul nefavorabil pe care această 
măsură îl va declanșa in întreaga 
lume.

„Kennedy — a scris ziarul en
glez „'Hie Sunday Times" — este 
conștient că reluarea experiențelor 
va avea repercusiuni nefavorabile 
în întreaga lume. De exemplu, i s-a 
spus că în India acest lucru va pro
voca un șoc mai puternic decît in
tervenția americană în Asia de sud- 
est". După cum a scris revista a- 
mericana „Newsweek" „președintele 
Kennedy a primit din partea a doi 
ambasadori ai S.U.A. — Galbraith 
din India și Reischauer din Japonia 
— mesaje personale care descriu 
în amănunt urmările „catastrofale" 
pe care le-ar avea în țările unde 
sînt acreditați, reluarea unilaterală 
a experiențelor nucleare. Același 
lucru — adaugă revista — se re
feră la majoritatea țărilor afro-asia- 

cititorii artistici, frații Medrea Ion 
și Vasile, care au executat jocul 
național „Bărbuncul“, atît de apre
ciat de teiușeni, soliștii vocali Curta 
Emil, Muntean Ion, Marcu Denisia, 
Stanciu Marin au dovedit și de a- 
ceastă dată mult talent și voință 
fermă de a cuceri dreptul de parti
cipant și la fazele următoare ale 
concursului.

Nici pe terenul de sport tinerii 
n-au cuies mai puține succese. Dintre 
cele trei echipe de volei — Revizi 
C.E.R. Coșlanu, cooperația și selec
ționata comunei — echipa coopera
ției s-a dovedit totuși a fi cea mai 
bună.

Viu s-a disputat apoi proba de 
100 m plat baie.i, la 
bune rezultate le-au 
Crișan Mircea, Mau 
și viorea bneorgne, 
C. F. R.
din cei 7 concurenți, muncitorii ce
feriști Suhoveski Nicolae, Radu ion 
și elevul crișan Mircea au întrecut 
cu rezultate net superioare restul oe 
concurenți.

Rezultate frumoase au mai obți
nui apoi tinerii Ratiu Efrem, Popa 
bunion, Crișan Mircea la săritură 
in lungime, precum și aiji concu
renți la prima ue ciclism, la popice 
și pe terenul de lotoal.

Asemenea concurs s-a desfășurat 
duminica trecuta și ia Ama luna.

care cele mai 
obținut tinerii 
Mircea, eievi 

muncitor la
La săriturile in înălțime,

iice, precum și la o parte consiliera- 
L/11U. u JduiUf nilicilvll i-ăvllic , Iul 
Z.1U1U1 (fmCW lulh, litlulu IIIUUUC 
a sumunal ca „consilierii guverna
mentali șuu ca reiuaiea experiențe
lor va li imediat coiiuauiiiana ni 
țările Asiei șl Airicn ue care Sia- 
teie unite au nevoie in organizația 
Națiunilor unite", tviueul ca relua
rea experiențelor nu convine nici 
poporului american. Numeroși cetă
țeni cinstiți din aceasta țara și-au 
exprimat, in scrisori adresate zia
relor, îngrijorarea lața ne aceste ce
reri, subliniind pericolul care-1 re
prezintă eventuala declanșare a u- 
nor noi explozii nucleare.

Pentru popoarele din lumea în
treaga, problema experiențelor nu
cleare poate și trebuie să aibă un 
singur rezultat, acela al Încetării ne
limitate și necondiționate a tuturor 
experiențelor cu armamentul nu
clear. Ele cer puterilor occidentale 
să renunțe la politica lor obstruc
ționistă și să contribuie la înche
ierea unui acord privind dezarma
rea generală și totală care implică 
interzicerea experiențelor. Acesta 
este glasul rațiunii sănătoase care 
sprijină poziția clară și convingă
toare exprimată de șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov. Popoarele 
nu vor ca deasupra pămîntului și 
în interiorul lui să se ridice din 
nou ciuperca atomică. Ele doresc 
dezarmarea, interzicerea experiențe
lor și distrugerea stocurilor de ar
mament nuclear, singura cale care 
duce spre o pace trainică pe pă- 
rnînt.
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