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Clinchet prelung de clopoțel. 
Școala, îmbrăcată sărbătorește chea
mă din nou spre ea mii și milioane 
de copii.

Pășind voioși după lunile de o- 
dihnă petrecute în tabere de vară, 
elevii trec astăzi din nou pragurile 
sălilor primitoare, în care cu aju
torul cărților, al învățătorilor și 
profesorilor fac primul pas spre 
viață.

Alături de elevii care reîncep în
vățătura pășesc timizi, cu curiozi
tatea și emoția pe care o stîrnesc 
imaginile încă necunoscute, copiii 
care abia astăzi încep a învăța pri
ma literă a alfabetului. O zi plină 
dg bucurie și de emoție, ca orice 
început de an școlar, o zi de ade
vărată sărbătoare. Dar deschiderea 
școlilor este o sărbătoare nu numai 
pentru copii, ea e o sărbătoare a 
părinților, a întregului popor, care 
își vede fiii pășind pe poarta viito
rului în condițiile ătît de minu
nate create de statul nostru demo
crat-popular.

Grija permanentă, plină de căl
dură a partidului nostru pentru 
copii, preocuparea pentru sănătatea, 
creșterea, educația celor care 
duce /la desăvîrșire ceea ce 
început noi, este ‘întruchipată
mărețele hotărîri ale celui de-al III- 
lea Congres al partidului. Astăzi în
tregul învățămînt este extins și în
tărit, iar școlile elementare, în mod 
deosebit, primesc, atît ele c£t și e- 
elevii lor, un sprijin substanțial. 
Cel de-al IlI-lea Congres al parti
dului prevede absolvirea în viitorii 
ani r școlii de 7 ani, de către în
tregul nostru tineret, trecerea trep
tată la învățământul obligatoriu de 
8 ani, în anii viitori.

Datorită grijii partidului, la ora
șe ca și la sate, mii de elevi își în
cep astăzi (învățătura în școli noi, 
luminoase și spațioase, cu biblioteci 
și laboratoare, în care au condiții 
din cele mai bune de studiu. Pe 
lîngă miile de școli elementare, 
medii și profesionale existente, a- 
nul acesta vor fi date în folosință 
numeroase școli noi și săli de clasă 
construite atît din fonduri centrale 
de stat sau din resurse locale, cît 
și prin contribuția voluntară a oa
menilor muncii.

In raionul nostru elevii din satul 
Oarda de sus, vor păși în școală 
nouă, iar cei din comunele Benic, 
Intregalde, vor avea mai multe săli 
noi de clasă. Totodată se vor des
chide și vor funcționa internate 
școlare în comunele Almașul Mare, 
Feneș-Galați, Ighiu, Intregalde, Va
lea Dosului și alte localități. Anul 
acesta elevilor din școlile elemen
tare de 7 ani li s-au distribuit în 
mod gratuit milioane de manuale. 
Gratuitatea manualelor școlare pen
tru elevii claselor I-VII este un pu
ternic stimulent pentru oamenii 
muncii, pentru fiii lor.

Dar toate aceste condiții minu
nate de învățătură nu sînt posibile 
decît într-o țară socialistă, adică 
într-o țară în care omul este cen
trul tuturor preocupărilor. Ce deo
sebire uriașă între barierele pe care 
le puseseră guvernanții Romîniei 
burghezo-moșierești în calea mase
lor însetate de cultură și minuna
tele condiții de învățătură create 
astăzi de regimul democrat-popular!

Tocmai de aceea, ziua începerii 
școlii capătă o semnificație deose
bita și o importanță tot mai mare.

Răspunzînd grijii permanente pe 
care o acordă partidul școlii, ca- 

/ dpele didactice precum și elevii vor 
trebui să muncească și să învețe 
astfel, îneît — așa cum prevăd ho- 

tărîrile Congresului al IlI-lea al 
partidului — în anii 1960-1965, șco
lile medii să dea peste 100.000 de 
noi cadre tehnice medii, iar învăță- 
mîntul superior să pregătească 
circa 54.000 absolvenți.

Misiunea cadrelor didactice de a 
pregăti elevi pentru a deveni cadre 
calificate de toate gradele este mă
reață și nobilă. Privind în perspec
tiva dezvoltării patriei noastre so
cialiste, partidul și guvernul pun 
un accent deosebit pe pregătirea 
multilaterală a tinerei generații. 
Grija părintească pentru îmbogăți
rea cunoștințelor teoretice ale ele
vilor, educarea lor în spiritul idei
lor comuniste, lupta împotriva su
perficialității vor trebui tot timpul 
să fie în centrul atenției învățători
lor și profesorilor.

Desăvîrșirea construcției socia
liste necesită întărirea continuă, în 
școlile de toate gradele, a legăturii 
dintre studiu și munca productivă. 
In acest fel elevul capătă deprin
deri practice, dragoste pentru mun
ca fizică, prețuiește munca și se 
orientează sore diferite profesiuni 
potrivit cu înclinațiile lui.

Bucurîndu-se de prețuirea, de 
sprijinul multilateral al partidului 
și guvernului, al întregului popor 
muncitor, cadrele didactice au cele 
mai depline posibilități de a-și în
deplini înalta lor îndatorire patrio
tică, prin îmbunătățirea continuă a 
metodelor lor de muncă. Pentru ob
ținerea de rezultate tot mai bune 
este nevoie ca toate cadrele didac
tice, sub îndrumarea sfaturilor 
populare și în strânsă colaborare 
cu părinții elevilor, să vegheze 
pentru păstrarea numărului de elevi 
pînă la finele anului și promovarea 
lor cu cunoștințe cît mai bogate și 
temeinic fixate.

Organizațiile de partid din școli 
au datoria de a îndruma întreaga 
activitate de instruire și educare a 
elevilor, de a asigura prin activi
tatea lor puritatea ideologică a lec
țiilor, de a veghea și sprijini îm
binarea studiului teoretic cu prac
tica.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. din 
școli, organizațiile de pionieri sînt 
chemate să muncească tot mai bine, 
pentru a-i mobiliza pe școlari și 
pionieri să învețe cu pasiune în ve
derea obținerii de rezultate cît mai 
bune la învățătură.

Astăzi școala și-a deschis din 
nou larg porțile, pentru a pregăti 
oamenii pentru viitor. In această 
zi, alături de întregul popor mun
citor oamenii muncii din raionul 
nostru urează din toată inima ca
drelor didactice și elevilor succes 
deplin în noul an școlar!

♦♦

Duminică — miting aviatic
Consilittl raional U.C.F.S. Alba, în colaborare cu Federația Romînă 

a aviației sportive — Aeroclubul Central București, organizează du
minică, 17 septembrie, ora 15, pe aerodromul aviației sanitare de lin
gă Lancrăm un mare miting aviatic. Publicul spectator va avea, cu 
această ocazie, prilejul să admire măiestria sportivă a numeroși ași 
ai aviației noastre sportive, cam pioni mondiali, maiștri sportului ca 
C. Manolache, Simion Oțoiu, O< Băcăoanu, Gh. lancu, Elena Bă- 
căoanu, I. Badea și alții.

In cadrul programului ce va fi prezentat, printre altele, vor avea 
loc demonstrații de aero-modele prezentate de aero-modeliști din Bu
curești și regiunea noastră, demonstrație de zbor în formație Cit avi
oane legate, zboruri demonstrative cu planoare, zbor acrobatic cu pla
norul de remorcaj, carusel aerian acrobatic, demonstrație de vînătoare 
de baloane, înaltă acrobație aeria nă etc. De asemenea vor avea loc 
lansări de parașutiști din evoluții acrobatice, în cădere liberă și evo
luție pe timpul căderii.

rezultatele 
acest lucru îl 
Calitatea pîinii 
la 1 septembrie 
de pildă, între-

Pe baza noilor rețete
In unitățile de panificație din Al

ba Iulia, Z'latna și Teiuș au înce
put să fie aplicate de cîtva timp 
noile rețete de fabricare a pîinii o- 
mologate cu prilejul concursului 
„Pentru pîinea de cea mai bună ca
litate". Deși au trecut puține zile 
de la aplicare, totuși 
sînt fructuoase. Și 
spun consumatorii, 
s-a îmbunătățit. De 
și pînă în prezent, 
prinderea n-a primit nici o reclama- 
ție referitoare la calitatea pîinii.

In lupta pentru pîinea de cea mai 
bună calitate rezultatele cele mai 
bune au fost obținute de echipele 
de brutari conduse de Giurgiu Ga- 
vrilă și Deneșan Ștefan, care dau 
pîine de calitatea cea mai bună.

In momentul 
întreprinderii se 
bricarea de noi 
în curînd vor fi 
cație cornuri „■ 
„Dunărea", cornuri cu unt și lapte 
și cornuri superioare.

de față, în cadrul 
preconizează fa- 

sortimente. Astfel, 
introduse în fabri- 
Sinaia", împletiți

Un grup de muncitori din secția sîrmă de la I.I. L. „Horia", secție 
fruntașă pe întreprindere.
------------ ♦* *-------------

colectivul
regiunii București prezintă la Al
ba Iulia noua premieră, concertul 
spectacol „Rîzi că viața e fru
moasă!" de Mircea Crișan, 
Andy și Radu StăneScu, 
zică de Florentin Delmar și Mar
cel lonescu.

■Ar ...între 18-20 septembrie la 
cinematograful „23 August" va 
rula filmul franco-german 
(RJJ.G.) —. „Pescuitori în ape 
tulburi", iar la cinematograful 
„Victoria" filmul sovietic „Adio 
copilărie".

★ ...pe stadionul A.S.T.A. din 
oraș va avea loc duminică, me
ciul de fotbal din campionatul re
gional între A.S.T.A. Alba și Mi
nerul Pet-jla.

Plenara Comitetului raional de partid cu activul
Ieri a avut loc în sala Casei ra

ionale de cultură plenara Comite
tului raional de partid Alba. La 
plenară au participat membri ai bi
roului și comitetului raional 
partid, secretari ai comitetelor 
munale de partid, secretari ai

de 
co- 
or-

Importante economii de combustibil convențional
In luna august, pe lingă faptul 

că transporturile au fost executate 
în deplină siguranță de circulație, 
în această perioadă nesemnalîndu- 
se nici un accident sau incident, co
lectivul de muncă de la Remiza de 
locomotive din Alba Iulia a econo
misit și o cantitate de peste 20.000 
kg combustibil convențional.

La realizarea acestor importante 
economii au contribuit toți mecani
cii și fochiștii remizei, însă cele

O avneni care
Pe nesimțite întunecimea este 

risipită de lumina zilei.
Se pare că munca din ziua de 

ieri nici nu s-a sfîrșit, ca să fie 
reluată din nou. Și, într-adevăr, 
pe șantierul deschis de T.R.C.H. 
pentru construirea blocului din 
centrul orașului, activitatea înche
iată în noapte tîrziu se reia cu in
tensitate încă din orele cînd noap
tea abia se îngînă cu ziua. Dai 
Din zorii zilei aici, oriunde își a- 
șează ochiul trecătorul grăbit, ză
rește oameni ce mișună sub ce
rul liber, zorind să pună cără
midă peste cărămidă. Deasupra

pre- 
de

s-a

ganizațiilor de bază, membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază, ac
tiviști din aparatul comitetului ra
ional de partid.

Cei prezenți, au ascultat infor
marea biroului raional, prezentată 
de tov. Ștefan Boureanu, prim-se- 
cretar al comitetului, cu privire la 
felul cum au fost îndeplinite sarci
nile reieșite din planul de măsuri 
al comitetului raional privind 
gătirea alegerilor organelor 
partid.

In cadrul lucrărilor plenarei 
analizat pe larg măsurile ce trebuie 
luate în vederea desfășurării în cele 
mai bune condiții a adunărilor de 
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid. In mod special s-a 
accentuat asupra necesității îmbu
nătățirii continue a întregii activi
tăți a organizațiilor de bază, mobi
lizării tuturor comuniștilor de a în- 
tîmpina alegerile cu noi succese în 
muncă.

In încheierea lucrărilor, plenara 
Comitetului raional a adoptat un 
plan de desfășurarea alegerilor în 
organizațiile de partid.

mai frumoase rezultate le-au obți
nut mecanicul Gligor Constantin cu 
fochistul Negruț Simion de pe lo
comotiva Nr. 395005 și mecanicul 
Neamțu Alexandru cu fochistul Pă
curar Octavian de pe locomotiva 
Nr. 395004. <

De asemenea, și în prima decadă 
a lunii septembrie, harnicul colec
tiv de muncă al remizei a realizat 
o economie de 6.000 kg combusti
bil convențional.

IsEocurS
zidului care se ridică în fiecare zi 
tot mai semeț, macaraua masivă 
și amenințătoare transportă sus, 
spre înălțimi materialul.

Suit în cabina de comandă a 
macaralei, comunistul Bîzu Nico- 
lae, cu ochii albaștri ca seninul 
cerului, fixați asupra tomberonului, 
pune în fiecare zi în mișcare a- 
ceastă mașină gigantică. Ca să o 
manevrezi din „hățuri", să nu se iz
bească de toți pereții și, stăpînin- 
d-o, să o „lansezi" cu exactitate 
Ia obiectivul dorit, nu e lucru u- 
șor, e un adevărat talent. Dar e 
totodată și mîndrie. Să știi că prin 

. munca ta contribui la bucuria al- 
j tora. Și înaripat de acest gînd
> muncește în fiecare zi cu pasiune 
j fără să cunoască oboseala.
) Și cînd te gîndești că e doar de 
! 24 de ani. Dar, trăind această ti- 
t nerețe a vieții de azi, el simte că
> partidul este aici lîngă el și pre- 
I tutindeni. El îi dă forță și sens
> muncii sale.
j Dar în focul întrecerii ce a cu- 
' prins întregul șantier, distingi și 
! harnica echipă de zidari. In ea 
’ muncește și comunistul Făgădar
> Gligor care, obține rezultate din 
1 cele mai frumoase.
j Du/pă ce echipa de zidari ridică 
i peretele pînă la un nivel, inter- 
1 vine echipa de dulgheri, care in- 
' stalează cofrajele, apoi cea a fie- 
i rarilor-betoniști și a betoniștilor și 
i din nou zidarii. Este o legătu'ă 
i strînsă între echipe, un proces în- 
[ treg, organic, care evită strangulă- 
i rile în producție. Și fiecare echipă, 
' fietiare om luptă nu numai pentru o 
' producție sporită, dar și pentru a 
' da lucrări de cea mai bună cali- 
[ tate și tot mai ieftine. De aceea, 
i grija pentru a folosi și a econo-

Fl. DRAGAN
(Continuare în pag. 2-a)

ziua de 22 septembrie, 
Teatrului de estradă al

Al.
mu-



0 scară Ia căminul cultural
Cînd spre seară, coamele dea

lurilor își pierd contururile și 
prind a se confunda cu orizontul, 
dinspre căminul cultural începe în
cet, apoi tot mai tare, a se auzi 
pînă departe dus de adieri, zvon 
de cînt. Și e vesel acest cînt, e 
vesel ca munca înfrățită pe o- 
goarele cisteienilor. E vesel pentru 
că cei ce-1 cîntă, tineri și tinere 
colettivisty, elevi și studenți a- 
flați în vacanță, sînt mulțumiți 
de rosturile noi, sîint fericiți în 
viața ce le-a fost clădită. Ei 
cîntă realizările părinților lor, a 
fraților mai mari, cîntă noua me
lodie a muncii, vorbesc în cînte- 
cele lor despre brazda adîncă trasă 
de tractor, despre rodul bogat, des
pre hărnicia răsplătită din plin...

E seară și zi de sărbătoare. 
Sala căminului cultural e plină 
pînă la refuz. Și azi, ca de altfel 
în toate zilele de sărbătoare, s-a 
strîns aici tot satul.

Imbrăcați în frumoase costume 
naționale, tinerii și vîrstnicii, fe
meile și copiii așteaptă cu ne
răbdare începerea programului ar
tistic. Și le este firească nerăbdarea. 
Activiștii culturali din Cistei nu 
le-au înșelat niciodată așteptările. 
Folosind forme tot mai variate, mai 
operative, organizînd manifestări 
artistice plăcute și interesante, ei 
au reușit să sădească în inimile 
colectiviștilor dragostea de cul
tură, de frumos.

In una din duminicile trecute, 
bunăoară, colectiviștii au asistat ia 
o frumoasă „Șezătoare a frunta
șilor", iar în altele la reușite pro
grame artistice întitulate: „Trăim 
o viață nouă", „Cum am devenit 
fruntaș", „Iți mulțumim partid iu
bit", „Republica în sărbătoare” 
etc.

Dar iată că freamătul din 
sală se stinge cu încetul, se face în-
--------------------- --------------------------

Oameni care 
înaltă blocuri

(Urmare din pag. l-a)  
misi fiecare bucățică de cărămidă, 
de cherestea, fiecare cui este in 
atenția tuturor muncitorilor.

In prezent se lucrează de zor la 
terminarea etajului al Il-lea. La 
parter se fac lucrările de finisaj. 
Munca nu cunoaște răgaz. Harni
cii constructori sînt hotărîți să 
predea blocul în folosință înainte 
de termenul stabilit.

In anii construcției socialiste li 
s-au dat oamenilor muncii zeci 
de mii de locuințe confortabile. La 
acestea se vor adăuga și cele 24 
apartamente compuse fiecare din 
2 camere, bucătărie,' baie și că
mară de alimente, ale blocului din 
centrul orașului nostru, care nu, 
peste mult timp va fi dat în folo
sință. Va fi o nouă și adîncă bu-' 
curie, ce se va adăuga la cele 
multe pe care le trăim în vremu
rile de azi.

Săj_țăjnî_n_a C_r_ucJ_i Roj_i_i
Intre 17 și 23 septembrie a.c. are 

Ioc Săptămînă Crucii Roșii din 
R.P.R. In această perioadă organi
zațiile de Cruce Roșie vor face bi
lanțul activității lor și vor între
prinde noi acțiuni în sprijinul apă
rării sănătății populației.

Partidul și statul nostru demo
crat-popular dovedesc o grijă de
osebită pentru sănătatea oamenilor 
muncii. Astfel, au> luat ființă noi 
unități spitalicești, pe toate profi
lurile. Acestea au fost dotate cu 
utilaj modern. Au fost înființate 
preventorii, au crescut de asemenea 
numărul cadrelor de specialitate.

La rezolvarea problemelor legate 
<ie ocrotirea sănătății participă ne
mijlocit masele largi de oameni ai 
muncii.

Un rol de seamă în îndeplinirea 
sarcinilor privind ocrotirea sănătă
ții îl au organizațiile de Cruce Ro
șie. Desfășurarea unei susținute 
munci de educație sanitară, depis
tarea precoce a cazurilor de îmbol
năviri, controlul igienic al popu
lației sînt cîteva din sarcinile orga
nizațiilor de Cruce Roșie.

Din activitatea culturală

tuneric și cortina dezvălue scena 
luminată. Seara de folclor local 
începe. O mînă de tineri execută 
un frumos cîn.tec local, apoi, spre 
rampă pășește emoționată eleva Ha- 
țegan Eugenia. Dar nu numai ea 
este emoționată. Emoționante sînt 
și versurile pe care le recită: 

Frunză verde-a bobului 
Vreau acuma să mă sui 
Pe coasta Cisteiului, 
Să dau drumul dorului 
Să se ducă pe Tîrnavă 
Să vestească-n lumea-ntreagă 
Că muncim cu veselie 
In mîndră gospodărie.

Deși cîntate în horele pe care ti
nerii le încing voinicește în zilele 
de duminică, versurile au mers la 
inimă spectatorilor. Plăcute și ex
presive au fost și versurile recitate 
de tînărul Șerbu Simion, versuri ce 
grăiesc despre rodul bogat pe care 
l-au adunat colectiviștii în acest an: 

Și iar verde matostat 
Rîde azi întregul sat 
Cînd vede rodul bogat 
Pe care l-am adunat, 
Cu dragoste și mîndrie 
La noi în gospodărie.

Rînd pe rînd apoi, tinerii Eugen 
Popa, Ion Șeiceanu, Carolina Stînea 
și alții au cules ropote de aplauze 
pentru frumoasele versuri pe care 
le-au recitat și pentru cîntecele pe 
care le-au executat cu mult talent.

După terminarea programului ar
tistic, activiștii culturali au mai ză
bovit pe la cămin. încurajați de 
reușita spectacolului, ei țes planuri 
pentru viitor. La aniversarea a 12 
ani de la înființarea gospodăriei 
colective din sat, ei și-au propus, 
de pildă, să prezinte uin program 
artistic cum n-au mai văzut ciste- 
ienii și nici colectiviștii din satele 
învecinate care, desigur, le vor fi 
musafiri la marea sărbătoare.

E tîrziu. Șe stinge și ultimul bec 
la căminul cultural. In poartă, în 
timp ce tinerii-și string mîtaile, se 
mai aud încă frînturi de planuri, 
apoi zvonul pașilor se stinge încet- 
încet pe ulițele satului. E noapte..!

V.' ȘERBU C1STE1ANU
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Brigada artistică de agitație de la Țelna desfășoară o vie activita
te culturală.

In întîmpinarea Săptămînii C'ucii 
Roșii, comitetul raional de Cruce 
Roșie, în baza unui plan de mă
suri, și-a propus să întreprindă o 
seamă de acțiuni importante.

Astfel, pentru educația sanitară a 
colectiviștilor s-au organizat cara
vane sanitare formate din medici 
care au expus conferințe în fața 
colectiviștilor din Benic, Șard și 
din alte sate. Tot cu această oca
zie au fost făcute peste 250 consul
tații. De asemenea au fost organi
zate discuții pe bază de întrebări 
și răspunsuri.

In cadrul cercurilor de citit or
ganizate în colaborare cu comitetele 
de femei din orașul Alba Iulia, co
muna Ighiu, Hăpria, Galda de Jos, 
satul Bucerdea Vinoasă și altele 
s-au citit broșuri cu caracter sani
tar, la care au participat peste 250 
femei.

In această săptămînă vor avea 
loc schimburi de experiență între 
grupele sanitare ale întreprinderii 
,.Horia“ și fabrica „Ardeleana", 
U.M.C.. Zlatna și E. M. „Gh. Doja", 
comuna Teiuș și comuna Stremț,

La căminele culturale - 
activitate continuă 1
Tinerii și mulți din cei mai în 

vîrstă, au prins obicei ca, după o 
zi de muncă, să-și îndrepte pașii 
spre căminul cultural. Aici, îndru
mați de director sau de responsa
bilul echipei de teatru, sau cel al 
brigăzii artistice, de dirijorul co
rului, se pregătesc cu entuziasm în 
vederea viitoarelor programe artis
tice pe care le vor prezenta în fața 
concetățenilor lor. Mulți vin însă 
la cămin doar așa să afle omul ce. 
mai e nou, ce s-a mai întîmplat în 
țară, peste hotare...

Seara, deci, directorul căminului 
trebuie să fie la datorie. In cursul 
zilei el trebuie să studieze, să ci
tească ziarele, să fie, într-un cu- 
vjînt, la curent cu tot ce e nou. A- 
cest lucru îl fac cu succes mulți 
directori de cămine culturale, c.a 
cei de la Vințul de Jos, Stremț etc.

Nu la fel se întîmplă însă la I- 
ghiu, la Hăpria, Oarda de Jos și 
în alte părți. E drept, aici direc
torii căminelor sînt plecați pentru 
o lună la cursuri. Au fost numiți 
însă_înlocuitori. Numai că locțiitorii 
acesTora, (cadre didactice) deși sînt 
localnici și cunosc locuitorii din 
sat, nu întreprind nimic, ba mai 
mult decît atît, dau chiar foarte rar 
pe la căminul cultural (în seara zi
lei de 9 septembrie, de exemplu, și 
în alte dăți, afară de rularea filmu
lui nu s-a întreprins nimic la a- 
ceste cămine, nici cel puțin repeti
ții nu s-au făcut cu formațiile ar
tistice).

Astfel de lipsuri trebuie lichidate 
cu toată hotărîrea. Sarcina de a 
continua munca culturală, încre
dințată fie și numai pe timp de o 
lună, trebuie dusă la îndeplinire cu 
cinste, cu răspundere. La toate că
minele culturale, în toate serile tre
buie să se desfășoare o vie activi
tate, iar cei ce vin aici să găseas
că în directorul căminului un sfă
tuitor, un1 îndrumător priceput și cu 
dragoste, de munca culturală.

precum și între posturile sanitare 
din Alba Iulia și comuna Șard.

Tot în această perioadă, în ca
drul căminelor culturale se vor ține 
conferințe cu caracter sanitar.

Pentru educarea sanitară s-au 
distribuit gratuit numai în decurs 
de o săptămînă peste 1.500 broșuri 
pe teme sanitare.

Aceste măsuri și altele ce vor fi 
luate, vor duce la o activitate și 
mai intensă a organizațiilor de 
Cruce Roșie, iar cu sprijinul și în
drumarea organelor de partid, se 
vor obține noi succese pe drumul a- 
părării sănătății oamenilor muncii.

Cu prilejul Săptămînii Crucii 
Roșii oamenii muncii din raion sînt 
chemați să participe cu forțe spo
rite, pentru a da un nou și puter
nic avînt activității organizațiilor 
de Cruce Roșie, astfel ca ele să 
contribuie din plin la înfăptuirea 
politicii partidului nostru.

Dr. VICTOR FARCAȘIU 
președintele Comitetului raional Alba 

al Crucii Roșii

13 Septembrie -
In fiecare an, 1$ 13 septembrie, 

se sărbătorește în întreaga țară 
„Ziua Pompierilor din R.P.R."

Anul acesta, la 13 septembrie, 
s-au împlinit 113 ani de la neuitata 
bătălie din Dealul Spirii, cînd roata 
de pompieri comandată de ofițerul 
patriot Paul Zăgănescu a înfrun
tat cu neînfricare puhoiul cotropito
rilor otomani, înscriind astfel o 
pagină glorioasă în istoria patriei 
noastre. Neuitate vor rămîne pil
dele de eroism ale militarilor pom
pieri, credincioși patriei și poporu
lui. Tradiția luminoasă a lui 13 
septembrie trăiește și se îmbogățește 
mereu prin faptele minunate ale 
militarilor pompieri din zilele noas
tre.

Instituirea în 1953 a „Zilei Pom
pierilor din R.P.R." de către parti
dul și guvernul nostru, constituie 
pentru cei ce fac paza contra in
cendiilor o înaltă apreciere a efor
turilor și succeselor lor și totodată 
un prilej de cinstire a memoriei e- 
roilor pompieri, care la 13 Sep
tembrie 1848 s-au acoperit de glo
rie împotriva cotropitorilor otomani 
pe ulițele din Dealul Spirii.

Sărbătorind „Ziua Pompierilor 
din R.P.R.", poporul nostru cin
stește pe acei care zi și noapte pă
zesc de furia incendiilor viața și 
avutul obștesc, construcțiile socia
lismului, cinstesc pe acei ce poar
tă mai departe tradițiile de luptă 
ale pompierilor romîni.

Spre deosebire de trecut, în anii 
regimului democrat-popular s-au 
luat măsuri concrete care să asi
gure securitatea bunurilor contra 
incendiilor. Astfel, au luat ființă 
inspecțiile regionale și raionale de 
supraveghere pentru prevenirea in
cendiilor, iar în întreprinderi și 
instituții s-au organizat comisii 
tehnice de P.C.I. In întreprinderi 
și localități sînt organizate, dotate 
și instruite formații și grupe de 
pază contra incendiilor din rindul- - - - ♦♦

De ce se neglijeetxâ ?
In curtea grădiniței de copii din 

Oarda de Jos există o fîntînă nea
coperită. Cu toată grija ce le-o 
poartă educatoarea copiilor, aceștia 
reușesc totuși să se urce pe îm
prejmuirea de seînduri a fîntînii, 
pentru a-și oglindi chipul în apă.

Mulți părinți, dîndu-și seama de 
pericolul ce-1 prezintă acest fapt, 
au cerut sfatului popular să ia 
măsuri pentru a se confecționa un 
capac fîntînii. Dar timpul a trecut 
și capacul nu s-a făcut. Evident,

Manifestări de masă în cadrul
bibliotecii raionale

Pe lîngă faptul că biblioteca ra
ională din Alba Iulia primește pe 
zi ce trece un număr tot mai mare 
de cititori, aici se organizează, în 
multe seri, interesante și instruc
tive manifestări de masă cu cartea.

In cinstea zilei de 23 August, de 
pildă, s-a organizat o seară lite
rară cu tema: „Pagini din literatura 
despre 23 August 1944”, iar de 
curînd o nouă seară literară cu 
tema „Eliberarea patriei cîntată

La construirea noului grajd
De curînd, colectiviștii din Hă

pria au început construirea unui 
grajd nou pentru 100 capete bovi
ne. In acest scop, ei au transportat 
pînă în prezent circa 100 metri cubi 
balast pentru fundație și peste 50 
m.c. lemne, cu care au și ars 40.000 
de cărămizi din cele 80.000 cărămizi 
făcute prin contribuția tuturor, ne
cesare noii construcții. Toate lucră
rile au fost executate prin muncă

Ziua Pompierilor
muncitorilor, țăranilor și intelectua
lilor.

Cu sprijinul și sub conducerea 
permanentă a organizațiilor de 
partid, comitetele executive ale sfa
turilor populare și conducătorii de 
obiective au organizat și asigurat 
în bune condițiuni paza contra in
cendiilor în toate întreprinderile și 
localitățile.

Datorită activității lor, și în a- 
cest an, formațiunile dc pompieri 
din raionul nostru au obținut re
zultate deosebite în acțiunile de 
stingerea și prevenirea incendiilor.

A crescut capacitatea combativă 
a formațiunilor de pază contra in
cendiilor. Multe din acestea, ca cele 
din comuna Teiuș, Zlatna, Obreja, 
Hăpria, Berghin și altele s-au do
vedit capabile să prevină și să in
tervină cu forțe proprii în caz de 
nevoie.

Concursurile profesionale, care 
s-au desfășurat între formațiunile 
P.C.I. în primăvara acestui an au 
demonstrat îndemînarea și pregăti
rea tehnică dobîndită de aceste for
mațiuni.

Merită a fi scoasă în evidență a- 
tenția ce se acordă muncii P.C.I. 
la Atelierul de zonă C.F.R. din 
Alba Iulia, unde atît comisia teh
nică oît și formația P.C.I. au obți
nut locul I pe raion în întrecerea 
organizată în cinstea zilei de 13 
Septembrie.

Conștienți de importanța sarcinii 
încredințate de partid și guvern, 
pompierii din țara noastră sînt ho
tărîți să depună eforturi sporite 
pentru ridicarea măestriei lor pro
fesionale, pentru îmbunătățirea 
muncii de prevenire și stingere a 
incendiilor, fiind convinși că prin 
aceasta contribuie, alături de po
porul muncitor, la îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Cpt. VASILE GHEORGHIU 

aceasta e o lipsă a sfatului popular. 
Nu este însă mai puțin adgvărat 
că și părinții copiilor pot să-și 
aducă contribuția la confecționarea 
capacului, mai ales că nu trebuie 
pentru confecționarea lui decît 
cîteva seînduri, fie ele chiar și 
vechi. Deci nu se cere prea mare 
efort. E vorba însă de a da și 
părinții copiilor dovadă de mai 
mult spirit gospodăresc decît pînă 
în prezent.

B. N.

în literatura scriitorilor și poeților 
noștri”.

Celor 60 de tineri participanți la 
seara literară „Eliberarea patriei 
cîntată în literatura scriitorilor 
și poeților noștri" li s-au citit frag
mente din lucrările poeților Mihai 
Beniuc, Maria Banuș, Veronica Po- 
rumbacu și din operele scriitorului 
Titus Popovici.

MARCA LUDIAN

voluntară. De asemenea, în zilele 
de 10 și 11 septembrie colectiviștii 
au săpat, tot prin muncă voluntară 
șanțurile pentru fundație.

Printre fruntașii în aceste munci 
se numără colectiviștii Chirilă Ște
fan, Luca Tănase, Roșu Vasile, Tu
dor Nicolae Lăiță, Lazăr Aurel, u- 
temiștii Medrea Cornel, Filipescu 
Anisia și mulți alții.

MOLDOVAN EUGEN



Concursul gazetelor de perete Atenție deose6ită lucrărilor agricole
Răspunzînd chemării lansate de colectivele de redacție ale gazetelor 

de perete de la Secția II furnale a C.S.H. și din G.A.C. „6 Martie" 
— Cîlnic, raionul Sebeș, colectivele de redacție ale gazetelor de perete 
din raionul nostru și-au îmbunătățit activitatea. Ele se ocupă mai 
concret de sarcinile ce stau în fața colectivelor de muncă, oglindesc în 
materialele ce le publică lupta maselor de oameni ai muncii pentru 
îndeplinirea planurilor de producție.

Redăm mai jos cîteva exemple din constatările redacției ziarului 
„Steaua roșie" privind felul cum se ocupă unele organe și organizații 
de partid de activitatea gazetelor de perete.

Organizația de bază
Gazeta de perete „Ramificația" 

organ de presă al organizației de 
bază de la Atelierul L. Regional 
Alba Iulia, este un sprijin prețios 
■în munca politică ce o desfășoară 
organizația de bază pentru îndepli
nirea sarcinilor politice și de pro- 
•ducție. Aceasta, ca urmare a preo
cupării ce o manifestă organizația 
de bază pentru îndrumarea și spri
jinirea activității colectivului de re
dacție al gazetei de perete.

Cu cîtva timp în urmă situația 
nu era aceeași. Colectivul de redac
ție desfășura o activitate slabă, 
■deoarece responsabilul colectivului, 
nu s-a ocupat în suficientă măsură 
de sarcina încredințată.

Analizînd activitatea gazetei de 
perete, adunarea generală a orga-

lliima
„Cutn se desfășoară munca pentru 

construirea grajdului în G.A.C., o 
•fotografie reprezentînd colectiviștii 
la construirea grajdului, pregătirea 
campaniei agricole de toamnă" este 
conținutul ultimei ediții a gazetei 

>de perete de la G.A.C. Limba.
Din cele de mai sus se desprin

de concluzia că colectivul de redac- 
-ție al gazetei de perete, îndrumat de 
■organizația de bază, prețuiește aju
torul organului său de presă în mo
bilizarea colectiviștilor la lucrările

Cînd lipsește controlul
„Ogorul" se intitulează gazeta de 

•perete, organ de presă al comitetu
lui comunal de partid și al sfatului 
■popular al comunei Teiuș. Din punct 
de vedere grafic, această gazetă de 
perete are un aspect atrăgător, plă- 
■cut. Acesta este un lucru bun și 
■merită toată lauda.

Trebuie spus însă, că dacă a e- 
xistat din partea organului de partid 
■o. preocupare pentru aceasta, nu în 
Aceeași măsură comitetul comunal 
afle partid se preocupă de îndruma
rea colectivului de redacție în ce 
privește apariția cu regularitate a 
■gazetei de perete. Faptele confirmă 
acest lucru. Astfel, la data de 9

Mai mult sprijin și îndrumare
Din cele de mai sus și din con

statările făcute de redacția ziarului 
„Steaua roșie" se desprinde con
cluzia că acolo unde există preocu
pare din partea organelor și orga
nizațiilor de partid pentru îndru
marea și controlul activității colec
tivelor de redacție ale gazetelor de 
perete, acestea constituie un sprijin 
prețios în munca politică. Și, in
vers, acolo unde această sarcină 
•este neglijată, organele și organi
zațiile de partid sînt lipsite de un 
prețios ajutor în munca lor.

Comitetele comunale de partid și 
■organizațiile de bază din raionul 
•nostru trebuie să dovedească mai 
multă preocupare pentru îndruma-

----------------- O

In mijlocul alegătorilor
In întreg raionul au început a- 

dunările de dări de seamă ale de- 
putaților în fața alegătorilor. Cu a- 
cest prilej deputății vorbesc despre 
■activitatea lor, despre rezolvarea u- 
■nor sarcini de interes obștesc în 
■circumscripțiile electorale respec
tive.

Zilele trecute a avut loc întîlni- 
rea deputatului raional Ilie Fulea 
cu alegătorii din circumscripția e- 
lectorală Nr. 30 Cetea. Cu acest 
prilej, deputatul a vorbit despre ac
tivitatea desfășurată pentru înfru
musețarea satului, pentru întărirea 
■și dezvoltarea gospodăriei colective. 
Mobilizați de deputat cetățenii au 
participat activ la repararea dru- 
snurilor și la alte acțiuni. Nu de 

și gazeta de perete 
nizației de bază a hotărît reorgani
zarea colectivului de redacție. După 
luarea acestei măsuri, munca s-a 
îmbunătățit. Colectivul de redacție 
se ocupă mai îndeaproape de sar
cinile ce i-au fost încredințate. In 
baza planului de muncă, fiecare 
membru al colectivului răspunde de 
cîte o sarcină concretă. Tovarășul 
Atanasiu D. răspunde de apariția 
la timp a gazetei de perete, tov. 
Popa Ion de popularizarea inovații
lor, tov. Socaciu Ștefan de proble
mele producției. Materialele apăru
te după analiza făcută de organi
zația de bază oglindesc activitatea 
ce se desfășoară în cadrul atelie
rului privind îndeplinirea sarcinilor 
de plan, sarcini ce stau în fața 
întregului colectiv.

ediție
ce se desfășoară în gospodăria co
lectivă. De asemenea, materialele 
publicate sînt axate pe sarcinile i- 
mediate ce stau în fața colectiviști
lor. Este un început bun a activi
tății colectivului de redacție și el 
va trebui continuat. Bineînțeles, or
ganizația de bază să acorde tot 
sprijinul necesar colectivului de re
dacție, dovedind prin aceasta răs
punderea față de organul său de 
presă.

septembrie a.c. la gazeta de perete 
puteau fi citite articole ce purtau 
data de 21 august a.c.

Aceasta dovedește slaba preocu
pare a colectivului de redacție pen
tru apariția la timp a gazetei de 
perete și în același timp slabul con
trol asupra muncii acestuia din par
tea comitetului comunal de partid.

Slab se preocupă de această sar
cină și comitetul comunal de partid 
Stremț. Aici, gazeta de perete nu 
are nici titlu. Nu reiese din conți
nut al cui organ de presă este. A- 
poi, materialele existente la data 
de 9 septembrie a.c. purtau urmă
toarele date: 4 august, 10 august 
1961, iar al treilea era fără dată.

rea organelor lor de presă, să ana
lizeze munca colectivelor de redac
ție și să ia măsuri corespunzătoare 
care să ducă la ridicarea activității 
gazetelor de perete la nivelul sar
cinilor actuale.

Apariția cu regularitate a ediții
lor gazetei de perete, conținutul 
materialelor publicate, combativita
tea lor, urmărirea eficacității arti
colelor critice, antrenarea unui nu
măr cît mai mare de corespondenți 
voluntari în jurul gazetei de perete, 
aspectul ei grafic sînt doar cîteva 
din sarcinile de care trebuie să se 
preocupe organele și organizațiile 
de partid.

puține ori, sfatul dat conducerii 
gospodăriei a constituit un ajutor 
de preț pentru dezvoltarea fermelor 
de animale. Cu ajutorul celorlalți 
deputați și sub conducerea organi
zațiilor de bază, în Cetea s-a des
fășurat o muncă rodnică pentru a- 
tragerea de noi familii în gospodă
ria colectivă. In momentul de ‘ață 
aproape întregul sat este înscris în 
gospodăria colectivă.

Analizînd munca desfășurată, ale
gătorii au apreciat ca activă parti
ciparea deputatului la rezolvarea 
diferitelor probleme legate de viața 
satului. In același timp ei au făcut 
și unele propuneri care vor trebui 
înfăptuite :în viitor.

La G.A.S. Oarda de Jos a ince put însămînțarea secarei furajere.

Cantități sporite de nutrețuri însilozate
Odată cu muncile de pregătire a 

campaniei agricole de toamnă și 
a lucrărilor de construcție la noul 
grajd cu o capacitate de 100 capete 
vite mari, colectiviștii din Straja a- 
cordă în aceste zile o mare aten
ție asigurării animalelor pentru 
perioada de iarnă cu cantități spo
rite de nutrețuri însilozate.

In acest scop ei, au analizat 
starea de vegetație a porumbului 
cultivat pentru boabe și au des
tinat parcele și rînduri întregi cu 
vegetație mai slabă care nu pre
zintă garanție că va ajunge la 
coacere, pentru a fi însilozat.

Muncind în ritm susținut, harnicii 
colectiviști de aici au reușit pînă 
la data de 11 septembrie să însi-

Pregătiri pentru campania de vini ficație
In curînd v,a începe culesul rodu

lui bogat de struguri și campania 
de vinificație din producția aces
tui an.

Pentru a întîmpina această im
portantă campanie pe deplin pre
gătit, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de la întreprin
derea regională Vinalcool din Alba 
Iulia a executat în ultimul timp in
tense pregătiri. Astfel fiind, la ora 
actuală, acest harnic colectiv, în
drumat cu răspundere de către or
ganizația de partid din întreprin
dere, a terminat toate pregătirile 
la centrele de vinificație din Ighiu 
și Cricău. De asemenea, au termi
nat pînă în prezent reparațiile la 
toate utilajele de vinificație și ca
pacitatea de depozitare a vinului cu 
un volum de 50 vagoane. Apoi, în 
vederea obținerii unor vinuri cu 
calități superioare, toate localurile 
de vinificație și fermentare, pre
cum și utilajele au fost curățite și 
dezinfectate, iar părțile de fier a 
utilajelor care vin în contact cu 
mustul au fost protejate cu vopsea 
acido-rezistentă sau cositorite.

O atenție deosebită s-a acordat 
la această unitate și înzestrării cen
trelor de vinificație Ighiu și Cricău 
cu cîte o zdrobitoare înclinată de 
înaltă tehnicitate, cu ajutorul căreia 
se va obține cu 40 Ia sută mai muît 
must de calitatea a I-a.

Dacă la întreprinderea regională 
Vinalcool din Alba Iulia pregătirile 
pentru campania de vinificație sînt 
terminate, întregul utilaj reparat și 
personalul calificat necesar asigu
rat, nu același lucru se poate 
spune despre stadiul pregătirilor 
pentru această campanie la G.A.S. 
Galda de Jos.

Din lipsa de preocupare a consi
liului G. A. S. (director tovarășul 
Mocanu Augustin), la centrul de 
vinificație al gospodăriei ce va 
funcționa la Cricău, pregătirile și 
reparațiile sînt rămase în urmă. 
Spre exemplu, la această unitate, la 
data de 11 septembrie mai trebuiau 
făcute unele reparații la două pre
se, două zdrobitoare și la un număr 
de 16 butoaie. Mai mult, pînă la 
această dată gospodăria nici nu a- 
vea asigurată vopseaua necesară 
pentru vopsirea exteriorului butoa
ielor și a utilajelor care vin în 

lozeze o cantitate de 200 tone po
rumb în amestec cu trifoi, urmînd 
ca în continuare să mai însilozeze 
încă 200 tone nutrețuri diferite.

In urmă Cu
Acum cînd ne mai despart doar 

cîteva zile de data cînd însămîn- 
țările de toamnă se vor desfășura 
cu intensitate în întreg raionul, la 
gospodăria colectivă din Oarda de 
Jos lucrările pregătitoare încă nu 
sînt terminate.

Bunăoară, la această unitate 
peste 200 tone gunoi de grajd con
tinuă să stea în platforme pe lîngă 
grajdurile gospodăriei și ale co
lectiviștilor, în loc să fie trans
portate din vreme la cîmp și în
gropate sub brazdă odată cu exe
cutarea arăturilor pentru însămîn- 

contact cu mustul, iar localul de 
vinificație și fermentare și cele trei 
pivnițe nu au fost dezinfectate.

Mult rămase în urmă cu pregăti
rile pentru vinificație sînt gospodă
riile colective din Ighiu, Țelna și 
Bucerdea Vinoasă.

Dat fiind această situație, atît 
conducerea Gospodăriei agricole de 
stat Galda de Jos cît și a celorlalte 
unități din comune au datoria de 
a lua toate măsurile ce se impun, 
în vederea terminării pregătirilor 
pentru campania de vinificație, ast
fel ca noua recoltă de struguri să 
se poată vinifica în condiții optime.

întrecerea între gospodăriile colective

Interes sporit pentru dezvoltarea sectorului zootehnic
De la înființarea gospodăriei co

lective din Stremț nu au trecut de- 
cît 7 luni. Timpul care s-a scurs de 
atunci, deși relativ scurt, nu i-a 
împiedicat pe colectiviștii stremțeni 
să muncească cu însuflețire, pentru 
ca în întrecerea organizată între 
gospodăriile colective din raion să 
obțină rezultate din cele mai bune 
în dezvoltarea multilaterală a gos
podăriei și în producția agro-ani- 
malieră. ■

Dacă la început această unitate,, 
care are o suprafață de peste 1.000 
ha teren arabil, nu dispunea decît 
de un număr de 24 perechi de boi 
și 33 cai, astăzi prin împrumuturile 
acordate de stat și din fonduri pro
prii colectiviștii din Stremț și-au 
pus bazele unui puternic sector zoo
tehnic. ! ;

Gospodăria dispune în prezent la 
taurine de 167 capete, din care 
vaci și juninci 52, porci 90 din care 
scrofițe pentru reproducție 13 ca
pete și 372 oi.

Pentru a asigura animalelor gos
podăriei condițiuni optime de adă- 
postire, harnicii colectiviști au a- 
menajat în acest an dintr-o maga
zie un grajd pentru 85 capete vaci 
cu lapte și tineret, iar în prezent, 
execută lucrările de zidărie la un 
grajd cu o capacitate de 100 cape
te vite mari. In continuare colecti
viștii stremțeni vor mai construi o

Cu însuflețire și spor
Colectiviștii din Limba vor însă- 

mînța în acest an cereale pe o 
suprafață de 85 ha. Pentru a asi
gura recoltei viitoare o bază trai
nică, ei zoresc în prezent căratul 
gunoiului de grajd la cîmp pe o 
suprafață de peste 25 ha, precum 
și selectatul seminței necesare. La 
fel, în aceste zile colectiviștii au 
terminat revizuirea întregului in
ventar agricol care va fi folosit în 
campania de toamnă.

Ei acordă o atenție sporită și e- 
fectuării la timp a arăturilor pen
tru însămînțări. Astfel, pînă acum, 
pe 45 ha eliberate de culturile de 
borceag, ovăz, sfeclă și cartofi de 
vară s-a executat arăturile cu spri
jinul mecanizatorilor de la S.M.T. 
Alba.

La transportul îngrășămintelor 
organice și la alte lucrări din cam
panie au muncit cu spor colectivi
știi Munteanu Todică, Pleșa Ironim, 
Tătar loan, Comșa Gheorghe, He- 
negar Nicolae și alții.

pregătirile
țări. Din sămânța de grîu nece
sară pentru cele 120 ha s-a selec
tat pînă la 11 septembrie doar 
cantitatea de 2.000 kg.

Față de această situație, con
siliul de conducere, sprijinit în 
mai mare măsură de organizația de 
partid din gospodărie are datoria 
de a folosi din plin atelajele și 
brațele de muncă pentru ca lucră
rile pregătitoare campaniei de 
toamnă să se execute în cel mai 
scurt timp,

Unde nu există preocupare
Lâ gospodăria agricolă colec

tivă „Mureșana" din Partoș pro
blema asigurării unor cantități în
destulate de furaje însilozate ani
malelor și în special pentru vacile 
cu lapte nu este privită cu tot 
simțul de răspundere. Astfel se ex
plică faptul că aici pînă la 11 
septembrie nici cel puțin groapa 
pentru însilozat nu a fost săpată.

Pentru a nu se ajutjge la si
tuația ca porumbul de pe cele 
6 ha și alte nutrețuri să se de
precieze din cauza întîrzierii însi- 
iozării lor, consiliul de conducere 
al gospodăriei prin mobilizarea tu
turor forțelor de care dispune are 
datoria de a asigura în cel mai 
scurt timp terminarea acestei im
portante lucrări.

maternitate pentru 50 scroafe fă- 
tătoare.

Cu simț gospodăresc se preocupă 
această unitate și de crearea bazei 
furajere a animalelor pentru pe
rioada de iarnă. Pînă în prezent, în 
apropierea grajdului se și află rîn- 
duit în șire peste 20 vagoane fînuri 
de bună calitate, iar acum se însi- 
lozează de zor sute de tone nutre
țuri diferite.

Asigurînd animalelor o furajare 
rațională și îngrijire atentă, din. 
livrările de animale contractate și 
din produse animaliere colectiviștii 
vor obține încă în acest an peste 
200.000 lei venituri din care peste 
118.000 lei reprezintă valoarea lap
telui de vacă și oaie valorificat, iar 
peste 20.000 lei contravaloarea por
cilor contractați etc.

Avlînd îngrijitori de animale har
nici și pricepuți, ca ciobanul Ca
pătă Nicolae, care în acest an de 
la un număr de 182 oi cu lapte 
a muls pînă acum cîte 45 litri lapte 
de fiecare oaie, Raica Grigore, 
Stremțan Simion, mulgători la vaci 
și Răchită Ana în ramura porcină, 
colectiviștii din Stremț sînt ferm 
hotărîți să dezvolte și pe viitor 
multilateral gospodăria lor în care 
sectorul zootehnic să ocupe un loc 
de frunte, astfel ca bunăstarea lor 
materială să crească necontenit.
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ANGAJEAZĂ PRIN CONCURS: 
Un tehnician II, geolog miner. 
Un tehnician I, normator miner.

Trebuie folosite tcafo vcsîDllitâfire pentru 
rezolvarea probleiRtler Illffiieasc prin tratative

Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la mitingul consacrat punerii 
în funcțiune a hidrocentralei „Congresul al XXlI-Iea al P. C. U. S.“ 

trebuie să aibă loc tratative, că 
aceste tratative vor avea loc. Hruș
ciov a subliniat de asemenea că și 
cancelarul Adenauer, care se pro
nunța insistent împotriva tratative
lor pașnice, și-a schimbat poziția 
în ultimul timp.

Așadar, judecind după declarații
le conducătorilor din Occident, a 
declarat Hrușciov, în. prezent au a- 
părut licăriri promițătoare. Preșe
dintele Statelor Unite ale Americ’i, 
Kennedy, primul ministru al Marii 
Britanii, Macmillan, a remarcat el, 
s-au declarăt, după cum se știe, în 
favoarea tratativelor.

Noi am propus întotdeauna tra
tative pașnice, a spus Hrușciov. 
Dacă oamenii de stat occidentali ar 
fi dat ascultare glasului rațiunii, 
nu ar fi existat actuala încordare 
internațională deosebit de acută, nu 
ar fi existat psihoza războinică, 
care domnește acum în Occident. Ar 
fi fost rezolvate de mult cele mai 
urgente probleme care provoacă a- 
ceastă încordare, ar fi fost netezită 
calea spre colaborarea între state.

Niciodată, însă, nu este tîrziu să 
se facă o treabă bună, a subliniat 
Hrușciov, de aceea salutăm pe cei 
care adoptă pozițiile coexistenței 
pașnice și ale rezolvării probleme
lor litigioase prin mijloace pașnice, 
pe calea tratativelor, iar nu pe ca
lea armelor. Salutăm pe cei care 
se pronunță pentru dezarmare, spre 
a exclude pentru totdeauna războiul 
din relațiile dintre state, pe cei care 
își dau seama de necesitatea regle
mentării pașnice cu cele două State 
germane.

Hrușciov a subliniat că poporul 
sovietic ar dori să trăiască. în prie
tenie cu poporul american, cu po
poarele Franței, Angliei, Italiei și 
celorlalte țări, precum și cu între
gul popor german, după cum tră
iește în prietenie cu poporul Repu
blicii Democrate Germane.

Poporul nostru nu este ranchiu
nos, a spus Hrușciov, el își dă sea
ma bine întotdeauna că nu trebuie 
să trăiești cu trecutul, ci cu pre
zentul și cu viitorul.

STALINGRAD (Agerpres). — TASS: La 10 septembrie, într-un ca
dru festiv, a fost pusă în funcțiune hidrocentrala „Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S." de pe Volga. Cu acest prilej, în ajun au sosit 
la Stalingrad Nikita Hrușciov, Dmi tri Poleanski, Ghennadi Voronov.

Luînd ouvîntul în orașul Voljski, la mitingul consacrat dării în ex
ploatare a giganticei hidrocentrale, Nikita Hrușciov a transmis din 
însărcinarea Comitetului Central al P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și a guvernului sovietic un salut fierbinte con
structorilor centralei și felicitări pentru această deosebită victorie în 
muncă.

Construirea acestui nod hidraulic, 
a spus N. S. Hrușciov, este într-a- 
devăr o pagină minunată în cronica 
eroică a construirii comunismului, 
un dar de muncă destoinic al oa
menilor sovietici făcut Congresului 
al XXII-lea al partidului.

Trecînd la problemele situației in
ternaționale, N.S. Hrușciov a ară
tat că. luînd cuvîntul la mitingul 

, prieteniei sovieto-indiene de la Mos
cova, a expus destul de amănunțit 
poziția Uniunii Sovietice în cele 
mai importante probleme interna
ționale și că la cele spuse la acest 
miting se poate adăuga că în lu
me s-a creat o situație acută. Prin
cipalele puteri imperialiste^ intensi
fică în fel și chip cursa înarmări
lor, ne amenință pe față și, în ace
lași timp, încearcă, în pofida fapte
lor evidente, să prezinte Uniunea 
Sovietică ca principalul vinovat 

. pentru încordarea internațională.
Președintele Franței, generalul 

De Gaulle — a spus N. S. Hruș
ciov — a declarat la conferința sa 
de presă din 5 septembrie că Uniu
nea Sovietică a tolerat timp de 16 
ani situația din Berlin, „pe care a 
stabilit-o ea însăși, a creat-o îm
preună cu Statele Unite ale Ame- 
ricii și Anglia la conferința de la 
Potsdam", iar acum deodată s-a 
apucat să ceară modificarea ei. 
Spunînd acestea, președintele se că
lăuzește evident de regula — dacă 
faptele nu corespund concepției lui, 
atunci cu atît mai rău pentru fap
te. Această manieră însă nu este 
prea sigură, a observat N. S. Hruș
ciov.

Oare la Potsdam s-a căzut de a- 
cord asupra modului cum s-_ar pu
tea transforma Berlinul occidental 
într-o bază a diversiunii și spiona
jului? Sau acolo se stabilea modul 
în care să fie reînviat militarismul 
german sau felul în care să i se 
pună la dispoziție arme? Actuala 
conjuctură din Republica Federală 
Germană și din Berlinul occidental 
nu are nimic comun cu ceea ce s-a 
înscris în acordul de la Potsdam. 
Niciodată nu am fost de acord ca 
forțele militarismului să-și ridice 
din nou capul în Germania occi
dentală.

Uniunea Sovietică, Republica De
mocrată Germană, numeroase alte 
state desfășoară de multi ani lupta 
îlmpotriva spiritului revanșard și mi
litarist din Germania occidentală, 
pentru normalizarea * situației în 
Berlinul occidental, pentru încheie
rea Tratatului de pace cu Germania, 
care trebuie să apere temeinic viața 
și securitatea popoarelor Europei, 

. să consolideze pacea în întreaga 
lume.

Problema Tratatului de pace cu 
Germania, a spus Hrușciov, nu a a- 
părut azi sau ieri. El a amintit că 
guvernul sovietic a prezentat pro
puneri în problema reglementării 
pașnice cît mai urgente cu Germa
nia și în anul 1952, și în anul 1954, 
și în anul 1958, și în anul 1959.

Ce auzim, însă, ca răspuns •'din 
partea puterilor occidentale? Pro
punerile noastre pașnice, poziția 
noastră sînt denaturate, iar cînd 
insistăm pentru rezolvarea proble- 

. mei germane și spunem-că vom în
cheia, că vom încheia neapărat 
Tratatul de pace cu Republica De-

puterilemocrată Germană, dacă 
occidentale și Republica Federală 
Germană vor refuza să 
tratatul de pace — sîntem învinuiți 
de o pretinsă agresivitate. Rezultă 
că încheierea tratatului de pace este 
o amenințare, iar menținerea rămă
șițelor războiului trecut este aproa
pe o contribuție la cauza păcii.

In prezent, oameni de stat — mă 
refer mai cu seamă la cancelarul 
Adenauer, președintele De Gaulle și 
primul ministru al Angliei, Mac
millan, a subliniat Hrușciov, în
deamnă să se adopte o „poziție fer
mă" împotriva propunerilor pașni
ce sovietice. Dar fermitatea în re
lațiile internaționale trebuie întot
deauna să se îmbine cu echitatea 
și elasticitatea, a arătat Hrușciov.

Hrușciov a amintit că De Gaulle, 
în cadrul conferinței sale de presă, 
a proorocit „o dezorganizare totală 
în Rusia", în caz de război, și, nici 
mai mult nici mai puțin decît „pră
bușirea puterii sovietice".

Bineînțeles, a spus Hrușciov, vom 
avea pierderi grele într-un aseme
nea război, dar trebuie să-l între
băm pe președintele Franței despre 
ceea ce a trecut sub tăcere: ce va 
mai rămîne din țara lui, dacă im
perialiștii vor tîrî lumea într-un 
război ?

Trebuie folosite toate posibilități
le pentru rezolvarea problemelor li
tigioase dintre state pe calea tra
tativelor și pe calea unei rezolvări 
echitabile, care să consolideze pa
cea și sa excludă dezlănțuirea unui 
război de către agresori nu numai 
în prezent, dar și în viitor.

Hrușciov a sprijinit întrutotul cu
vintele președintelui De Gaulle că

semneze

0 prietenie trainică, de nezdruncinat
Recenta vizită făcută în R. P. 

Ungară de către delegația de par+id 
și guvernamentală a R. P. Romîne, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a constituit un notl 
prilej de manifestare puternică a 
unității și solidarității dintre parti
dele marxist-leniniste, dintre gu
vernele și popoarele celor două țări 
socialiste.

Comunicatul semnat la Budapesta
— document deosebit de important 
al legăturilor romîno-ungare con
cretizează cu putere rodnicele re
zultate ale acestei vizite. Convor
birile purtate intre conducătorii 
de partid și de stat ai R. P. Ro
mîne și R. P. Ungare au vădit 
din nou deplina unitate de vederi 
a partidelor și guvernelor celor 
două țări în toate problemele pri
vind construcția socialistă, rela
țiile internaționale, mișcarea comu
nistă mondială.

Peste tot în Ungaria popula ă, 
la Budaoesta, în centrul industrial 
de la Sztălinvâros, la fabrica „Ni- 
kos Beloiănnis", la combinatul de 
aluminiu de la înota, ca și la coo
perativa agricolă „Szikra" din Soit
— solii poporului romîn au fost 
întâmpinați cu entuziasm nestăvilit, 
cu manifestări puternice de prie
tenie ale poporului ungar față de 
poporul romîn. Iri tot timpul*  vi
zitei s-ău oglindit o dată măi mult 
înaltele sentimente de stimă și pre-

țuire reciprocă ale popoarelor 
celor două țări, trăinicia prieteniei 
romîno-ungare — cauză scumpă a 
ambelor popoare.

Vizitând R. P. Ungară, delegația 
romînă a luat cunoștință cu bucu
rie de remarcabilele realizări obți
nute de harnicul popor al Ungariei 
populare în construcția socialismu
lui, și a exprimat bucuria poporu
lui romîn față de aceste realizări. 
In același timp, conducătorii de 
partid și de stat ai R. P. Ungare au 
apreciat în .mod călduros succesele 
poporului nostru în construcția so
cialistă.

Uriașele realizări obținute de po
poarele celor două țări, ca și cele 
obținute de întregul lagăr socialist, 
sînt inseparabil legate de sprijinul 
multilateral pe care-1 acordă Uniu
nea Sovietică celorlalte țări socia
liste, de relațiile de colaborare și 
într-ajutorare dintre țările lagăru
lui socialist, relații pe baza cărora 
se dezvoltă tot mai puternic legă
turile politice, economice, cultural- 
științifice dintre R. P. Romtnă și 
R. P. Ungară. O expresie puternică 
a acestui fapt sînt documentele în
cheiate în timpul vizitei — acordul 
cultural rornîno-unwar și convenția 
privind colaborarea în domeniul fo
losirii energiei 
pașnice.

Se întăresc 
dintre Partidul

atomice în scopuri

continuu legăturile 
Muncitoresc Romîn

CONDIȚII DE ANGAJAR E 9

Acei care se prezintă la acest concurs, trebuie să aibă 
școala medie tehnică de geologie pentru postul de teh
nician geolog și școala medie tehnică minieră pentru 

postul de tehnician normator.
Concursul va avea loc în ziua de 23 
septembrie a. c. la sediul exploatării.

Cererile se vor trimite pe adresa serviciului de Cadre al 
exploatării miniere „Gheorghe Doja" Zlatna, raionul Alba. 
De asemenea exploatarea angajează muncitori calificați 

mineri și ajutori mineri.
Salarizarea acestor muncitori va fl conform tarifelor In vigoare.

Exploatarea Minieră „Gh. Deja" Zlatna, 
asigură cazarea și masa contra cost.

angajează de urgență
— un inginer specialist în metalurgie

neferoasă,
— un inginer chimist,
•— un inginer mecanic

cu o vechime în producție de cel puțin 1 an.
Doritorii se vor adresa la U. M. C. Zlatna, telefon 1, serviciul 

personal și învățămînt.

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

I U.M.C. - ZLATNA== =x
g cântă absolvenți ai școlii medii cu examen de g
1 maturitate, pentru trimiterea prin concurs g
g la Școala tehnică financiară Cluj, cu durata 1

de școlarizare de 3 ani
jg Doritorii se vor adresa pentru informaț i ia U.M.C. Zlatna, j 
= serviciul personal și învățământ. = 
^lllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIUIIIIITlllIKlJlllllllllllllllilIIllll^

A.S.T.A. Alba
Duminica trecută, pe stadionul 
oraș a avut loc întîlnirea

C.F.R. Simeria 5-2 (3—1)
din 
fotbal în cadrul campionatului 
gional dintre A.S.T.A. Alba 
C.F.R. Simeria. Echipa gazdă 
făcut un joc mai bun decît 
Sebeș și a reușit să cîștige la 
scor categoric de 5-2 această par
tidă. încă din primul minut gazde
le imprimă jocului un ritm viu și 
la numai 3 minute de la începere 
scorul devine 1-0 pentru albaiulieni 
prin golul înscris de Vasiu. După 
3 minute Munteanu majorează sco
rul la 2-0.

de 
re-

Și 
a 

la 
un

Fotbaliștii de la A.S.T.A. Alba 
încetinează apoi ritmul și dau po
sibilitate ceferiștilor să revină în 
atac și să preia inițiativa. In mi
nutul 25 oaspeții reușesc să înscrie. 
Pînă la sfîrșitul reprizei se mai 
înscrie încă un gol de către Nagy.

La reluare, oaspeții încep să 
țieze tot mai multe atacuri, dar foc 
albaiulienii sînt cei cane înscriu- 
prin Nagy, într-o formă bună de 
data asta, încă două goluri. Spre 
sfîrșitul jocului, ceferiștii reușesc 
să mai înscrie un gol.

V

și Partidul Muncitoresc Socialist 
Ungar, care pășesc în strfnsă uni
tate cu gloriosul Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice — detașamen
tul de avangardă al mișcării comu
niste mondiale — și cu celelalte 
partide frățești. P.M.R. și P.M.S.U. 
vor milita și în viitor pentru întări
rea lagărului socialist, a mișcării 
comuniste mondiale.

Cele două delegații au examinat 
cu atenție deosebită problemele prin
cipale ale situației internaționale 
actuale, reafirmîndu-și hotărârea ca 
împreună cu U.R.S.S. și celelalte 
țări socialiste să militeze cu perse
verență pentru pace și coexistență 
pașnică.

Guvernele celor două țări sprijină 
întrutotul propunerile făcute de U- 
niunea Sovietică și R. D. Germană 
în vederea lichidării rămășițelor 
celui de-al doilea război mondial, 
prin încheierea Tratatului de pace 
cu Germania. Așa cum se arată în 
comunicatul semnat la Budapesta că 
„dacă puterile occidentale vor con
tinua să se eschiveze de la încheie
rea Tratatului de pace cu Germa
nia, R. P; Romînă și R. P. Ungară, 
împreună cu celelalte țări interesate 
vor semna în- acest an Tratatul de 
pace cu R. D. Germană...".

Puterile occidentale însă răspund 
prin acțiuni provocatoare, primej
dioase chiar pentru cauza păcii, 
inițiativelor pașnice ale statelor so
cialiste. Este de aceea pe deplin 
justă și oportună hotărîrea adop
tată de U.R.S.S. de a relua expe
riențele cu arme nucleare, hotărîre

menită a-i înfrâna pe dușmanii păcii 
și civilizației, care vor să împingă 
omenirea spre un nou dezastru. Po
ziția țării noastre în această pro
blemă a fost expusă de tovarășut 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în cadrul 
mitingului de la Budapesta. „Ro- 
mînia — a arătat tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — aprobă și 
sprijină întrutotul hotărîrile anun
țate de Uniunea Sovietică pentru» 
menținerea și întărirea capacității 
sale de apărare, hotărîri pătrunse 
de sentimentul răspunderii fața de- 

, viitorul pașnic al întregii omeniri".
Ca membre ale Tratatului de Ia 

Varșovia, așa cum se arată în Co
municat, cele două țări își vor 
aduce și în viitor contribuția la în
tărirea continuă a capacității de 
apărare ia marelui lagăr al socia
lismului și, împreună cu celelalte 
țări socialiste, vor depune în conti
nuare toate eforturile pentru a se 
ajunge la o înțelegere privitoare la 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale.

Poporul nostru salută din toată 
inima rezultatele rodnice ale vizi
tei făcute de delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Romîner 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în R. P. Ungară. El 
este ferm convins că această vizită 
a adus o nouă contribuție de 
la întărirea prieteniei frățești 
tre popoarele romîn și ungar, 
tre toate popoarele lagărului 
cialist, în lupta nobilă de a
cauza socialismului și a păcii.
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