
A 30-a aniversare a ziarului .,Scînteia“

Salutul Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

Către 
ZIARUL „SCÎNTEIA"

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la apariția primului număr al 
„Scînteii", Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn sa
lută și felicită cu căldură colectivul 
redacțional, pe colaboratorii și co
respondenții voluntari, muncitorii 
tipografi și difuzorii ziarului, pe 
toți lucrătorii din presa țării noa
stre.

In anii grei ai ilegalității, „Scîn
teia", „Lupta de clasă” și celelal
te publicații comuniste — armă de 
răspîndire în mase a cuvîntului 
partidului, de propagare a ideilor 
marxist-leniniste — au chemat și 
organizat clasa muncitoare, țărăni
mea muncitoare și pe ceilalți oa
meni ai muncii la lupta împotriva 
exploatării și asupririi celor ce 
muncesc, împotriva politicii de fas
cizare a țării și a războiului anti- 
sovietic, pentru răsturnarea regi
mului burghezo-moșieresc și inde
pendența națională a țării. După e- 
liberarea patriei și instaurarea re
gimului democratic, presa a adus 
sub conducerea partidului o con
tribuție de seamă la lupta pentru 
consolidarea puterii populare, pen
tru mobilizarea energiilor creatoa
re ale întregului popor muncitor în 
opera de construire a socialismu- 

-±’ii.
Partidul îndrumă și educă zi de 

zi presa, pe lucrătorii ei în spiri
tul principialității, al slujirii devo
tate a intereselor poporului, al 
respectului față de adevăr. Urmînd 
cu consecvență linia partidului, în
drumările și indicațiile conducerii 
de partid, presa comunistă din țara 
noastră și-a cîștigat stima și încre
derea milioanelor de cititori, pre
țuirea și dragostea lor.

Mărețul program al desăvîrșirii 
construcției socialiste, trasat de 
Congresul al IlI-lea al partidului, 
ridică în fața „Scînteii" și a în
tregii prese de partid sarcina de 
a-și spori neîncetat rolul de orga
nizator, agitator și propagandist co
lectiv în lupta pentru traducerea în 
viață a politicii partidului. In cen
trul întregii ei activități trebuie să 
stea problemele întăririi și dezvol
tării bazei tehnice-materiale a socia
lismului și a relațiilor 
socialiste, ale creșterii 
producției industriale 
ale ridicării nivelului
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Cu 9 zile mai devreme Depoul C. F. R. Teiuș — fruntaș pe regională

de producție 
continue a 
și agricole, 
de trai al

15 august —
Ziua presei romîne

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn a 
adoptat o hotărîre prin care 
se instituie Ziua presei ro- 
mine.

Ziua presei romine va fi 
sărbătorită în fiecare an la 
15 august — aniversarea a- 
pariției primului număr al 
ziarului „Scinteia*.

produse- 
a între
cu pa- 
valoros, 
datoria 
intran-

de formare a 
de educație 

chemată să

lupte pentru puritatea 
marxist-leni|niste, să 

fermitate influențele i- 
moralei burgheze, să

oamenilor muncii. Mobilizînd 
sele largi ale poporului la înfăp
tuirea sarcinilor însuflețitoare ale 
planului de șase ani, presa comu
nistă trebuie să fie o tribună a ex
perienței înaintate a organizațiilor 
de partid, a oamenilor muncii in 
lupta pentru creșterea producției și 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, pentru îmbunătă
țirea continuă a calității 
lor, pentru larga extindere 
cerii socialiste. Susținînd 
siune ceea ce este nou și 
presa are în același timp 
să combată cu hotărîre și
sigență tot ceea ce împiedică mer
sul înainte, pe toți dușmanii cau
zei socialismului.

Instrument puternic 
conștiinței socialiste, 
partinică, presa este
lărgească și să îmbunătățească ne
contenit propaganda marxism-leni- 
nismului, să 
învățăturii 
combată cu 
deologiei și
educe pe cititorii ei în spiritul pa
triotismului socialist și internațio
nalismului proletar.

Presa din țara noastră are mi
siunea de a milita și pe viitor pen
tru prietenia de nezdruncinat cu 
poporul sovietic și cu popoarele ce
lorlalte țări socialiste, pentru con
tinua întărire a unității și coeziunii 
lagărului socialist, a mișcării co
muniste internaționale, pentru apă
rarea și consolidarea păcii, de- 
mascînd cu tărie acțiunile agresive 
ale cercurilor imperialiste îndrep
tate împotriva coexistenței pașnice.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vă urează, dragi 
tovarăși, succese noi și tot mai 
importante în munca voastră de 
răspundere pusă în slujba înfloririi 
patriei și fericirii poporului, în sluj
ba cauzei păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL

PARTIDULUI MUNCITORESC 
ROMIN

timp

Colectivul de muncitori de la Au
tobaza de transporturi auto din 
Alba Iulia desfășoară cu multă în
suflețire întrecerea socialistă în în- 
tîmpinareă zilei de 23 August. Prin 
munca entuziastă desfășurată de 
muncitorii și tehnicienii acestei u- 
nități, planul producției globale pe 
perioada 1 ianuarie — 23 august 
a.c. a fost îndeplinit pe ziua de 
august în proporție de 102,5 
sută — cu 9 zile înainte de 
men.

Cea mai însemnată depășire

14 
la 

ter-

a 
fost obținută la indicii: tone trans
portate și kilometri călători, unde 
sarcinile s-au realizat în procent de 
119,90 și respectiv 102,6 la sută.

In obținerea acestor frumoase 
realizări în muncă o contribuție de 
seamă au adus-o conducătorii auto 
Bărăian Axente, Șoit Dumitru, Pie- 
nar Avram și Borșan Alexandru, 
iar de la atelierul de reparații Popa 
Gheorghe, Pîclișan Ni^olae și Ji- 
boteanu Gheorghe.

Colectivul de muncă de la De
poul C.F.R. Teiuș desfășoară în a- 
ceste zile o întrecere entuziastă 
pentru a întîmpina ziua de 23 Au
gust cu noi succese în muncă. In 
luna iulie, colectivul depoului și-a 
îndeplinit sarcina de plan în pro
porție de peste 105 la sută și a 
realizat o economie de 326 tone 
combustibil, iar în prima jumătate 
a lunii august a economisit peste 
100 tone, îndeplinindu-și și depă- 
șindu-și în același timp și ceilalți 
indici din sarcinile de plan.

Aceste rezultate sînt de fapt con
tinuarea succeselor dobîndite de 
colectivul depoului în cel de-al doi-

lea trimestru al acestui an. In 
cursul trimestrului al II-Iea planul 
producției-marfă a fost îndeplinit 
în proporție de 118,22,, la sută, pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
peste 11 la sută, iar consumul spe
cific a fost redus cu 11,03 la sută. 
In același timp procentul d'e redu
cere a prețului de cost a scăzut 
cu 2,64 la sută față de cît era pla
nificat. Ca urmare a acestor rezul
tate, colectivul depoului a cîștigat 
întrecerea între celelalte depouri 
din regionala Cluj, fiind declarat 
depou fruntaș pe regională și dis
tins cu Diploma de onoare.

PRIN MUNCĂ SPORNICĂ
Atelierul de zonă C.F.R. Alba 
întrecerea socialistă desfășu- 

de colectivul de muncitori în

La
Iulia
rată
cinstea zilei de 23 August crește

cu fiecare zi în intensitate. Astfel, 
prin munca spornică depusă, pla
nul de producție pe luna iulie a 
fost depășit cu 3 la sută și produc
tivitatea muncii a crescut pe acest 
interval cu 4 la sută, economisin- 
du-se piese și materiale în valoare 
de peste 8.000 lei.

Luptînd pentru a-și consolida 
succesele obținute luna trecută, în 
prima decadă a lunii curente co
lectivul de muncitori și tehnicieni 
de la 
cinile 
tuînd 
litate.

Un .
acestor realizări au adus partizile 
de reparații în frunte cu comuniștii 
Udrea Gheorghe, Ponta Florian și 
Pleșa Petru, care și-au 
sarcinile de plan între

această unitate a depășit sarr 
de plan cu 10 la sută, efec- 
lucrări de cea mai bună ca-

aport deosebit în obținerea

depășit
2-3 la sută.

Ing. DAMIAN IOAN 
șeful Atelierului central 

Alba Iulia

LAZĂR ELENA 
muncitoare la fabrica 
„Ardeleana" Alba Iulia

MILACI ION
locțiitor de președinte

G.A.C.—Șard

Să fie grăbit ritmul pregătirilor în
vederea deschiderii noului an școlar!

sălile de clasă,
din 

voioase, tinerești. •

Pește puțin 
culoarele școlilor vor fremăta 
nou de glasuri 
Va începe noul an școlar. Elevii se 
vor întoarce din vacanță aceiași, și

Pentru fondul central 
de cereale a! statului

Considerând asigurarea fondului 
central de produse agricole al sta
tului o îndatorire de onoare, colec
tiviștii celor 4 gospodării colective 
din satele comunei Sîntimbru au 
predat la baza de recepție la con
tract și pentru muncile S.M.T., nu
mai grîu de cea mai bună calitate.

Totodată, în afară de grîul con
tractat, numeroși colectiviști au 
vîndut din surplusul lor la achiziții, 
prin magazinele cooperativei din 

■comună, peste 3.500 kg grîu. In 
fruntea acestei acțiuni se situează 
colectiviștii din Sîntimbru, care au 
vîndut prin cooperativă, la arie, a- 
proape 2.000 kg grîu.

Placa și casa comemorativă unde a lucrat în ilegalitate redacția 
ziarului „Scînteia" din str. Ecoului nr. 29 — București.

totuși schimbați. Au mai crescut. 
Sînt mai veseli, mai nerăbdători. 
Și le este pe deplin justificată a- 
ceastă stare. Mulți dintre ei vor 
face cunoștință cu materii noi, cu 
profesori noi. Cu toții însă așteap
tă ca școlile să-i primească, încă 
din prima zi, în cea mai frumoasă 
haină.

Pentru aceasta, cu sprijinul sfa
turilor populare, multe din condu
cerile școlilor au luat măsuri cu
venite încă de la încheierea anului 
școlar 1960-1961. Așa, bunăoară, ca 
urmare a preocupării în vederea 
deschiderii noului an școlar, lucră
rile de reparații și curățenie au fost 
terminate la Școala medie „Horia, 
Cloșca și Crișan 
la școlile de 7 
țul de Jos, 
Stremț, Beldiu 
Școala medie 
sînt efectuate în-proporție 
95 la sută. Sînt apoi școli care au 
luat din timp măsuri pentru repa
rarea mobilierului și acoperirea ne
cesarului de mobilier din mijloace 
locale. In acest sens bine au pro
cedat conducerile școlilor din I- 
nuri, Stremț și Tăuți, care cu spri
jinul sfaturilor populare sînt gata

“ din Alba Iulia, 
ani din Mihalț, Vin-

Ampoița, 
și altele, 

din Teiuș

Cricău, 
iar la 

lucrările 
de peste

și în această privință în vederea 
începerii noului an școlar.

Dar, dacă la majoritatea școlilor 
din raionul nostru lucrurile se pre
zintă bine în ce privesc pregătirile 
pentru deschiderea noului an de 
învățămînt, mai sînt unele școli 
pentru a ‘căror conduceri sînt încă 
valabile întrebările: „Sînteți gata 
să vă primiți elevii? Ați făcut to
tul ca munca să poată începe în 
blrne condițiuni și să se desfășoare 
cît mai rodnic? Și realitatea de la 
fața locului nu le permite să răs
pundă în mod afirmativ. La Ighiu, 
Țelna, Ighiel, Galda de Jos și Hă- 
pria lucrările de reparații și curățe
nie se desfășoară cu încetineală. 
Pentru școlile din Berghin, Al- 
mașul Mare și altele, de asemenea, 
nu se manifestă destulă preocupare 
în această privință. Conducerea 
‘■"clii din Micești stă pasivă, în 
timp ce mobilierul este nereparat. 
La Șard se tărăgănează în mod 
nepermis reparatul sobelor de te- 

ENACHESCU AURICA
inspector la Secția învățămînt 
și cultură a Sfatului popular 

raional Alba

(Continuare în pag. 2-a)

★ Azi, vineri 18 august, ora 16, 
comitetul orășenesc U.T.M. Alba lu- 
lia organizează în sala casei raio
nale de cultură o întîlnire a tinere
tului din oraș cu tovarășul Gheor- 
ghe Vușdea, secretar al Comitetu
lui regional P.M.R. Intîlnirea va fi 
urmată de un bogat program ar
tistic dat de brigada artistică de 
agitație de la U.M.C. Zlatna.

★ Intre 21-23 august, la cine
matograful „Victoria" va rula fil
mul „Insula fără nume", o produc
ție a studiourilor din R. P. Chi
neză.

★ In ziua de 23 august va avea 
loc în oraș faza raională a con
cursului cultural-sportiv al tinere
tului. Programele artistice vor fi 
prezentate pe estradă, iar în caz 
de ploaie în sala casei raionale de 
cultură. Pe stadion vor avea loc 
întrecerile sportive.
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Forme noi în activitatea culturală
La căminul cultural din Vințul 

de Jos se desfășoară o activitate 
susținută, și despre acest lucru nu-i 
țăran muncitor din partea locului 
care să nu vorbească cu mîndrie.

De cînd avem căminul — spun 
unii — în zilele de odihnă nu ne 
mai vine bine să stăm acasă. Ba 
mergem la cămin și peste săptă- 
mînă — spun alții — și întotdeau
na avem cîte ceva de învățat.

Și, au temei oamenii să vorbeas
că astfel despre activitatea căminu
lui cultural din comuna lor. Aici, 
pe baza planului de muncă, con
ferințele și șezătorile se țin cu re
gularitate. In cadrul serilor cultu
rale sînt prezentate expuneri inte
resante pe diferite teme, iar acti
vitatea artistică desfășurată de for
mațiile căminului cultural este și 
ea pe zi ce trece tot mai rodnică. 
Brigada artistică a prezentat pro
grame reușite atît la sediu cît și 
la ariile de treier. Piesa de teatru 
„Paznicul stelelor" prezentată nu 
de mult, de asemenea s-a bucurat 
de succes, iar soliștii căminului îm- 
bogățindu-și 
toriul aduc 
dată, noi și 

Cu bune
apoi în Vințul de Jos și pe linia 
popularizării și pătrunderii cărții 
în mase. Dovada acestui lucru sînt 
cei peste 1700 cititori, precum și 
manifestările de masă cu cartea 
ca: prezentările de cărți, recenzii
le, consfătuirile cu cititorii pe mar
ginea cărților citite și altele.

îndrumat cu grijă de organele 
de partid și de stat, și fiind mereu 
în căutarea noului, colectivul cămi
nului cultural din Vințul de 
culege roadele muncii sale și în 
această direcție. „Călătorind 
harta regiunii" împreună cu tova
rășa profesoară Repede Sabina, 
tinerii și vîrstnicii au fost deopo
trivă de încîntați. Ei au poposit

în permanență reper- 
pe scenă de fiecare 
noi cîntece.
rezultate se muncește

Jos

pe

cu mîndrie printre muncitorii fa
bricilor din Sebeș, printre harnicii 
feroviari din Simeria, printre 
naliștii și oțelarii Hunedoarei, 
Călanului și printre neobosiții 
neri din Valea Jiului. Și le-a 
folositoare călătoria. Apoi, tot 
de instructive le-au fost țăranilor 
muncitori și serile de calcul. Pe 
bază de fapte, de calcule concrete, 
majoritatea s-au dumirit asupra a- 
vantajelor lucrării pămîntului în 
comun — cale sigură a belșugului 
și bunăstării lor.

Dar, colectivul căminului cultu
ral din Vințul de Jos nu s-a oprit 
aici. Intr-una din zilele începutului 
de august, ei au adus iarăși noul 
pe scena căminului cultural. Pe 
ulițele comunei au apărut afișe, iar 
la stația de radioficare a fost di
fuzat anunțul: „Participați la pro
cesul literar după romanul „Destin" 
de Aurel Mihale".

Noua manifestare, 
realizare și-au adus 
contribuție tovarășii 
șan, Maria Băcilă, Victor Limbean, 
Garofița Rîmniceanu, Gligor Bîr- 
san și alții, a stîrnit interes în rîn
dul colectiviștilor și înfovărășiților 
din comună. S-au strîns la cămi
nul cultural peste 280 de oameni 
și în fața lor a început „procesul". 
Faptele inculpaților, prin care a- 
ceștia au uneltit împotriva dezvol
tării gospodăriei agricole de stat 
„Trestiana" au produs indignare în 
rîndurile spectatorilor, fiecare din 
ei simțindu-se alături de comuniștii 
din gospodărie care au demascat 
pe răufăcători.

Procesul literar după romanul 
„Destin" de Aurel Mihale s-a bu
curat de un deplin succes. Prin 
acesta, colectivul căminului cultu
ral a făcut încă un pas înainte 
spre promovarea de noi forme în 
activitatea ce o desfășoară pentru 
culturalizarea maselor de țărani 
muncitori.
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Ioniță Almă-

Noi construcții 
gospodărești

Pe întinsul gospodăriei colective 
din Totoi, în aceste zile are loc o 
muncă însuflețită. La aria din a- 
propierea satului, 3 batoze înghit 
cu lăcomie snopii bogați de grîu, 
de pe ultimele hectare. Pe miriștea 
eliberată de povara clăilor, meca
nizatori de la S.M.T. răstoarnă 
brazde adînci pe cele 150 ha, pen
tru ca rodul viitor să fie cît mai 
bogat, iar echipa de grădinari nu 
prididește cu culesul cepei, roșiilor 
și ardeilor de pe cele 4 ha, și ex
pedierea lor la U.R.C.C., cu care 
a încheiat contract.

Analizînd de curînd situația 
torului zootehnic, organizația 

di.i cadrul gospodăriei

sec-
. de 

bază din cadrul gospodăriei a 
constatat că în timp ce numărul de 
vaci și tineret bovin a ajuns la a- 
proape 100 capete, al oilor la 150 
capete și al porcilor la 35 capete, 
în problema asigurării de adăpos
turi gospodăria 
pasul pe loc.

Ca urmare a 
chibzuite luate 
organizația de , _____ T...
au trecut la asigurarea materiale-

continuă să bată

bine 
din 

colectiviștii 

lor necesare construcțiilor și la 
săparea și turnarea fundației unui 
grajd pentru 100 bovine, iar echi
pa de dulgheri din rîndul colecti
viștilor, avînd în frunte pe comu
nistul Muntean Simion, execută fa
sonarea materialului lemnos nece
sar construcției grajdului, precum 
și a unui patul pentru 20 vagoane 
porumb.

Concomitent cu aceste lucrări, 
colectiviștii lucrează în aceste zile 
și la săpatul a două gropi cu o ca
pacitate de 300 mc, în care vor în- 
siloza în curînd porumb și alte 
plante furajere de pe circa 30 ha.

FILUS MIHAI 
secretarul comitetului comunal 

partid-Sîntimbru

măsurilor 
de comuniștii 
bază,

de

Să fie grăbit ritmul pregătiri 1 or
în vederea deschiderii noului an școlar

(Urmare din pag. l-a) 

racotă și asigurarea necesarului de 
lemne de foc pentru perioada de 
iarnă.

O problemă deosebit de impor
tantă și care, de asemenea, cere să 
fie rezolvată du toată răspunderea 
este cea a internatelor școlare. Pe 
baza experienței și rezultatelor ob
ținute în anii precedenți și avîn- 
du-se în vedere condițiile, create în 
prezent, în anul școlar 1961-1962 se 
vor deschide și vor funcționa inter
nate școlare la Almașul Mare, Fe- 
neș-Galați, Ighiu, Intregalde, Va
lea Dosului și alte localități. In a- 
cest sens, conducerile școlilor tre
buie să asigure încă de pe acum 
alimentele și conservele de legume 
necesare. Să fie folosită în acest 
scop experiența bună din munca 
școlilor care au avut internate a- 
nii trecuți, să fie folosite cu chib
zuință mijloacele locale creării de 
gazde comune pe timpul iernii la 
Berghin, Vințul de Jos, Benic, Am- 
poița, Sîntimbru și Oarda de Jos 
trebuind, de asemenea, să i se a- 
corde toată atenția. Preocupare per
manentă trebuie apoi să manifeste 
conducerile școlilor terminării con
strucțiilor școlare. In toamna a- 
cestui an se vor lărgi spațiile șco
lilor cu 3 săli de clasă la Benic, 
4 săli de clasă la Intregalde și 4 
săli de clasă la Oarda de Sus. 
Sprijinite de sfaturile populare, ca
drele didactice au datoria să im
pulsioneze ritmul lucrărilor în așa 
fel îneît toate aceste obiective să 
fie date în folosință pînă la 1 sep
tembrie a.c.

Sarcini de seamă în vederea des
chiderii noului an școlar în cele 
mai bune condițiuni, revin însă ca
drelor didactice nu numai pe linia

asigurării bazei materiale a școli
lor. In centrul atenției fiecărui în
vățător și profesor trebuie să stea 
preocuparea pentru școlarizarea tu
turor copiilor de vîrstă școlară, 
încă de pe acum trebuie depistați 
toți copiii care vor păși pentru pri
ma oară pragul școlii. Pe baza e- 
vidențelor existente, absolvenții cla
sei a IV-a să fie în întregime cu
prinși în clasa a V-a, iar cu elevii 
care au rămas repetenți anul tre
cut în clasele V-VI-VII, precum și 
cu părinții acestora trebuie dusă o 
perseverentă muncă de lămurire în 
vederea continuării cursurilor pînă 
la absolvirea școlii de 7 ani. Colec
tivelor școlilor le revine apoi sar
cina ca în această perioadă să se 
preocupe cu răspundere de amena
jarea atelierelor, a laboratoarelor 
și cabinetelor. Să se facă sortarea 
materialului didactic existent, să 
fie confecționat nou material didac
tic și să se procure din timp ma
nualele școlare și materialele nece
sare lucrărilor practice ale elevilor.

In ce privește învățămîntul se
ral, care în ultimii ani a luat o 
mare dezvoltare în raionul nostru 
cadrelor didactice le revin de ase
menea sarcini de seamă. Conduce
rile școlilor pe lîngă care vor func
ționa secții de îrtvățămînt seral 
trebuie să ia de urgență legătura 
cu conducerile întreprinderilor și 
unităților socialiste, pentru ca îm
preună cu acestea să se ocupe a- 
iît de recrutarea elevilor, cît și de 
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare, pentru ca elevii înscriși să-și 
poată îndeplini alături de sarcinile 
de producție și pe cele cerute de 
programele de învățămînt.

Pregătirea deschiderii noului an 
școlar în cele mai bune condițiuni 
este una din sarcinile cele mai im

portante din aceste zile,, este . o 
sarcină deonoare trasată de partid 
tuturor factorilor de care depin
de acest lucru. De asigurarea con
dițiilor defășurării în bune condi
țiuni a procesului de învățămînt 
depinde munca pe întreg parcursul 
unui an. De aceea, fiecare cadru di
dactic trebuie să se simtă mobi
lizat la acțiune. Și sub îndrumarea 
organizațiilor de partid și cu aju
torul sfaturilor populare să, se facă 
totul, astfel ca munca de instruire 
și educare a tinerei generații să 
poată începe încă din prima zi de 
școală cu cele mai bune rezultate. 
Congresul al IH-lea al partidului 
pune în fața școlii sarcini mari. 
Să fim la înălțimea sarcinilor tra
sate de partid. Să răspundem prin 
fapte grijii cu care partidul și în
tregul nostru popor înconjoară 
școala și pe slujitorii ei.

Participant activi la înfrumusețarea satelor
Duminica trecută, locuitorii Tău- 

țului au sărbătorit un eveniment de 
seamă în viața satului. In acea zi 
ei au pus primii pași în noul și 
frumosul local de cooperativă con
struit prin contribuția lor și cu aju
torul primit din partea sfatului 
popular și a U.R.C.C. Alba.

La serbarea de inaugurare, oa
menii satului ca Haneș Nicolae, 
Meteșan Vasile, Faur Sîntion și 
alții au vorbit cu căldură despre 
viața nouă pe care o trăiesc azi 
țăranii muncitori, despre grija par
tidului pentru bunăstarea lor. Și 
dacă aici ca participanți activi la 
construcția noului local pot fi dați 
toți tăuțenii, se cade a se scoate în

evidență exenjplul dat de Boca Ilie, 
Bodea Aurel, Bolea Vasile, Bolea 
Valeria și alții, care au efectuat 
cele mai multe ore de muncă vo
luntară.

Nici meteșenii nu se lasă mai 
prejos. La 15 august, întreg satul 
a ieșit la munca voluntară, pres- 
tînd peste 1.500 ore la căratul pie
trișului pentru amenajarea fațadei 
noului dispensar uman care va fi 
inaugurat duminică, la amenajarea 
parcului din fața căminului cultu
ral și la seceratul a peste 2 ha o- 
văz. S-au evidențiat tovarășii Ursa 
Șofron, Cărbunar Alexandru, Dat 
Petru, Man Gligor și alții.

STNZIANĂ MARIUS

Răsplata muncii harnice
Colectiviștii din Henig au mun

cit zile și săptămîni de-a rîndul fără 
a ține seamă de oboseală și, de 
multe ori, de timpul lor de odihnă, 
pentru ca recolta îndestulată de 
grîu să fie adunată și treierată în 
scurt timp și fără pierderi.

Odată cu primele boabe treierate, 
colectiviștii au umplut saci grei cu 
boabe mari și bine alese din 
care au achitat întreaga cantitate 
de grîu contractat cu statul.

De curînd, colectiviștii de aici au 
fost martorii unei mari bucurii, pri
lejuite cu ocazia repartizării avansu-

lui de 40 la sută la grîu pentru 
zilele-muncă efectuate în gospodă
rie.

Colectivistul Perța loan care, 
muncind cu vrednicie și sîrg în gos
podărie, pentru zilele.muncă efec
tuate pînă la 1 august, a primit în 
cadrul avansului de 40 Ia sută. caji- 
titatea de 814 kg grîu. Cantități 
îndestulate de grîu au mai primit 
și Avram Alexandru, Muntean Si- 
mion și mulți alții.

NADIU IOAN

O perfecționare importantă
Nu de puține ori la punctele de 

exploatare forestieră ale sectorului 
Zlatna se întîmpinau o serie de 
greutăți în ce privește transportul 
materialului lemnos cu funiculareie. 
Lemnul fiind destul de greu, de
seori pe parcurs cărucioarele-Wyssen 
se defectează, declanșînd sarcina 
pe parcurs. Din această cauză că
rucioarele cădeau de la mari înăl
țimi și se defectau, pierzîndu-se 
mult timp cu repunerea lor în func
țiune.

După ce a studiat temeinic a- 
ceastă problemă, șeful echipei de 
instalatori de funiculare forestiere

Zile de
Tăuți. Satul este înconjurat de 

creste acoperite cu păduri. Aerul 
de munte ,se simte tot mai mult. 
Aici, în acest minunat cadru pito
resc, își petrec o parte din vacan
ță 80 de pionieri și școlari din cu
prinsul regiunii.

Am ajuns în tabără în jurul pri- 
rnelor ore ale dimineții. în curte 
copiii executau exercițiile de învio
rare sub ccnaucerea proresorulu. 
Turcu Olimpiu. Mirați oarecum de 
ora înaintată pentru înviorare, ce
rem lămuriri. Cu un aer ușor vi
novat, instructoarea de serviciu Po
terii Georgeta ne arată că vina o 
poartă programul mai încărcat ca 
de obicei clin ziua precedentă; co
piii au fost în excursie la Cetatea 
Tăuțului și Peștera Liliecilor, iar 
la întoarcere a fost organizată o 
seară de cîntece și dansuri, ce au

CLIPE DE BUCURIE. — In clișeu: Pionieri și școlari aflați în 
vacanță la tabăra din Tăuți.

de la Sectorul de exploatare Zlat- 
na, tov. Bucșe Ioan, a construit un 
dispozitiv pentru a preîntîmpina 
declanșarea sârcinei pe parcurs. 
Dispozitivul constă într-o furcă de 
fier cu două brațe ce se fixează pe 
tija orizontală a căruciorului și 
este foarte economicos el putînd fi 
realizat cu multă ușurință și fără 
material special. E nevoie doar de 
circa
Iată 
mare 
ces.

2 kg fier și 2 ore de lucru, 
cum o defecțiune destul de 
și-a găsit rezolvarea cu suc-

P.V.P.

tabără
desfătat pe locatarii taberei pînă 
seara tîrziu.

Urmează spălarea și careul. In 
jurul catargului, chipurile de a- 
cum cîteva clipe au devenit serioa
se. Odată cu cîntecul pionieresc 
drapelul urcă încet în bătaia ușoa
ră a vîntului.

Directorul taberei, tov. Berța Vir
gil, ne-a vorbit despre excursiile 
făcute de copiii din tabără, despre 
bogăția și varietatea programului.

Un album voluminos de foto
grafii și jurnalul taberei, ținut cu 
grijă la zi, sînt argumente convin
gătoare. Răsfoind jurnalul, croni
că fidelă a vieții de tabără, întîl- 
nim cuvinte de mulțumiri și recu
noștință: „Mulțumim din suflet ce
lor care ne-au creat minunate con
diții pentru a ne petrece zilele de 
vacanță în mod educativ, recrea
tiv și plăcut".

Peste cîteva minute încep între
cerile sportive, la care ia parte 
toată tabăra. Gopiii sînt plini de 
viață, chipurile lor exprimă vese
lie și fericire...

Mai tîrziu, în zilele de școală, 
cînd amintirile din vacanță încep 
să se depene, Pavel Elena, fiică de 
miner din împrejurimile Devei, sau 
Tileagă Virgil, fiul colectivistului 
din Ungurei și toți ceilalți își vor 
aminti cu dragoste și recunoștință 
de tabăra care le-a fost gazdă de 
neuitat două săptămîni. Și fără în
doială că gîndurile tuturor se îm
pletesc cu ‘cuvintele cîntecului in
tonat în fiecare, zi la ridicarea și 
coborîrea drapelului de pe catarg: 
„Mulțumim din inimă Partidului!".

CONSTANTIN BARABAȘ 
NICOLAE ROTUNDU



VIAȚA DE PARTID

lin sprijin prețios în muncă
Pe cuprinsul comunei Mihalț e- 

■xistă în momentul de față un pu
ternic sector socialist al agricul
turii. La Cistei și Obreja, ca ur
mare a muncii politice desfășurată 
xle organizațiile de bază, toți ță
ranii muncitori au intrat în gospo
dăriile colective, în timp ce la Mi
halț circa 70 la sută din suprafața 
agricolă este colectivizată.

Dezvoltarea și întărirea conți
nură a acestor gospodării, atrage
rea de noi familii pe calea agricul
turii socialiste presupune întărirea 
-neîncetată a organizațiilor de bază 
■din gospodării, creșterea rîndurilor 
acestora, astfel ca să poată să 
-desfășoare o activitate tot mai bo
gată în rîndul colectiviștilor, să-i 
mobilizeze la sporirea producției a- 
gricole și animale, la dezvoltarea 
avuției obștești. Pentru realizarea 
'acestor sarcini, comitetul comunal 
■de partid, îndrumat fiind de Comi
tetul raional, a organizat grupe de 
■partid pe brigăzile de producție din 
•gospodăriile colective. Aceste grupe 
au fost instruite cu problemele con- 

-crete din fiecare brigadă, li s-au fă- 
«cut cunoscute sarcinile atît în ce 
■privește sprijinirea muncii în bri
găzi cît și sarcinile ce le au pen
tru atragerea celor mai buni colec
tiviști în rîndurile candidaților de 
partid. După instruirea făcută, or
ganizatorii de grupe, fiecare mem- 
'bru de partid și-au propus concret 

-L-să se ocupe de tovarășii din acti- 
~vul fără de partid în vederea a- 
tragerii lor în rîndul candidaților. 
.Astfel, organizatorul grupei de 
•partid din brigada a 5-a de cîmp 
din G.A.G. „Mihălțana"—Mihalț, 

‘tov. Laslo Florean, se ocupă în
deaproape de colectivistele frun
tașe Oprița Paraschiva, Decean 
Tenuța și Panta Carolina, vorbin- 
•du-le despre politica partidului, 
•despre înaltul titlu de membru de 
■partid. Comunistul Laslo Florean 
’le-a sprijinit apoi la întocmirea do
carelor, astfel că nu de mult timp 
•-ele au fost primite în rîndul can- 
■didaților de partid. De asemenea, 
un bun exemplu ni-1 dă organiza

torul grupei de partid de la bri
gada zootehnică din G.A.C. „Mihăl
țana", tov. Stînea Petru, care îm
preună cu ceilalți comuniști din 
grupă s-au preocupat de primirea 
în rîndurile candidaților a tovară
șilor Breaz Nicolae și Usca Nico- 
lae. Și la gospodăria colectivă din 
'Cistei grupele de partid își aduc 
o contribuție de seamă la întărirea 
rîndurilor organizației de bază. 
Ca urmare a muncii politice desfă
șurată de către organizatorii gru
pelor de partid din brigăzile 1, 2 
și 3, de către membrii de partid 
din aceste grupe, de curînd orga
nizația de bază de aici a mai pri
mit încă 3 candidați — pe colecti
viștii fruntași Marcu Petru, Popa

Eugen și Marcu Dumitru.
Activitatea grupelor de partid 

din brigăzi se simte nu numai în 
ce privește întărirea rîndurilor or
ganizațiilor de bază. Comuniștii 
din grupe, munca lor, se simte pes
te tot în gospodăriile colective, unde 
aceste grupe muncesc pentru a-și 
îndeplini sarcinile trasate.

Asemenea sarcini, asemenea pro
bleme sînt și își cer rezolvarea și 
în gospodăria colectivă din Obre
ja. Și aici grupele de partid au fost 
instruite de felul în care trebuie 
să muncească pentru întărirea rîn
durilor organizației de bază din 
gospodărie, pentru buna desfășu
rare a muncii. Datorită însă slabei 
preocupări a organizației de bază, 
grupele de partid desfășoară o ac
tivitate slabă. Deși în cadrul gos
podăriei colective din Obreja e- 
xistă aceleași condiții ca și în ce
lelalte gospodării în ce privește 
primirea de noi candidați de par
tid, într-o perioadă de aproape 2 
luni organizația de bază n-a pri
mit nici un candidat în rîndurile 
sale. Și de această situație se face 
vinovat și comitetul comunal de 
partid pentru că, deși din cadrul 
organizației de bază sînt 3 membri 
în comitetul comunal, aceștia n-au 
fost trași la răspundere pentru fap
tul că nu sprijină suficient munca 
organizației de bază și a grupelor 
de partid.

Așa după cum reiese din cele de 
mai sus, grupele de partid, formate 
pe brigăzi, sînt de un real ajutor 
în munca organizațiilor de bază, 
în activitatea comitetului comunal. 
Iată de ce e nevoie să se acorde 
în continuare o și mai mare aten
ție lichidării lipsurilor și îmbunătă
țirii continue a muncii, antrenării 
membrilor din grupele de partid, 
de a participa la îmbunătățirea 
muncii de partid, la mobilizarea 
colectiviștilor, spre a 
toată dragostea pentru înflorirea 
gospodăriei colective.

munci cu

Ațenjiedeosebită lucrărilor agricole de sezon
REZODTrtTE
După seceriș, îndreptîndu-și toa

te forțele la strîngerea recoltei pe 
arie, colectiviștii din Beldiu, orga
nizați pe echipe de schimb, au a- 
sigurat funcționarea fără întreru
peri a batozei, de dimineața și pînă 
seara tîrziu. Desfășurînd o muncă 
bine organizată la arie, ei au ter
minat la 16 august în întregime 
treierișul.

Odată cu treierișul, ajutați de

au
a-
au

PRHMOMSE
S.M.T., colectiviștii din Beldiu 
grăbit și executarea arăturilor 
dînci de vară, astfel că acestea
fost executate pe întreaga suprafa
ță planificată, de 100 ha.

Colectiviștii din Beldiu, 
și o fermă cu peste 30 
vine, lucrează în aceste 
parea gropilor pentru 
porumbului, cultivat în

care au 
capete bo- 
zile la să- 
însilozarea 

acest scop.

Zoresc muncile agricole
Organizîndu-și birfe munca, co

lectiviștii din Berghin au terminat 
treierișul de pe cele 353 hectare de 
grîu cu 5 zile înainte de termen. 
Paralel cu treierișul, colectiviștii, 
ajutați de S.M.T., au intensificat și 
executarea arăturilor adînci de 
vară, lucrare care de asemenea a 
fost terminată pe întreaga supra
față planificată de 300 ha .In vede-

rea unei mai bune fertilizări a so
lului, ei au transportat în cîmp, 
pentru a se îngropa sub brazdă o- 
dată cu arătura de însămînțare, 
peste 1.000 tone de îngrășăminte 
naturale.

Totodată, în vederea însilozării 
porumbului, colectiviștii au săpat 

---- încă o groapă, cu ozilele acestea 
capacitate de

încă o groapă, cu
250 tone siloz.

Mai multă răspundere față de muncă
Dovedind preocupare pentru des

fășurarea în cele mai bune condi- 
țiuni a muncilor agricole de vară, 
gospodăriile colective din ” 
Bucerdea Vinoasă, Alba Iulia 
tele au terminat treierișul și 
rile într-un timp scurt, au 
în întregime grîul 
cuvenit statului
S.M.T.

Nu însă același 
spune despre . gospodăriile colecti
ve din Hăpria, Straja și Dumitra, 
unde treierișul și arăturile adînci de 
vară sînt mult rămase în urmă. Ca 
urmare a acestui fapt, pe comună, 
pînă la 17 august, treierișul nu s-a 
realizat decît în proporție de 50 la 
sută. De asemenea, pentru îngrășa- 
rea terenului, în cîmp nu s-a trans
portat încă nici o tonă de gu
noi, iar săpatul gropilor pen-

Țejna, 
și" al- 
arătu- 
predat 
și celcontractat 

pentru muncile

lucru se poate

Insilozatul porumbului la G.A.S. — Galda de Jos.

In întrecere cu colectiviștii din Cistei

Două ramuri în
La gospodăria colectivă din Te- 

iuș dezvoltarea creșterii animale
lor cunoaște un puternic avînt. 
Odată cu sporirea numărului de 
taurine, al cărui efectiv pînă la 
•sfîrșitul anului va depăși cu mult 
cifra de 200 capete, ia o dezvol
tare tot mai mare și creșterea por
cinelor și ovinelor.

Convinși din proprie ‘’xperiență 
că creșterea puterii economice a 
gospodăriei nu se poate realiza 
fără o lărgire multilaterală a ra
murilor de producție, colectiviștii 
din Teiuș au pus în acest an ba
zele unei puternice crescătorii de 
porci. De început, au cumpărat cu 
bani din venituri proprii 27 scroa
fe cu purcei, a căror îngrijire a 
fost încredințată colectivistului 
Conț Traian cu familia, care de
pune un deosebit interes pentru în
grijirea lor. Pentru a dezvolta mai 
mult această ramură, matca de 
reproducție a fost sporită cu scro- 
fițe din prăsilă proprie. In prezent 
gospodăria are 35 scroafe și scro- 
fițe, iar pînă la sfîrșitul anului nu
mărul acestora va crește la 40 de 
capete.

Pentru îmbunătățirea rasei condu
cerea gospodăriei, îndrumată de or
ganizația de partid, și-a sporit matca

plină dezvoltare
de prăsilă cu două scroafe, precum 
și un vier, din rasa „Landras", de 
la care luna aceasta au și obținut 
primii produși. Introducerea aces
tei rase în crescătorie este avanta
joasă, deoarece cu o cantitate mai 
mică de furaje concentrate, se ob
ține un spor mai mare în greutate 
și perioada de creștere este mai 
rapidă.

Urmărind prin dezvoltarea ra- 
murei de porcine obținerea unor 
venituri cît mai mari, colectiviștii 
din Teiuș au hotărît să crească și 
să îngrașe tot tineretul porcin re
zultat de la scroafe. Ținînd seamă 
de produșii obținuți, gospodăria a 
încheiat în acest an contract pen
tru 235 porci, pe care urmează să-i 
predea statului îngrășați la greu
tatea de peste 100 kg fiecare și 
care va aduce gospodăriei colective 
un venit de peste 200.000 lei.

Obținerea unor rezultate cît mai 
avantajoase în creșterea porcilor 
este strîns legată de asigurarea u- 
nei bune îngrijiri și furajări a a- 
cestora. De aceea, gospodăria și-a 
asigurat din cultură proprie canti
tăți sporite de orz și porumb pen
tru furajarea lor. Pentru a obține 
un cîștig cît mai bun, colectiviștii 
folosesc la hrănirea porcilor în 
mare măsură furaje ieftine, cum

sînt: reziduri de la treier, zer, lu
cerna verde și măcinata etc. Colec
tiviștii au o deosebită preocupare 
pentru asigurarea de adăposturi 
corespunzătoare. In acest scop au 
și fasonat și pregătit întregul ma
terial lemnos pentru o maternitate 
de 50 scroafe și s-a făcut trasarea 
pe teren în vederea începerii lucră
rilor de construcție a acesteia.

O ramură tot atît de importantă 
și care se dezvoltă tot mai mult 
în gospodăria colectivă din Teiuș 
este creșterea oilor. Primele oi, în 
număr de 170, au fost cumpărate 
de gospodărie în anul 1959 și ele 
au adus unității un venit de 45.000 
lei. Stimulați de rezultatul frumos 
obținut, în anul următor colecti
viștii au sporit prin cumpărare și 
din prăsilă proprie numărul oilor 
și al mioarelor la 650 capete, iar 
în prezent numărul acestora trece 
de 900.

Pentru a obține o producție spo
rită de lapte, conducerea gospodă
riei ,a asigurat o bună furajare 
oilor. Organizînd pe timpul verii 
pășunatul rațional pe 5 tarlale prin 
rotație la “8-4 săptămîni, gospodă
ria a obținut pînă la 15 august o 
producție-marfă de 52 litri lapte de 
la fiecare oaie, depășindu-se de pe 
acum angajamentul luat în între
cerea cu colectiviștii din Cistei. 
Bine îngrijite, oile au dat și o pro
ducție sporită de lină. Atît laptele 
cit și lina contractate în întregime 
cu statul, aduc gospodăriei în a-

porumbului se tără- 
o zi la alta.
colective din satele

tru însilozarea 
gănează de la

Gospodăriile
comunei Hăpria, sprijinite cu răs
pundere de comitetul executiv 
sfatului popular din comună, 
buie să 
pentru ca 
terminate

al 
tre- 

mobilizeze toate forțele 
lucrările de sezon să fie 
în cel mai scurt timp.

Treierișul și arăturile să fie 
grabnic terminate

La gospodăria colectivă din 
Streinț treierișul continuă să fie 
mult rămas în urmă. Analizînd fap
tele, nu e greu de văzut că ceea 
ce duce la această situație este a- 
tît slaba organizare a muncii cît 
și proasta reparare a garniturii de 
treier de la aria. Nr. 2 — proprie
tatea gospodăriei colective din 
Stremț. Din această cauză batoza 
de la această arie treieră cu 
treruperi mari și în unele zile 
treieră de loc, cum a fost cazul 
zilele de 7 și 10 august. Un 
fapt care a făcut ca treierișul 
rămînă în urmă la această unitate 
a fost și tărăgănarea transportului 
snopilor la arie. Aceasta a avut ca 
urmare și o întîrziere în executarea 
arăturilor adînci de vară, care de 
asemenea nu s-a realizat decît pe 
suprafața de 80 hectare, din peste 
300 cît trebuie să se are.

Față de această situație, se im
pune ca organizația de bază și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună să îndrume și să 
sprijine cu toată răspunderea con
ducerea gospodăriei, pentru ca 
prin o mai bună organizare a mun
cii treierișul și arăturile să se e- 
fectueze într-un timp cît mai scurt.

UN BILANȚ RODNIC
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă, colectivul nostru de mun
citori, ingineri și tehnicieni de la 
gospodăria agricolă de stat Gal
da de Jos, îndrumați permanent de 
către organizația de partid, obține 
rezultate demne de remarcat în în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan pe anul în curs.

Astfel fiind, în sectorul 
printre altele, la orzul de 
pe 160 ha 
șire medie 
220 kg la 
pe 160 ha
hectar de 310 kg, iar la grîul de 
primăvară — o depășire de 325 kg.

Obținerea acestui spor însemnat 
de recoltă în cadrul unității noas
tre a fost posibil în urma aplicării 
unui complex de măsuri agroteh- 

’ nice, printre care amintim: efec
tuarea în toamna trecută a arăturii 
de bază la 25-30 cm adîncime 
încorpoiarea în sol odată cu
ceasia a 450 kg superfosfat și 200

vegetal, 
toamnă 

o depă- 
plan cu 
toamnă

noi am obținut 
a sarcinilor de 
ha, la grîul de
— o depășire medie la

Și
3-

cest an un venit de peste 140.000 
lei. Sporirea an de an a 
numărului de oi cu lînă fină, care 
în prezent cuprinde 55 la sută din 
turmă, contribuie de asemenea la 
creșterea veniturilor gospodăriei.

Hotărîți să-și aducă o contribu
ție tot mai mare la îndeplinirea 
sarcinilor puse în fața agriculturii 
socialiste de Congresul al III-lea 
al partidului, colectiviștii din Te
iuș luptă cu hotărîre ca în urmă
torii ani să-și dubleze matca de 
scroafe de reproducție și numărul 
de oi și să asigure acestora adă
posturi corespunzătoare și ieftine.

în-
nu
în 
alt 
să

la timpul optim și du- 
pi emergătoare corespun- 
In primăvară culturile 
păioase au fost îngră-

kg azotat de amoniu la hectar, în- 
sămînțarea 
pă plante 
zătoare.
de cereale
șate suplimentar cu încă 100 kg 
azotat de amoniu la hectar, grăpate 
și plivite.

In sectorul zootehnic, unde mun
cește un colectiv bine închegat, 
printre care Pășcula Sabina, mem
bră de partid și candidații de par
tid și utemiștii Petreanu Emliia, 
Toderici Eva, Țîr Iosif și alții, pe 
semestrul I, prin furajarea anima
lelor in raport cu producția obți
nută, masajul ugerului înainte de 
muls, 
tele de 
bune, 
planul 
a fost
ținut 31 viței peste sarcina plani- 
ticai.î. La purceii înțărcați produc
ția s-a depășit cu 95 capete, iar 
la creșterea în greutate a purcei
lor între 2-4 luni s-a realizat un

buna îngrijire etc., rezulta- 
asemenea slut din .ele mai 
Astfel, pe această, perioadă 

la producția de lapte marfă 
depășit cu 336 hl. și s-au ob-

spor de 300 grame pe zi față de 
260 grame planificat.

Pentru a consolida și mai mult 
succesele obținute pînă acum, co
lectivul gospodăriei noastre, în 
frunte cu comuniștii, muncesc cu 
eforturi sporite pentru a pune bază 
trainică recoltei viitoare.

In acest scop, noi ne străduim 
să terminăm pînă la 20 august pla
nul la arăturile de vară.

COROIU IOAN 
organizator de partid la G.A.S.

Galda de Jos

G.A.C. Teiuș — O parte din tineretul porcin la îngrășat.



A XVI-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII COREEI
0 citadelă a industriei 

chimice
Sub regimul democrat-popular, 

în R. P. D. Coreeană s-au deschis 
perspective largi de dezvoltare a 
unei puternice industrii chimice na
ționale. O importantă sursă de 
materii prime pentru această in
dustrie o constituie bogatele rezer
ve rle cărbune.

In ultimii ani s-a pus un accent 
deosebit pe gazificarea cărbunelui 
și pe producția de acetilenă. Au 
fost construite mai multe fabrici 
de acetilenă din care se obține clo- 
rura de vinii și alte produse ale in
dustriei chimice sintetice.

In luna mai a.c. industria chi
mică a R. P.D. Coreene a înregis
trat un nou important succes: a 
fost terminată construirea combi
natului de vinalon de la Hamhîn, 
din provincia Hamghenul de sud. 
Această întreprindere modernă con
stituie o adevărată citadelă a in
dustriei chimice a R.P.D. Coree
ne. Aici toate procesele tehnologi
ce începînd cu producția acetilenei 
și terminînd cu filarea fibrei devi- 
nalbn sînt automatizate și semiau- 
tomatizate. In prezent combinatul 
nu lucrează încă cu întreaga capa
citate și produce anual 10.000 tone 
de produse finite. In următorii 2-3 
ani producția combinatului va creș
te însă la ' 30.000 tone anual.

Noua întreprindere are o impor
tanță deosebită pentru întreaga in
dustrie chimică a R. P. D. Coreene.

O fabrică veche 
care a întinerit
Fabrica de ciment de la Sînhori 

din apropierea capitalei R. P. D. 
Coreene a existat și înainte de eli
berarea țării. Dar în ciuda faptu
lui că în jurul ei există rezerve 
bogate de materii prime, sub regi
mul colonialiștilor japonezi ea era 
o întreprindere mică, cu o produc
ție foarte scăzută.

După eliberarea țării, fabrica a 
fost dezvoltată și în 1956 producția 
ei anuală atinsese deja 150.000 tone 
de ciment. Ultimii 5 ani au consti
tuit o nouă etapă în modernizarea 
și dezvoltarea fabricii și anul tre
cut cuptoarele ei au dat economiei 
naționale o cantitate de 400.000 to
ne de ciment.

La succesele obținute au contri
buit în mare parte inițiativele mun
citorilor privind îmbunătățirea in
dicilor de utilizare a mașinilor și

FILE DE ATLAS

BOLIVIA
In centrul continentului latino- 

american, masivul de granit al 
munților Anzi se bifurcă formînd 
un clește uriaș care prinde între 
brațele saje un întins platou mun
tos. Acesta este marele podiș al 
Boliviei cunoscut sub numele de 
Altiplano. El este situat între tro
picul Capricornului și Ecuator și 
se întinde pe aproape o. trejme din 
teritoriul Boliviei. Odinioară el a 
fost leagănul uneia dintre cele mai 
strălucite civilizații ale Americii de 
Sud — civilizația incașilor.

Bolivia, care are o suprafață de 
un milion kilometri pătrați și o 
populație de 3.500.000 locuitori, a 
îndurat timp de trei secole crunta 
exploatare a colonialiștilor spanioli. 
Abia în 1825, după aproape 15 ani 
de luptă, poporul Boliviei a renăs
cut la libertate. Țara a dobîndit 
independența politică, însă bogăți
ile ei — cositorul, stibiul, volfra- 
mul au fost acaparate de capitalul 
monopolist englez care a predomi
nat pînă la primul război mondial. 
După război se observă o accelera

cuptoarelor. Astfel, dacă înainte 
de eliberare un cuptor funcționa 
doar 5 zile, după care trebuia re
parat, în prezent reparațiile curen
te se execută după 100-150 zile de 
funcționare.

De asemenea aici au fost date 
recent în folosință două cuptoare 
moderne, complet automatizate, care 
dau o producție anuală de 200.000 
tone.

Paralel cu creșterea cantitativă 
a producției au sporit și sortimen
tele de produse. In prezent aici se 
fabrică peste 10 feluri de ciment, 
destinat diferitelor tipuri de con
strucții.

O nouă unitate 
automatizată

In anii regimului colonial japo
nez, în minele de la Suncen, din 
provincia Phenianul de sud munca 
era deosebit de grea. Mineri mai 
bătrîni își amintesc de gravele ac
cidente prdvocate de condițiile de 
muncă cu totul inumane și de lip
sa totală de mijloace de protecție 
a muncii.

In anii regimului democrat-popu
lar, aici, ca și peste tot în țară, con
dițiile de muncă s-au schimbat ra
dical. In minele de la Suncen mun
ca a devenit considerabil mai u- 
șoară datorită mecanizării și auto
matizării pe scară largă a proce
selor de producție. Un exemplu gră
itor în această privință îl consti
tuie secția de spălare a minereu
lui. Dacă în trecut aici lucrau 87 
de muncitori, azi această secție 
este complet automatizată. La pu
pitrul de comandă a agregatelor 
lucrează o fată tînără, care fără 
să depună eforturi fizice, asigură 
funcționarea în bune condiții a în
tregii secții cu o producție anuală 
de 25.000 tone. Paralel cu automa
tizarea proceselor de producție a 
crescut și nivelul calitativ al mun
cii — în prezent secția asigură o 
selecționare mai bună a minereu
lui. Mașinile și agregatele instala
te aici au fost proiectate și produse 
de tehnicienii și muncitorii minei, 
care, desfășurînd întrecerea în cin
stea celui de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncii din Coreea, au 
realizat peste 270 de mașini, apli- 
cînd 25 de inovații și 4 invenții.

Umbrele trecutului au dispărut cu 
desăvîrșire în minele care în tre
cut, înainte de eliberare, se bucu
rau de o faimă atît de tristă. As
tăzi, la minele din Suncen munca 
șe desfășoară în condiții optime de 
securitate.

re a penetrației capitalului mono
polist nord-arrierican în America 
Latină și deci și în Bolivia. Mono
polurile nord-americane au vizat în 
primul rînd minele de cositor care 
constituie principala bogăție a țării. 
Furnizînd o cincime din producția 
mondială de minereu de cositor, 
Bolivia acoperă 85 la sută din ve
nitul național numai din exportul 
acestui minereu. Monopol urile-nord- 
americane au lucrat atît de rapid în 
Bolivia, îneît, într-un timp foarte 
scurt, ele au reușit să silească a- 
ceastă țară să exporte întreaga sa 
cantitate de minereu de cositor în 
Statele Unite și astfel să se întă
rească dependența Boliviei de in
teresele cercurilor de afaceri ame
ricane.

O dată cu aceasta se înrăutățește 
și situația oamenilor muncii. Nu în- 
tîmplător minerii din minele de 
argint și cositor au denumit aceste 
metale „metalele mizeriei și sufe
rințelor", iar indienii le-au spus 
„metalele diavolului”. Deși în mod 
oficial ei muncesc opt ore pe zi,

Interesante proiecte 
de construcție

In ultimul timp proiectanții și 
constructorii din R. P. D. Coreeană 
au realizat o serie de proiecte in
teresante.

Colectivul Institutului de proiec
tări al industriei constructoare de 
mașini, concentrîndu-și atenția a- 
supra problemei realizării de eco
nomii maxime de oțel în construc
ția industrială, a elaborat proiec
tul unei clădiri industriale de for
mă parabolică unde nu este nevoie 
nici de fier, nici de materiale lem
noase. Potrivit calculelor prelimi
nare, acest proiect va da posibili
tatea să se realizeze o economie de 
peste 16.600 tone fier, de peste 
7.400 metri cubi de material lem
nos, de peste 580.000 zile — om, 
numai la construirea obiectivelor 
prevăzute în septenal în domeniul 
industriei grele. S-a calculat de a- 
semenea că numai cu fierul econo
misit se vor putea construi peste 
7000 de tractoare.

Trăsătura caracteristică a clădi
rilor prevăzute în aceste proiecte o 
constituie simplitatea construcției, 
minimul de spații goale și frumu
sețea lor, aspectul exterior. Faptul 
că materialele de construcție sînt 
ușoare nu numai că înlesnește lu
crările de construcție și de montaj, 
ci și accelerează ritmul desfășu
rării lucrărilor. Potrivit noului pro
iect elementele de construcție sînt 
cu mult mai ușoare decît cele folo
site înainte.

Interesant este și proiectul unei 
clădiri de formă radială elaborat de 
colectivul Institutului de proiectări 
din Phenian. Acest proiect, permite 
să se construiască case de locuit 
cu 5 sau mai multe etaje trainice 
și cu un aspect exterior frumos, 
fără a se folosi fier. Clădirea are 
forma unei coloane. Camerele care 
pornesc de la centrul cercului a- 
mintesc de scheletul unui evantai. 
Această metodă de construcție dă 
posibilitatea să se reducă cu 40 la 
sută prețul de cost.

Și alte institute au elaborat pro
iecte care dau posibilitatea de ase 
descoperi rezerve și de a se eco
nomisi materiale de construcție. 
Astfel, au fost elaborate metode de 
construcție a unor diguri din nisip 
și pietre, de turnare a betonului 
fără cofraje, de instalare a unei 
secții chimice în aer liber etc.

La elaborarea proiectelor s-a ți
nut seama de condițiile climaterice 
ale țării, ca și de tradițiile arhitec
turii naționale. Majoritatea proiec
telor au și început să fie aplicate.

în fond, pentru a-și putea întreține 
familiile, minerii trebuie să mai 
lucreze trei-patru ore pe zi. Cos
tul îidicat al vieții apasă greu a- 
supra majorității populației for
mată din nevoiași care trăiesc în 
această țară bogată in zăcăminte. 
Din această cauză în America La
tină Bolivia este cunoscută și sub 
numele de „bogătașul care merge 
desculț pe drumurile istoriei".

Nemaiputînd îndura jugul ex
ploatării, al capitaliștilor străini și 
autohtoni, poporul bolivian s-a ri
dicat la luptă. In ziua de 9 apri
lie 1952 a izbucnit o insurecție popu
la-a victorioasă care a marcat o 
cotitură importantă în istoria Boli
viei. După trei zile de luptă guver
nul moșierilor, legat prin zeci de 
fire de interesele Wall Street-ului 
a fost răsturnat.

La lupta pentru răsturnarea gu
vernului reacționar al moșierilor au 
participat numeroase pături ale 
populației cu cele mai diferite con
vingeri politice. In fruntea tuturor 
forțelor s-a situat muncitorimea de 
la orașe. Masele de țărani au a- 
vut și ele un rol important în a- 
ceastă bătălie, precum* și meseria
șii, negustorii și mica burghezie.

La putere însă a venit un gu
vern condus de cercurile cele mai 
avute ale burgheziei naționale a 
căror participare la răsturnarea ve

încheierea Tratatului de pace 
cu Germania - o necesitate imperioasă 
Factorul hotărîtor în destindere

ULAN BATOR (Agcrpres) — 
TASS transmite :

Comentatorul postului de radio 
Ulan-Bator apreciază hotărîrea gu
vernului R.D.G. cu privire la întă
rirea pazei granițelor drept o pu
ternică lovitură dată propagandiș
tilor „războiului rece".

Hotărîrea guvernului R.D.G. în
temeiată pe recomandările guverne
lor statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, declară comen
tatorul, este dictată de viață însăși 
și este îndreptată spre încetarea 
oricăror provocări și diversiuni îm
potriva țărilor socialiste. Aceste 
măsuri pașnice, concrete ale gu-

„Este timpul să
Ziarul „CAPITAL TIMES", care 

apare la Madison, statul Wiscon
sin, cere într-un articol redacțio
nal ca Statele Unite să nu mai zăn- 
găne armele și să înceapă tratative 
cu Uniunea Sovietică în problema 
Berlinului occidental.

„De ce să nu ducem tratative ? 
întreabă ziarul. Oare militariștii au 
triumfat? Dacă nu, este timpul să 

j ȘCOALA PROFESIONALĂ | 
| DE MECANICI AGRICOLI AIBA-1ULIA | 

I PROSPECT DE ADMITERE |
Școala profesională de mecanici agricoli din Alba- B 

Ș Iulia, cu o durată de trei ani, primește în anul I. pentru § 
= anul școlar 1961—1962, absolvenți ai școlilor elementare g 
= de 7 ani, în vîrstă de 15-17 ani împliniți la 15 septem- = 
ș brie 1961.

Admiterea în școală se face cu examen de admitere, g 
§ scris și oral la limba romînă și matematică. ș

Examenul începe la data de 5 septembrie 1961.
înscrierile se fac zilnic între orele 8—14, pînă la 3 g 

s septembrie 1961, la secretariatul școlii din Alba-lulia, = 
s Platoul Romanilor nr. 24, pe baza unei cereri însoțită ș 
g de următoarele acte: g

— Certificat de naștere - copie legalizată.
— Certificat de absolvire a șapte clase elementare g 

g -în original. =
— Certificat medical.
— Declarație tip de stare materială,
Cei admiși în școală vor primi gratuit masa, îm- g 

g brăcăminte, cărți și rechizite școlare pe întreaga pe- g 
g rioadă de școlarizare» =

La înscriere părinții elevilor vor încheia un contract ș 
g Cu un S.M.T. din regiunea Hunedoara.

Orice informație în plus se poate obține de la se- g 
g cretariatul școlii din Alba-lulia (telefon 39).

DIRECȚIUNEA

chiului guvern a fost de mai mică 
însemnătate. Noul guvern instau
rat după 9 aprilie 1952, fiind legat 
de interesele înguste de clasă, a 
continuat de fapt linia urmată de 
vechiul guvern, adică linia aser
virii țării capitalului străin.

Sub presiunea poporului în Boli
via au fost naționalizate minele de 
cositor. Wall Street-ul a răspuns 
atunci cu o blocadă economică, o 
blocadă a foametei. Aprovizionarea 
țării cu alimente a fost îngrădită. 
Prețul cositorului pe piața ameri
cană a fost redus cu 30 la sută 
provocînd economiei Boliviei pier
deri de cîte 50 milioane dolari a- 
nual. Atacurile monopoliștilor ame
ricani au devenit atît de directe 
și impertinente îneît în 1959 un 
diplomat american a propus șter
gerea Boliviei de pe harta Ame
ricii Latine și împărțirea ei între 
țările vecine. Ca și la 9 aprilie 
1952 poporul bolivian și-a făcut cu
noscută din nou revolta dejucînd 
astfel manevrele cotropitoare ale 
imperialiștilor. Martie 1959 a fost 
un punct de cotitură a luptei ma
selor pentru drepturile lor, pentru 
o viață mai bună. Intre timp pe 
harta Americii Latine apăruse Cuba 
revoluționară.

Ca și în multe țări latino-ameri- 
cane, în Bolivia, victoria revolu
ției cubane a început să joace ro

vernului R.D.G., a continuat el, 
n-au fost pe placul guvernelor pu
terilor occidentale, care au început 
ațîțarea unei campanii de calomnii 
la adresa R.D.G. și a celorlalte țărr 
socialiste. Totuși, încercările lor de 
a merge împotriva curentului isto
riei au fost condamnate la eșec.

Încheierea Tratatului de pace cu 
cele două state germane și regle
mentarea problemei Berlinului oc
cidental pe calea transformării a- 
cestui oraș într-un oraș liber, de
militarizat, arată comentatorul, ar 
constitui factorul hotărîtor în des
tinderea actualei încordări interna.- 
ționale.

ducem tratative*
ducem tratative și trebuie să facenr 
aceasta acum, pînă eînd milita
riștii nu vor căpăta și mai mult cu
raj din cauza discuțiilor despre- 
război".

Președintele Kennedy, se spune- 
în articol, trebuie să știe că „spo
rirea forțelor armate din ordinul 
său nu poate să influențeze asuprai 
situației din Berlin...".

lul de catalizator al luptei poporu
lui pentru drepturile sale.

Muncitorii și funcționarii declară 
greve pentru majorarea salariilor,. 
Țăranii cer traducerea în viață a- 
legii cu privire la reforma agrară 
și izgonirea liderilor sindicali co- 
rupți. Guvernul răspunde la toate- 
acestea introduoînd starea excep
țională, limitînd drepturile democra
tice, arestîndu-i pe conducătorii 
muncitorilor și țăranilor. Masele 
exploatate însă nu dau înapoi.

Amploarea pe care a luat-o miș
carea grevistă din această țară do
vedește că poporul bolivian luptă 
cu hotărîre pentru a infringe rezis
tența forțelor reacționare. „Istoria,, 
a spus Mario Monje, secretar ge
neral al Comitetului Central al' 
Partidului Comunsit din Bolivia, 
a pus în fața comuniștilor din 
Bolivia sarcina nobilă de a duce 
poporul spre o viață fericită. Fap
tul că partidul nostru este tînăr nu 
poate fi o piedică în această pri
vință. Tineri au fost și partizanii 
din războiul pentru independență, 
tineri au fost și Bolivar și Sucre, 
eroii mișcării de eliberare naționa
lă. Poporul bolivian va dezvolta 
procesul revoluționar care a înce
put la 9 aprilie 1952, va zdrobi 
dușmanii revoluției și va înlătura.! 
pe cei care împiedică înfăptuirea 
acesteia".

(Agerpres)
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