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drumul doblndirii de libertăți 
democratice. Aceasta explică pentru 
ce masrie populare au acționat cu 
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motorul luptei periru Unire.
In favoarea Unirii s-a manifested 

j «i burghezia liberală. Aceasta însă 
urmărea crearea unui stat în care 
ea să aibă conducerea, un stai 
care, facorizînd dezvoltarea capita
lismului, să-i asigure cîmp larg sa
tisfacerii intereselor ei politice și 
economice, în același timp înăbu- 

id lupta revoluționară a maselor 
xploaiate.

Lupta maselor pentru Unire și 
unor patrioți înflăcărați, în frunte 
Nicolae Bălcescu, Mihail Kogăl- 
?.nu, Vasile Alecsandri, Alexan- 
oan Cuza și alții, n-a fost dusă 
potrivnici. împotriva Unirii s-a 

d majoritatea marii boierimi 
ca re-,și vedea periclitate pozițiile, 
împotriva Unirii și-au spus cuvîrdul 
și unele mari puteri din centrul și 
vestul Europei. Anglia și Austria 
nu vedeau cu ochi buni progresele 
politice și economice ale Rusiei și 
făcea tot ce le sta în putință pen- 
:ru a prelungi viața „omului bol
nav" care era Turcia feudală. Iată 

Zile de iarnă

Săniatul este unul din sporturile preferate ale elevilor școlii 
<e 4 ani din satul Cetea.
IX CLIȘEU: Un grup deelevi lasăniat pe ulița din. preajma școlii.

Anglia și Austria s-au opus 
rjre Unirii Țărilor Romîne 
singur stat, care ar fi în- 
— cum de altfel s-a do- 

ma: tîrziu — începutul des- 
zeri imperiului otoman.

ia și intr-o oarecare măsură 
■:ta au fost singurele puteri stră

ine care au sprijinit Unirea. Rusia, 
mai ales, era direct interesată ca 
la gurile Dunării să ia ființă un 
stat unitar romînesc, aceasta însem- 
nînd o puternică lovitură dată duș
manului comun, imperiul otoman.

Dar, cu toate că forțele unioniste 
au găsii un oarecare sprijin și îna- 
fara hotarelor, rolul hotărîtor în 
realizarea Unirii i-a revenit tot po
porului. romin. Și, cu toate efortu
rile elementelor reacționare, masele 
au izbîndit în lupta lor. La 5 ia
nuarie 1859 pe scaunul Moldovei a 
fost ales Alexandru Ioan Cuza, unul 
din cei mai înflăcărați partizani at 
Uririi.

Cu aceasta însă, lupta pentru U- 
nire nu se putea concepe terminată. 
Rămînea ca și pe scaunul Munte
niei să fie ales același domnitor 
pentru ca unirea să devină fapt îm
plinit. Marii moșieri au încercat, 
c--i drept, cu toate forțele să ză
dărnicească acest plan, dar unelti
rile lor, izbindu-se de marea forță 
a poporului, au dat greș. In zilele 
de 21 si 22 ianuarie 1859, zecile de 
mii de țărani veniți în București, 
un ndu-se cu miile de meseriași, 
mici comercianți și cu lucrătorii din 
ateliere, au înconjurat clădirea unde 
se afla adunarea electivă. Poporul 
era în acele zile, cum a scris mai 
tîrziu poetul N. T. Orășeanu „o 
mare vie care amerința să năvă
lească pe usi și pe ferestre în Ca- 

ca să-sî susție drepturile și 
principiul său".

Pr n alegerea ca domnitor și pe 
scaunul Munteniei a lui "Alexandru 
Ioan Cuza, Unirea, ideal scump po
porului romin, a devenit fapt împli
nii Au fost puse astfel bazele sta
tului romin unitar, fapt care a con
dus la dezvoltarea forțelor și reia- 

urmare, 
sociale, 

sperau- 
au fost 

moșieri- 

țiilor de producție și, d~epi 
a celei mai înaintate clase 
proletariatul.

Curirtd după Unire însă, 
țele și sacrificiile poporului 
inșelaie. Coalizîndu-se cu
mea, burghezia și-a arătat adevă- 
rata-i față. Alexandru Ioan Cuza a 
fost îndepărtat de la cîrma țării, 
reformele spre care năzuia poporul 
au fost trunchiate, independența și 
bogățiile țării au fost scoase la me
zat iar masele crunt exploatate.

A trecut un veac de la Unire, a- 
cel moment de răscruce din viața 
poporului romin. Sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin, po
porul nostru muncitor a devenit 
stăpîn in patria sa liberă. Idealurile 
pentru care au luptat strămoșii noș
tri sînt azi demult înfăptuite și de
pășite. Și acum, cînd Unirea înfăp
tuită în urmă cu un veac s-a com
pletat prin clștigarea adevăratei in
dependențe și libertăți, glodurile în
tregului nostru popor se îndreaptă 
spre creatorii minunatelor tradiții 
de luptă, tradiții pe care în zilele 
noastre de înălțătoare construcție 
socialistă, poporul le cinstește și le 
duce mai departe.
-----------
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PE ÎNTINSUL raionulu 1 NOSTRU
Noi succese în cooperativizarea agriculturii

In satul Vurpăr, ce aparține de 
comuna Vințul de Jos, în curînd 
va lua ființă o nouă întovărășire, 
îndrumați și sprijiniți de organele 
de partid și comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, peste 
90 familii de țărani muncitori din 
satul Vurpăr, vecini cu pămîn- 
tul pe tarlaua ce-i spune „In dum
bravă", au făcut cereri pentru a

Contractări
de sfeclă de zahăr
Pentru a contribui cît mai mult 

la creșterea suprafețelor cultivate 
cu sfeclă de zahăr, în vederea spo
ririi producției de zahăr, așa după 
cum prevăd documetele plenarei 
C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958, 
gospodăriile colective din raionul 
nostru au contractat în acest an 
cu statul o suprafață de sfeclă de 
patru ori mai mare față de anul 
trecut. Importante suprafețe de sfe
clă au contractat de asemenea și 
cele mai multe din întovărășirile 
agricoje.

Așa, de exemplu, cele 4 întovă
rășiri din comuna Teiuș, în frunte 
cu întovărășirea agricolă „Drumul 
socialismului", au contractat 01 su
prafață de 36 hectare. Importante 
suprafețe de sfeclă de zahăr au 
contractat de asemenea și ale înto
vărășiri ca cele din comunele și 
satele Ighiu, Galtiu, Galda de Jos, 
Cricău și altele.

Totuși, trebuie arătat că în raion 
sînt încă întovărășiri și producători 
individuali care, deși au toate con
dițiile pentru a contracta suprafețe 
însemnate de sfeclă, tărăgănează 
încă încheierea de contracte. In 
comunele Ciugud și Pețelca, precum 
și în alte comune, unde organele 
de partid și de stat nu acordă im
portanța cuvenită contractărilor de 
sfeclă, înlovărășirile din satele 
Șeușa și Căpud, precum și mulți 
producători din satul Beldiu și alții 
n-au încheiat contracte pentru cul
tivarea sfeclei de zahăr decît pen
tru suprafețe cu totul neînsemnate.

Organizațiile de partid și de stat 
de Ia comune au datoria să ia cele 
mai potrivite măsuri politice și or
ganizatorice pentru a asigura înde
plinirea sarcinilor la contractările 
de sfeclă într-un timp cît mai scurt.

La Ighiu — muncă intensă pentru 
înființarea gospodăriei colective

S-a pus de cîteva zile o adevă
rată iarnă. Totul e îmbrăcat în- 
tr-o splendidă mantie albă. Și pe 
lingă că zăpada e mare s-a lăsat 
și un frig, vorba ceia, numai firul 
lui. Pe o vreme ca asta nici nu-ți 
vine să stai prea mult afară. Iți 
cauți lucru mai mult în casă și, 
chiar de nu-l găsești, totuși pre
feri să stai în casă.

Am poposit la Ighiu într-una din 
zilele geroase ale acestui ianuarie 
albit. La prima vedere mi-am în
chipuit Ighiul într-un peisaj ade
cuat: satul cufundat într-o liniște 
deplină iar oamenii strînși în jurul 
sobelor. Dar, cu cit intri mai bine 
în sat, cu atît mai mult îți dai sea
ma că aici la Ighiu nu se potrivesc 
multe din cele închipuite. In ciuda 
gerului, satul e mat animat decît 
orieînd. Cu căciulile trase pe urechi, 
oamenii stau în grupuri și discută. 
In mijlocul lor agitatorii le împart 
sfaturi prețioase, le vorbesc de 
colectivă.

— Ați văzut doar cu ochii voștri, 
ceea ce au realizat colectiviștii din 
Țelna. Mii de kilograme de produse 
și mari sume de bani le-a răsplătit 
și în anul trecut munca. Azi în 
Țelna oamenii cei mai avuți sînt 

pune bazele unei noi întovărășiri în 
satul lor. Printre primii care au 
făcut cereri pentru înființarea noii 
întovărășiri sînt comuniștii Paștiu 
Ion, Trăscăian Nicolae, țăranii mun
citori Mermezan Man, Glodean Za- 
Videi și alții.

ir
Stimulați de prevederile documen

telor plenarei C.C. al P.M.R. din 
noiembrie 1958 și convinși din ex
periență proprie de avantajele mun
cii unite, membrii întovărășirilor a- 
gricole din orașul Alba-Iulia își 
sporesc zi de zi suprafața din în 
tovărășiri cu noi suprafețe de teren 
dinafară. Astfel, în ultimele zile 
sunrafața de teren a întovărășirii 
„Mtireșana" și a celorlalte 3 înto
vărășiri din oraș a crescut cu peste 
50 de hectare. Numeroși producă
tori agricoli ca Cornea Loghin, 
Cîmoean Simion, Bejan Gheorghe 
și alții s-au înscris în întovărășire 
cu întreaga suprafață de teren.

★
Cu peste 70 de hectare a sporit 

zilele acestea și suprafața de term 
a întovărășirii „Bărbănțana" din 
comuna Bărăbanț .perimetrul aces
teia continuînd să crească zi de zi.

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

Controlul semințelor

IN CLIȘEU: Executarea probelor de germinație Ia' Laboratorul 
regional din Alba-Iulia, pentru controlul semințelor.

ÎNCREDERE
colectiviștii. Atunci noi de ce n-am 
păși pe drumul acesta al bună
stării...

Și comunistul Szabo Pavel ie 
vorbește tuturor cu convingere, le 
pune în față faptele. Mulți din cei 
ce-l ascultă sînt deja hotărîți să 
pășească In colectivă, dar atunci 
cînd află lucruri noi, încrederea e 
din ce în ce mai mare.

In mijlocul altui grup se afla 
candidatul de partid Ureche Traian. 
Omul acesta harnic, a avut marea 
cinste de a participa la consfătuirea 
de la Constanța. El povestește cu 
căldură despre cele auzite de la 
conducătorii partidului și guvernu
lui, le vorbește despre rezultatele 
muncii în gospodăriile colective.

— Ighienii au fost întotdeauna 
oameni harnici și de ispravă — le 
spune el. Uniți în gospodăria co
lectivă, noi vom putea face cu ade
vărat minuni. Ne-am înscris pînă 
acum în gospodărie peste 150 de 
familii din sat. Cu toții sîntem oa
meni cu încredere că acesta e dru
mul spre mai bine. De altfel cu 
toții ne-am convins că de fiecare 
dată cuvîntul partidului ne-a în
dreptat pașii spre drumul bun.

Oamenii îl ascultă pe Ureche. Ii 
ascultă deopotrivă și pe Medrea 
Florean și pe Dănilă loan ca și pe

Se pregătesc pentru muncile 
de primăvară

La gospodăria agricolă de stat 
din Galda de Jos pregătirile pentru 
campania agricolă de primăvară se 
desfășoară cu frumoase rezultate.

Organizîndu-și bine munca, me
canizatorii gospodăriei au reparat 
pînă la 20 ianuarie 60% din trac
toare iar semăriătorile, grapele și 
polidlscurile în întregime.

Pentru ca muncile de primăvară 
să-i găsească pe deplin pregătiți, 
muncitorii din brigada de cîmp a 
gospodăriei au condiționat . întreaga 
cantitate de griu, orz, ovăz și trifoi 
ce se însămînțează în primăvară, 
și au trimis probe la laborator pen
tru analiză, din fiecare din aceste 
semințe. De asemenea, pentru a a- 
sigura o fertilitate sporită a solului; 
au transportat, zilele acestea, în 
cîmp și în vii peste 350 tone 
gunoi de grajd.

Coresp. GOȚEA PETRU

cei'alți agitahyri. Ii ascultă și se 
irămîriă, iar prin această frămîntare 
aleg drumul cel bun — drumul gos
podăriei colective. Au toată încrede
rea că, pășind pe calea marii gos
podării, își vor face viața mai fru
moasă, mai îmbelșugată. S-au în
scris pînă acum peste 150 de famili 
și în fiecare zi alții își aduc cere
rile. S-au înscris Păcurar N. și 
Iancău F., Anghel Ștefan, Măhăra 
Viorel, Mihălțan Nicolae, Popescu 
Simion și alții.

Mulți alții se vor convinge. Fap
tele nu pot fi umbrite de nici o u- 
neltire a celor ce încă se dovedesc 
a fi îrtapoiați. Nu! Ele sînt puter- 
n'ce și convingătoare și dovedesc 
cu toată puterea că drumul spre 
belșug al țărănimii muncitoare este 
drumul arătat de partid, drumul 
gospodăriei colective.

La Ighiu, comuniștii au pornit 
să dea vieții un nou făgaș. Și pen
tru aceasta muncesc fără să obo
sească. Dacă încă mai au de învins 
greutăți, sînt așa de tari că le vor 

« învinge și nu se vor opri pînă ce 
nu vor lămuri oamenii din între
gul sat, spre a-i convinge de juste
țea drumului pe care sînt chemați 
să apuce — drumul belșugului și 
bunăstării.

N. O.



CENTENARUL UNIRII
Figuri jIb patrioți de la 1859 

Alexandru loan Cuza
In mai toate povestirile care-i 

sin! închinate, Alexadrnul loan 
Cuza este prezentat făcînd dreptate 
celor nevoiași. Așa a rămas el în a- 
"nuntirea poporului, ca un om drept, 
ce se apleca cu înțelegere asupra 
suferințelor și durerilor țăranului 
exploatat, aspru și neîndurător față 
de neomenia boierului exploatator.

Activitatea politică a lui Cuza, nu 
prea lungă de altfel, se conturează 
în anii de după revoluția de la 1848, 
cînd ideea Unirii Moldovei cu Ța
ra Romînească a început să cuprin
dă din ce în ce mai mult masele 
populare și să înflăcăreze mințile 
cele mai luminate ale vremii. Mi
litar de carieră, el ajunsese la gra
dul de maior cînd se dedică luptei 
pentru crearea unui stat național 
unitar romîn. El s-a alăturat gru
pului de intelectuali progresiști care, 
în frunte cu marele cărturar Mihail 
Kogălniceanu, a luptat pentru unire. 
Alături de Costache Negri, Vasile 
Alecsandri, Kogălniceanu etc., Cuza 
a fost unul din factorii importanți 
ai acestei lupte.

Atitudinea sa politică a apărut 
mai evidentă în 1857, cînd, fiind 
pîrcălab la Galați, își dă demisia 
din postul său, pentru că nu vroia 
să devină unealta guvernului sepa
ratist care-i cerea să falsifice lis
tele de deputați propuși pentru Di
vanul ad-hoc.

Mai tirziu, cînd, sub presiunea 
maselor populare, a fost ales domn 
td celor două țări surori, Alexandru 
Ioan Cuza și-a prezentat programul 
de guvernare arădnd că va lupta 
pentru: „...dezvoltarea noilor insti
tuții și adevărata și temeinica pu
nere în lucrare a reformelor ce sini 
menite a introduce în societatea 
noastră marele principiu al socie
tății moderne".

Dar lupta lui Cuza și a guvernu
lui său nu a fost deloc ușoară. Le
gile pentru împroprietărirea țărani
lor șî pentru lărgirea bazei electo
rale i-au atras ura boierimii. Și 
chiar reformele privind obligativi
tatea învățămîntului primar, secu
larizarea averilor minăsiirești, cu 
toate că nu atingeau direct privile
giile de clasă ale boierimii, au fost 
intim pinite cu ostilitate.

Cinsti și lipsit de ambiții carie
riste, Cuza a fost în aceiași timp 
prea slab ca să poa'ă lupta împo- 
trive dușmanilor săi și ai simbure- 
lui democratic al un!r;i. El nu a a- 
vut curajul să se bazeze pe forțele 
poporului și a preferat să aștepte 
evoluția evenimentelor deed să ia 
măsuri împotriva conjurației care 
hotărîse să-l detroneze. Și astfel, 
în noaptea dintre 10 și 11 februarie 
1864, a fost obligat să abdice și să 
părăsească țara, pe care nu o va 
mai revedea niciodată. A murit la 
Heidelberg, în 1873.

Acum, la 100 de ani de la înfăp
tuirea Unirii, poporul se apleacă cu 
recunoștință în fața memoriei lui 
'Alexandru Ioan Cuza, personalitate 
progresistă a acelei vremi.

Statuia lui A. I. Cuza de la lași.

<
$

Moș Ion Roată și Unirea
E zi de iamă rece și soarele-i mahmur, 
iar oamenii și pomii și casele din jur 
stau împietriți ca niște mari semne de-ntrebare. 
In liniștea de scamă pătrund cu-nîrigurare 
cuvinte mari, rotunde, chemări sforăitoare, 
de-a valma împroșcate de-o voce tunătoare: 
„Noi toți sîntem de-o lege, de-o limbă și de-o mamă 
și mama noastră-i țara și ea acum ne cheamă 
ca Milcovul să-l sece cu toți dintr-o sorbire, 
Muntenii, Moldovenii, sfințind a lor unire.
Uniți de-om fi cu toții și munca-i mai cu spor, 
și greul o să-I ducem atuncea mai ușor. 
Căci din vlădică mare și pînă la opincă 
tot omu-i deopotrivă la muncă și horincă".
Așa vorbea boierul, ce-n jilț sta tolănit, 
înfășurat în șuba-i cu gîtul îmblănit. 
Țăranii-n cheburi albe, stau roată și gîndesc 
la traiul lor amarnic, cu care-i vitregesc 
boierii care-acuma, aflîndu-se-n strîmtoare, 
îi cheamă și-i îmbracă în strai de sărbătoare.
— Ei, știți acum ce este unirea, oameni buni?
— Am înțeles, cocoane, că-i vorbă din străbuni 
că, unde-i unul singur, puterea nu-i prea mare.
dar unde-s mulți, nu-i dușman în stare s-o doboare. 
Doar unul stă deoparte și tace-ngîndurat.
Boieru însă-1 vede și-ntreabă supărat:
— Dar dumneata, moș Roată, ce zici ? Ai înțeles ? 
căci văd că stai pe gînduri și încă n-ai ales.
— Păi... drept să spun, cocoane,... eu nu prea pricepui. 
Dar, dac-om fi cu toții tăt una, cum o spui,
atunci eu zic că-i bine și pricină nu pun, 
căci tare-aș vrea ca toate, să fie cum se spun.
— Mă mir, spuse boierul, cum de n-ai înțeles, 
căci eu v-am dumirit-o cu vorbe pe ales.
Chiar și-un copil, moș Roată, putea să înțeleagă, 
că unde e unire, bogată-i țara-ntreagă, 
iar țara care este bogată și unită 
nu poate fi de nimeni învinsă, stăpînită. 
Dar să-nțelegi mai bine, vezi tu lingă uluci 
pietroiul cela mare ? II vezi ? Să mi-1 aduci! 
Se duce-ncet bătrînul și-ncearcă să-l tîrască, 
dar truda-i fu deșartă: nu poate să-l urnească. 
Trimite atunci boierul și alții, vreo doi, trei, 
și toți ridică piatra și-o cară între ei.
— Văzuși, zice boierul, că singur n-ai putut ? 
Dar, cînd puseră-ți mîna cu toții, s-a făcut 
Ei, ce mai zici? Răspunde! Ai înțeles acum? 
Bătrînul stă, gîndește și spune: — Nicidecum. 
Că vezi mata, cocoane, mînie nu vă fie,
dar de la vorbă-n fapte, e mare deosebire. 
Căci Dumneavoastră-acuma, ca orișice boier, 
ați poruncit s-aducem pietroiul cel stingher, 
dar n-ați pus, împreună cu noi, mîna la dus, 
așa cum dinioară chiar Dumneavoastr-ați spus. 
Că din vlădică mare și pînă la opincă 
tot omu-i deopotrivă la muncă și horincă. 
Iar bolovanul ista atîta m-onvățat: 
că, pîn-acum. țăranii doar pietre au purtat, 
din voia și porunca prea înălțimii voastre, 
dar de acu-i o stîncă, pe umerele noastre. 
Tăcu atunci boierul, cu ochii-1 săgetă, 
dar, neavînd ce zice, se-ntoarse și plecă.

TOMA PETRU

OsSanf rodnic
Colectiviștii din Țelna au înche

iat bilanțul muncii lor pe anul 1958 
cu rezultate frumoase. Cu tot tim
pul nefavorabil o bună parte din 
an, datorită faptului că au folosit 
larg mecanizarea la muncile agri
cole, au însămînțat la vreme în 
teren arat adînc și bine îngrășat și 
au făcut la timp optim toate lu
crările cerute de agrotehnică, colec
tiviștii au reușit să smulgă pămîn- 
tului rod bogat. Și e drept, produc
ția de 1.710 kg grîu la hectar, 3.200 
kg la porumb și peste 50% viță 
altoită de calitatea I-a, sînt pro
ducții cu care colectiviștii din Țelna 
pe drept cuvînt se pot mîndri.

Recoltele bogate și veniturile fru
moase realizate, îndeosebi de la pe
piniera de viță, care singură a adus 
colectiviștilor un cîștig de peste 
260.000 lei, a dat posibilitate aces
tora să sporească fondul de bază 
cu 42.000 lei, ceea ce reprezintă 
11°/» din veniturile bănești reali
zate, și să împartă la zi-muncă 
cantități sporite de cereale și în

In comuna Cîm- 
puri, raionul Panciu 
se păstrează casa 
în care a locuit a- 
cum 100 de ani Moș 
Ion Roată, reprezen
tant al țăranilor în 
divanul Ad-hoc.

semnate sume de bani. Hada Vic
tor, de exemplu, pentru cele 508 
zile-muncă făcute în gospodărie cu 
familia, a dus acasă anul trecut 
4.574 kg grîu și porumb, 360 litri 
vin și țuică, însemnate cantități de 
floarea-soarelui, legume, lînă și alte 
produse, precum și suma de 5.228 
lei. Cantități importante de produse 
și sume însemnate de bani au pri
mit de asemenea și colectiviștii 
Pascu Nicolae, Bîrz Nicolae, Mi- 
hăilă Gligor, Docolina Candin și 
muilți alții.

Cu prilejul adunării generale co
lectiviștii din Țelna au hotărît să 
lărgească .sectorul zootehnic, mărind 
numărul de bovine și ovine și să 
ridice o nouă construcție pentr„u a- 
teliere și adăpost pentru atelaje. De 
asemenea, adunarea a aprobat pri
mirea în gospodărie a țăranilor 
mun'-itori Deac Vasile, Bîrz Toma, 
Tat Dionisie și Pădurean Sebastian 
care, convinși de rezultate, au cerut 
să fie primiți și ei în gospodăria 
colectivă.

Spre noi succese 
trimestru al

Anul școlar 195811959 s-a deschis 
sub semnul aniversării a 10 ani 
de la înfăptuirea Reformei învăță
mîntului, reformă inițiată de partid 
și care a așezat învățămîntul din 
țara noastră pe baze realist științi
fice menit să servească intereselor 
poporului și opera de construire a 
socialismului. Sărbătorind acest e- 
veniment din viața școlilor, edu
catorii, elevii și ' părinții elevilor, 
mîndri de realizările obținute în 
acești ani, au pornit cu entuziasm 
la o muncă mai susținută, mai 
rodnică pentru cucerirea de noi po
ziții în dezvoltarea învățămîntului 
în anii care urmează.

La sfîrșitul primului trimestru se 
poate aprecia că munca în școlile 
din raion a fost încununată de re
zultate frumoase, că fapte și rea
lizări noi s-au adăugat celor pre
cedente în toate sectoarele privind 
munca de învățămînt. S-a dezvoltat 
baza materială a învățămîntului iar 
spațiul de școlarizare a crescut. La 
Gaida de Jos s-au dat în folosință 
trei săli de clase noi, la Poiana 
Ampoiului s-a construit un nou lo
cal de școală, la Feneș s-a terminat 
o nouă sală de învățămînt, la Ighiu 
s-a deschis un internat și o can
tină școlară. Cantități însemnate de 
mobilier, bănci, tabie, catedre, ma
teriale didactice din cele mai va
riate sortimente au luat calea șco
lilor. Cite lucruri bune nu s-au fă
cut peste tot pentru a se crea cele 
mai bune condiții de învățătură în 
școli, maierializîndu-se astfel grija 
părintească a partidului și statului 
nostru democrat-popular față de 
cerințele educării și pregătirii viito
rilor tineri constructori ai socialis
mului.

In urma măsurilor luate de co
mitetele executive ale sfaturilor popu
lare, avînd sprijinul organizațiilor 
de partid, s-au creat condiții de 
școlarizare pentru toți copiii de 
vîrstă școlară, iar în comunele și 
satele cu școli de șapte ani, hotă- 
rîrea guvernului privind generali
zarea învățămîntului de 7 ani a 
devenit o realitate.

„Noroc" să ai... cînd întreprinzi 
ceva, că încolo treburile „merg' 
strună. Ce ziceți, e valabilă zicala? 
In ce mă privește, pot să vă spun
— pe cuvînt —• că o găsesc pe de
plin valabilă.

Mă întîlnesc deunăzi cu unul 
de-i zice Cernescu. (Norocul meu).

— Ai noroc, Cernescule! De 
unde... și încotro?

Drept răspuns, Cernescu schiță 
cu degetul în aer, spre uimirea 
mea, ceva ce aducea a zig-zag. 
Băgă apoi mîna în buzunar și sco- 
țînd o hîrtie mi-o flutură prin drep
tul nasului.

— O scrisoare, Cernescule?
— Nai,..
— Un mandat, Cernescule?
— Na!...

— Cernescule, crăp —
de curiozitate! Cer
nescule....

FOILETON

Om ce cunoaște limitele, Cernescu 
nu mă lasă prea mult în situația 
pe care singur mi-o crease.

— Certificat, bă! dă-l de stare 
materială, bă! Zig-zag, zag-zig. 
(Cernescu schiță din nou cu dege
tul acel ce neînțeles de la început). 
Am pus mîna pe el. Bravo mie, băț

Ultimele-i cuvinte Cernescu și le 
însoți de pași mărunți și repezi. 
L-am urmărit cu privirea. A întors 
capul și a mai rostit odată: bravo 
mie (adică lui) bă! (De astădată 
însă, pentru a-l auzi, Cernescu a 
rostit cele trei cuvinte în direct ra
port cu distanța).

Am rămas o vreme pironit locu
lui. (In fața ochilor nu vedeam de- 
cît degetul lui Cernescu alergînd în 
zig-zag și hîrtia scoasă din buzu
nar). Dezmeticit apoi (mă luase 
Cernescu repede), mi-arn amintit 
clar că și eu pornisem cu o țintă. 
Și ținta, din întîmplare, îmi era 
aidoma cu aceea de unde se întoar
se Cernescu : Secția financiară a 
Sfatului popular raional. Deci îna
inte!

lată-mă la ghișeu.
— V-aș ruga... un certificai de 

stare materială.
Tovarășa Cîmpean Tamara m-a 

privit cu severitate, apoi mi s-a a- 
dresat plictisită:

în cel de al ll-lea 
anului școlar

îmbucurător este, în mod deose
bit, faptul că în direcția înarmăr.-. 
mai temeinice a elevilor cu cunoș
tințe teoretice și deprinderi practice 
de muncă, constatăm cu satisfacție 
rezultate evident îmbunătățite față 
de anii precedenii. Analiza și com
pararea unor date și fapte confirma 
întocmai acest lucru. Procentul ele
vilor promovați la finele trimestru
lui I. a crescut la clasele I-IV cu
9°lo, la clasele V-V1I cu 10% iar 
la clasele VIII-XI cu 12*/» față de 
situația la învățătură la sfîrșitul 
trimestrului I din anul școlar trecut. 
Pe raion elevii promovați reprezintă 
82*/s față de totalul celor înscriși 
în școli, ceea ce înseamnă cu 9% 
mai mult față de aceeași perioadă 
a anului școlar trecut.

Aceste rezultate sînt grăitoare 
pentru munca depusă de colectivele 
pedagogice din școli, care și-au pus 
de la început ca sarcină principală 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă a 
nivelului de. pregătire al elevilor, 
înarmarea lor cu cunoștințe temei
nice legate de sarcinile construcției 
socialiste, de viață.

In primete locuri, cu elevi pro
movați între 90—100% la clasele 
I—IV se numără școlile din Ciugud, 
Inuri, Școala de 4 ani nr. 3 din 
Alba Iulia, ș. a.; cu elevi promovați 
între 80—9(1"/» la clasele V—VII se * 
numără școlile din Gaida de Jos, 
Micești, Tăuți, Școala de 7 ani nr. 2 
Alba Iulia, etc. iar cu elevi promo
vați între 70—80% la clasele
VIII—XI Școala medie nr. 1 Alba 
Iulia și Școala medie din Zlatna. 
Aceste bune rezultate privind nota-^ 
rea elevilor și promovarea tor 
rodul strădaniilor majorității cadr^&* 
lor didactice din școlile amintite. 
La numeroase școli din raion sînt 
învățători ca Savu Maria la Teiuș, 
Dobîrtă Virgil la Viitori, profesori 
ca Szabo Carol la Zlatna, Todea 
Ion la Ciugud și alții care se pre
gătesc temeinic pentru lecții, folo-

V. PAȘTEANU 
șeful secției de învățămînt 

și cultură.
(Continuare în pag. 4-a)

67. . . bravo mie ! *
— Fugi la Secția agricolă a Sfa

tului popular al orașului de adu 
referat.

Mi-a spus să. fug — am fugii. 
Și m-am întors tot în fugă. Apoi, 
din nou în fața ghișeului...

— Iți trebuie certificat sau 
vadă?

— Cer... Certificat, am răspun 
eu bîlbîindu-mă.

— Fugi de adu timbru fiscal d 
3 lei.

N-am mai dat ascultare „indicat 
lui" de viteză. In gindul meu 
puse a se contura din ce î 
mai clar de ce, agitînd certific 
Cernescu îmi spuse: „bravo mie 
(adică lui).

In sfirșit, cînd 
trecut hopul 
râtului și

credeam că am 
fiind în posesia refe- 
timbrului, altă poznă.

— Treci la secre
tariat să-ți facă 
certificatul.

a

M-am executat. La secretariat to- , 
varășa Rusov Ana a aplicat pe o Jt 
foaie o ștampilă dreptunghiulară de 
proporțiile hirtiei, apoi, după ce-i 
completă golurile punctate, mi se 
adresă:

— la! (îmi întinse hîrtia) Abt- 
te-te la Secția financiară pentru 
semnătură.

Am făcut și pe asta. Tovarășei 
Cîmpean Tamara semnă indescifra
bil și îmi predă cu alai hîrtia.

—- La secretariat pentru ștampilă!
Din nou la secretariat, după ce 

tovarășa Rusov Ana aplică ștam
pila, m-am pomenit intrebînd:

— Gala?...
— Gatal
Am dat buzna pe ușă ca rut 

cumva să mai fiu trimis undeva. 
Iar, cînd m-am văzut in „siguran
ță" am scăpat un oftat lung, lung 
cit o zi de post, la capătul căruia 
mi-am zis ca și Cernescu: Ei... bravo 
mie!

' Un „bravo lor" (e vorba de cei 
care au adoptat acest sistem de i. 
muncă „De la Ana la Caiafa") 
n-am apucai însă a spune. Mi se 
încleștaseră maxilarele. Așa că.„ 
le-am zis „bravo" cu gura închisă.

S. MĂRGĂRIT



Pentru ridicarea continuă a muncii de partid
Din lucrările Conferinței regionale de partid

Lucrările Conferinței regionale de partid Hunedoara, care aii avut ) 
) loc recent, au scos în relief un șir de succese remarcabile obținute în ( 
( creșterea forțelor de producție, în dezvoltarea unor ramuri economice S
> importante, cum sînt industriile minieră și siderurgică, precum și > 
5 în obținerea unui avînt în dezvoltarea agriculturii pe calea socialistă (
< și în ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului S
y muncitor. ’ >
) ^Scoaterea în evidență a experienței pozitive cîștigate de organi- (
< zațfile de partid în organizarea și mobilizarea maselor largi de oa- $ 
v meni ai muncii în realizarea acestor succese, analizarea profundă a )
> lipsurilor care mai există în activitatea economică de stat și de partid, < 
( găsirea de noi căi pentru îndeplinirea sarcinilor reieșite din plenara J 
S C.C. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958, pentru obținerea unui a- 5 
z vînt și mai puternic în dezvoltarea economiei regiunii — au fost pro- <
< blemele asupra cărora și-au îndreptat întreaga atenție delegații și parti- s
S cipanții la Conferința regională de partid. )
| Redăm mai jos o parte din aceste probleme. <

Spre noi succese în dezvoltarea 
și consolidarea sectorului socialist 

al agriculturii
Cu adtncă satisfacție au vorbit 

în cadrul Conferinței delegații aleși 
din rîndul țărănimii muncitoare des
pre schimbările importante care au 
avut loc în viața satelor noastre 
în ultimii doi ani, cind s-au făcut 
pași însemnați pe calea transfor
mării socialiste a agriculturii.

— In urma creării și dezvoltării 
gospodăriei agricole colective din 
satul nostru — a arătat tovarășul 
Mihai Dobîrtă, președintele G.A.C. 
din Cistei — traiul colectiviștilor 
noștri s-a îmbunătățit mult. In re
gimul burghezo-moșieresc casele ce
lor mai mulți din colectiviștii de 
azi erau acoperite cu paie, în curțile 
lor domnea sărăcia și mizeria. In 
prezent peste 60 la sută din colec
tiviștii noștri și-au construit case 
noi din cărămidă, acoperite cu ți
glă. In regimul burghezo-moșieresc 
satul nostru era luminat cu opaițuri 
și cu luminări de ceară. In prezent, 
70 la sută din colectiviști au în 
case becuri electrice. Sub regimul 
trecut nu exista în sat nici un a- 
parat de radio; in prezent 22 co
lectiviști au aparate de radio. Gos
podăria noastră, care numără 40 
familii, cu 180 ha. teren arabil, s-a 
dezvoltat an de an sporindu-și fon
dul de bază de la 28.000 lei, cit a 
fost în 1950, la 546:102 lei în 1958. 
Colectiviștii realizează venituri toi 
mai mari. Pentru munca depusă în 
anul trecut, colectivistul Ștefan 
Nagu a primit 2.214 kg. porumb, 
2.012 kg. grîu, 1.509 kg. cartofi, 
503 litri lapte de oaie, 10 kg. lină, 
însemnate cantităti de zarzavaturi, 
furaje și peste 12.000 lei numerar.

Colectiviștii din Cistei — a con
tinuat vorbitorul — m-au împuter
nicit să aduc conferinței mulțumiri 
pentru sprijinul pe care ni l-au dat 
partidul și guvernul, să pășim pe 
această cale nouă.

Vorbind despre succesele obținute 
in transformarea socialistă a agri
culturii din raionul Hunedoara — 
aride sectorul socialist cuprinde în 
prezent 55 la sută din suprafața a- 
gricolâ și unde s-a creat un climat 
favorabil pentru atragerea în sec
torul socialist a țăranilor muncitori 
din satele de șes și pentru trans
formarea întovărășirilor consolidate 
economicește în gospodării agricole 

colective — fov. Ion Ardeleanu a 
arătat că aceste succese se datoresc 
muncii politice și organizatorice dusă 
cu perseverență și răbdare în rîn
dul țăranilor muncitori, respectării 
liberului consimțămlnt, îmbunătățirii 
metodelor de muncă ale comitetului 
raional, sprijinului direct și concret 
dat comitetelor de partid comunale 
și organizațiilor de bază de la sate 
în ridicarea nivelului activității lor. 
In mai multe rînduri, biroul comite
tului raional a analizat activitatea 
unor comitete de partid comunale, 
le-a dat indicații asupra felului în 
care să-și orienteze activitatea și 
să-și repartizeze forțele. Experiența 
comitetelor comunale de partid, care 
au obținut cele mai bune rezultate 
în transformarea socialistă a agri
culturii, a fost extinsă de comitetul 
raional și la celelalte comitete co
munale.

Discuțiile purtate in conferință 
au. scos în evidență și experiența 
pozitivă acumulată de unele orga
nizații de partid în lupta pentru 
creșterea șeptelului, îndeosebi în 
sectorul socialist — ramură deose
bit de importantă în regiunea noa
stră.

Tov. Vaier Dan a arătat că suc

cesele obținute in transformarea so
cialistă a agriculturii în raionul 
Ilia se datoresc faptului că, țirund 
seamă de condițiile naturale ale ra
ionului, comitetul raional de par
tid a orientat activitatea orgazațiilor 
de partid spre îndrumarea țăranilor 
muncitori pentru constituirea de în
tovărășiri agrozootehnice în care a- 
ceștia să intre cu întreaga supra
față de pămînt. In ultima vreme 
s-a trecut la formarea de întovără
șiri în care ramura principală o for
mează creșterea vitelor mari. Uni
tățile cooperatiste din acest raion au 
cîștigat experiență în construirea de 
adăposturi pentru vite, fără să facă 
cheltuieli mari, folosind materiale 
din resurse locale și munca volun
tară a țăranilor. Astfel, în ultimul 
timp au fost construite în felul a- 
cesta 17 saivane, 8 se află în con
strucție, iar pentru alte 20 s-au pre
gătit deja materialele. Este intere
sant faptul că aceste saivane sînt 
costruite în așa fel încît se pot 
transforma ușor în grajduri pentru 
vite mari. Experiența aceasta merită 
să fie studiată cu toată atenția și 
de către celelalte comitete raionale 
de partid, deoarece intensificarea 
ritmului de creștere a șeptelului în 
sectorul socialist la nivelul sarcini
lor trasate în Consfătuirea de la 
Constanța este legată de construi
rea și amenajarea unui mare nu
măr de adăposturi ieftine și ușor 
de realizai.

Subliniind realizările însemnate 
obținute în transformarea socialistă 
a agriculturii, conferința a analizat 
și aspectele negative din activitatea 
desfășurată în această direcție, cri- 
ticînd o serie de lipsuri și arătînd 
ce trebuie făcut pentru dezvoltarea 
succeselor obținute.

— Cu toate rezultatele frumoase 
obținute în întărirea economico-or- 
gan'zatorică a unor gospodării a- 
grlco'.e colective, cum sînt cele din 
Pricaz, Turdaș ș.a., — a spus tov. 
Alexandru Șuluțiu — organizațiile 
de paCid din raionul Orăștie mai 
au încă deficiențe în direcția aceas
ta. Comitetul raional de partid O- 
răștie s-a. ocupat slab de îndruma
rea organizațiilor de bază spre a- 
tragerea de noi familii în Q.A.C. 
Ca urmare a slabei preocupări din 
partea organizațiilor de partid, în 
ultimul timp în acest raion n-a luat 
ființă nici o gospodărie agricolă 
colectivă.

Este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid să acorde o mai 
mare grijă îmbunătățirii muncii de 
partid la sate, îndrumînd organi
zațiile de bază să primească noi 
membri din rîndurile celor mai îna
intate elemente ale țărănimii mun
citoare, care sprijină lupta partidu
lui la sate și să creeze în jurul a- 
cestor organizații, largi și puternice 
active fără de partid.

Scotind în evidență faptul că ar
gumentul cel mai convingător pen
tru atragerea țărănimii muncitoare 
pe făgașul socialist îl constituie 
exemplul viu al bunăstării din uni
tățile socialiste existente, conferința 
a cerut organizațiilor de partid să 
depună eforturi sporite pentru întă
rirea economico-organizatorică a 
acestor unități, prin creșterea fon
dului de bază, îmbunătățirea orga
nizării și retribuirii muncii, crearea 
de ramuri anexe pentru creșterea 
animalelor și păsărilor, cultura le
gumelor și zarzavaturilor etc. Așa, 
după cum a stabilit conferința, pînă 
la sfîrșitul anului 1960, fondul de bază 

va trebui să crească în G.A.C. la 
peste 160.000 lei la suta de hectare.

Punînd în fața organizațiilor de 
partid și a sfaturilor populare sar
cina de a lupta pentru întărirea 
continuă a alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoare, de 
a desfășura o muncă susținută în

Să respectăm cu strictețe normele leniniste 
ale vieții de partid

In toate realizările și succesele 
remarcabile obținute în regiunea 
noastră în ultimii doi ani, se oglin
dește munca neobosită desfășurată 
de organizațiile de partid pentru 
mobilizarea entuziastă a maselor 
largi la înfăptuirea politicii juste a 
partidului. Forța organizatoare și 
mobilizatoare a organizațiilor de 
partid a crescut mult prin primirea 
unui mare număr de membrii și 
candidați de partid din rîndurile ce
lor mai înaintate elemente și prin 
îmbunătățirea stilului de muncă în 
ceea ce privește elaborarea și con
trolul îndeplinirii hofărîrilor, muta
rea centrului de greutate al muncii 
politice în întreprinderi și sate, a- 
tragsrea înir-o măsură mai mare 
la activitatea organizațiilor de par
tid, a activului de partid și fără de 
partid, întărirea legăturii cu masele 
largi. îndeplinirea cu succes a sar
cinilor mari, izvorîte din documen
tele Congresului al II-lea al parti
dului, care au stat în fața oameni
lor muncii din regiunea noastră, ar 
fi fost de neconceput fără creșterea 
simțitoare a nivelului întregii munci 
de partid.

Așa după cum a reeșit din lucră
rile conferinței, organizațiile de 
partid își exercită cu mai multă 
competență rolul de conducător po
litic, pătrund mai adine în proble
mele concrete ale întreprinderilor și 
unitățile socialiste din agricultură. 
Exigența organizațiilor de partid, 
a comuniștilor, față de munca lor 
și față de întreaga activitate din 
domeniul în care lucrează, a cres
cut mult. In rîndurile membrilor de 
partid s-a dezvoltat puternic sim
țul de răspundere față de sarcini, 
a crescut spiritul de disciplină. Or
ganizațiile de partid, comuniștii, 
reușesc să explice maselor largi po
litica partidului și să le mobilizeze 
la aplicarea în viată a acestei po
litici.

Pă'runși de răspunderea pentru 
Hdicarea continuă a nivelului muncii 
de partid — garanție a îmbunătă
țirii activității în toate domeniile —

întreaga activitate de partid și economică 
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In încheierea lucrărilor Conferin
ței regionale de partid a luat cu- 
vîntul tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R,, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R., 
care a transmis delegaților la Con
ferință salutul C.C. al P.M.R. și al 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej personal.

In cuvintul său, tovarășul Gheorghe 
Apostol a arătat condițiile interne 
și internaționale în care s-a ținut 
Conferința regională de partid, sub
liniind succesele însemnate obținute 
de poporul nostru în construirea 
socialismului, creșterea uriașă a 
forțelor păcii și socialismului, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Lucrările conferinței, a spus vor
bitorul în continuare, au scos în e- 
vidență rezultatele activității desfă
șurate de organizațiile de partid 
din regiunea Hunedoara. In indus
trie, în agricultură, In activitatea 
social-culturală au fost obținute re
zultate bune. Organele și organiza
țiile de partid analizează cu mal 
multă competență problemele eco
nomice și financiare din întreprin
derile industriale și unitățile socia
liste din agricultură, își îndeplinesc 
tot mai bine rolul de conducător 
politic.

Tovarășul Gheorghe Apostol a a- 
rătat în cuvîntul său că în fața or
ganizației regionale de partid stă 
sarcina de a mobiliza masele largi 
de muncitori mineri, siderurgiști, 
constructori, țărani muncitori și in
telectuali la îndeplinirea obiective
lor stabilite de plenara C.C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958.

Cu cît organizațiile de partid vor 
cunoaște mai bine problemele eco
nomice concrete din fiecare unitate. 

rîndurile țărănimii muncitoare în 
vederea lărgirii și întăririi sectoru
lui socialist din agricultură, confe
rința a cerut in acelaș timp ca ele 
să lupte pentru îmbunătățirea acti
vității în cadrul G.A.S. și S.M.T. 
și să acorde o atenție mai mare de- 
cît pînă acum creșterii producției 

delegații s-au străduit să scoată în 
evidență, într-un spirit critic și au
tocritic constructiv, principial, și o 
serie de deficiențe și neajunsuri din 
activitatea vechiului Comitet și bi
rou regional.

Tovarășii Ilie Verdeț, David La- 
zăr, Dumitru Dejeu, Samoilă Mo- 
meu. Ștefan Boureanu și alții, au 
arătat că în activitatea unor mem
bri ai Comitetului și biroului re
gional de partid a existat o slabă 
legătură cu terenul, o preocupare 
scăzută pentru controlul îndeplinirii 
hotărîrilor, s-a manifestat tendința 
de automulțumire — lipsuri care au 
adus prejudicii muncii de partid.

Delegații la conferință au criticat 
cu asprime metodele greșite și aba- 
baterile săvîrșite de unii mem
brii ai fostului birou al Comitetului 
orășenesc de partid Hunedoara ca 
Ștefan Șoimoși, Horia Iurca și Ște
fan Ilincea care, slăbind simțul de 
clasă, s-au lăsat înconjurați de e- 
lemente nesănătoase, rupîndu-se de 
masa oamenilor muncii.

— Acești tovarăși, care au fost 
ridicați de partid în munci de răs
pundere — s-a arătat în conferință 
— s-au înfumurat în așa măsură 
încît au uitat de unde au plecat, 
n-au mai ținut seamă că trebuie să 
dea socoteală în fața partidului de 
activitatea și faptele lor.

Avînd în vedere gravitatea abate
rilor de la normele leniniste ale 
vieții interne de partid, săvîrșite de 
tov. Ștefan Șoimoși, fost membru 
al biroului Comitetului regional, și 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Hunedoara, și Ștefan 
Ilincea, fost membru al Comitetului 
regional și al biroului Comitetului 
orășenesc de partid Hunedoara, 
conferința a luat măsuri statutare.

Luînd cuvWul, tov. Șoimoși și 
Ilincea au arătat că măsurile luate 
sînt juste și s-au angajat să lupte 
pentru a înFătura din activitatea lor 
lipsurile și abaterile pentru care au 
fost sancționați și să muncească 
pentru a redobîndi încrederea par
tidului și a oamenilor muncii.

cu cît vor cunoaște mai bine pro
blemele financiare ale întreprinderi
lor, a subliniat vorbitorul, cu atît 
mai bine vor putea mobiliza mem
brii de partid, de sindicat, utemiștii, 
muncitorii și tehnicienii să desco
pere rezervele interne ale întreprin
derilor și să le pună in valoare. 
Dacă comuniștii vor ști să demon
streze cu răbdare și pricepere ma
selor de muncitori, țărani muncitori 
și intelectuali, justețea sarcinilor e- 
ccnomice și culturale stabilite pen
tru anul 1959 și dacă se vor stră
dui să cunoască experiența pozi
tivă, în activitatea economică și să 
sprijine organizațiile sindicale în 
organizarea generalizării metodelor 
înaintate de muncă care au dat re
zultate bune în producție, aceste 
sarcini vor fi îndeplinite și depășite.

Organizațiile de partid și organi
zațiile sindicale, conducerile admi
nistrative au datoria de a arăta pe 
larg muncitorilor toate sarcinile in
cluse în planurile de producție ale 
întreprinderilor și mai ales sarcinile 
privind creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cest, astfel ca fiecare muncitor să 
știe ce trebuie să facă în întreprin
derea sa pentru a produce mai mult, 
mai bun și mai ieftin.

Comitetul regional de partid tre
buie să acorde o atenție mai mare 
muncii de transformare socialistă a 
agriculturii, atragerii țăranilor mun
citori în gospodăriile agricole co
lective și întovărășiri, întăririi e- 
conomico-organizatorice a acestor 
unități, sporirii producției agricole 
vegetale și animale.

Tovarășul Gheorghe Apostol s-a 
ocupat în continuare pe larg de 
sarcinile care stau în fața noului 
Comitet regional în vederea creș

cerealiere prin sporirea producției 
la hectar și lărgirea suprafețelor a- 
rabile, precum și creșterii produc
ției viticole, pomicole, de legume, 
și zarzavaturi în vederea unei mai 
bune aprovizionări a orașelor, a ri
dicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

T răgind învățăminte prețioase din 
analizarea acestor lipsuri, conferința 
a subliniat necesitatea de a se a- 
corda o deosebită atenție dezvoltării 
criticii și autocriticii constructive —■ 
principală armă de îndreptare a lip
surilor; îndeosebi criticii de jos, din 
partea masei membrilor de partid 
și a oamenilor muncii cinstiți, iz- 
vorîtă din dorința sinceră de a con
tribui la îmbunătățirea activității 
de partid, de stat și economice. 
Noul Comitet regional și toate ce
lelalte organe și organizații de par
tid din regiune trebuie să lupte ca 
in cadrul lor să se statornicească 
relații de muncă sănătoase, prin
cipiale, de neîmpăcare cu lipsurile.

Conferința a atras atenția orga
nizațiilor de partid de a pune și pe 
mai departe un accent deosebit pe 
întărirea în continuare a disciplinei 
de partid și a simțului de răspun
dere față de sarcini. Fiecare mem
bru și candidat de partid trebuie să 
fie pă'runs de conștiința că abate
rile de la disciplină și de la nor
mele leniniste ale vieții de partid 
slăbesc capacitatea de luptă a or
ganizațiilor și creează teren prielnic 
pentru activitatea dușmanului de 
clasă. Elementele dușmănoase, care 
și-au pierdut terenul politic au de
venit mai perfide, folosesc cele mai 
subtile metode pentru a slăbi acti
vitatea organizațiilor de partid, ex- 
ploatînd apucăturile străine partidu
lui care sa manifestă în conduita 
unor oameni slabi de caracter, lip
siți de răspundere, cu nivel politic 
scăzut, încrezuți, cărora le place să 
se laude și să fie lăudați.

Subliniind pericolul pe care-l pre
zintă activitatea elementelor dușmă
noase, rămășițele claselor exploa
tatoare puse în slujba dușmanului 
din afară, conferința a frasat orga
nelor și organizațiilor de partid 
sarcina de a dezvolta necontenit 
spiritul de vigilență revoluționară in 
rîndul lucrătorilor din aparatul de 
partid, de s'at și economic, masei 
largi a membrilor de partid și tutu
ror oamenilor muncit.

terii nivelului politic și ideologic al 
muncii de partid în întreprinderi, 
instituții și unități socialiste din a- 
griculiură.

Trebuie — a spus vorbitorul — 
să îmbunătățim stilul de muncă 
in sensul de a găsi timp mai mult 
pentru a lucra în mijlocul comuniș
tilor din întreprinderi, gospodării 
colective, întovărășiri și S.M.T. Ac
tiviștii de partid să participe cît mai 
des la adunările organizațiilor de 
bază din întreprinderi, să stea mai 
mult de vorbă cu membrii birouri
lor organizațiilor de bază și cu cei
lalți comuniști. Numai așa vor pu
tea membrii birourilor regional, ra
ionale și orășenești să cunoască 
realitatea și să-și dea seama în ce 
măsură viața internă de partid este 
la nivelul sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului nostru, în ce 
măsură se respectă normele leni- 
n;sfe ale vieții interne de partid, în 
ce măsură se respectă disciplina de 
partid și se îndeplinesc hotărîrile 
partidului și guvernului și hotărîrile 
proprii ale organizațiilor de partid.

Subliniind importanța principiului 
muncii colective și răspunderii co
lective, criticii și autocriticii, tova
rășul Qheorglîe Apostol a arătat că 
nu este suficient numai să vorbim 
despre muncă colectivă, răspundere 
colectivă, critică și autocritică, ci 
trebuie să luptăm cu perseverență 
pen'rti aplicarea în viață a acestor 
principii de bază în munca de par
tid.

Tovarășul Gheorghe Apostol a. 
accentuat necesitatea de a se ma
nifesta mai multă grijă pentru ri
dicarea nivelului politic,. ideologic 
ri profesional al activiștilor care -lu
crează în aparatul organelor regio-

(Continuare în pag. 4-a)
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nat, raionale și orășenești de par
tid, pen-ru ca aceștia să exercite un 
tonJrol mai competent și să dea un 
sprijin mai calificat organizațiilor 
de partid, de stat și economice.

Ocupîndu-se de rolul important pe 
care îl au sindicatele In mobilizarea 
entuziastă a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor la realizarea sar
cinilor planului de stat pe 1959, 
vorbitorul a arătat că este necesar 
»a organele și organizațiile de par
tid să acorde o grijă sporită ridi
cării nivelului activității organiza
țiilor sindicale, ca acestea să orga
nizeze mai bine consfătuirile de 
producție și întrecerea socialistă, să 
se ocupe mai îndeaproape de gene
ralizarea metodelor înaintate, să 
dezvolte mișcarea inovatorilor și ra
ționalizat orilor, să întărească mun
ca de educare socialistă a maselor

Spre noi succese în cel de ei ll-lea trimestru al anului școlar
(Urmare din pag. 2-a)

sesc material didactic, fac un învă
țămînt de calitate și se preocupă 
de îmbunătățirea educației comu
niste a elevilor. Cadre tinere de ab
solvenți ca Tecșa Aurel din Dumi
tra, Roșu .Maria din cătunul Sfîrcea 
tomuna Intregalde, Berindei I. pro
fesor de matematică și fizică din 
Zlatna, Hopirtean Emilia și Miclea 
Elena, profesoare la școala din Hă- 
pria și alții, sub imboldul elanului 
tineresc și patriotic, s-au avîniat în 
muncă cu toată dragostea pentru 
a. obține rezultate din cele mai 
bune.

Putem arăta că sub presiunea 
exigenței colectivelor didactice 
față cte calitatea muncii lor și a 
eadrelcr didactice consecvente in 
îndeplinirea misiunii lor, precum 
și a măsurilor decurgtnd din sar
cinile muncii de îndrumare și con
trol din partea conducerii școlilor 
și a organelor de învățămîru, unele 
tadre didactice care în anii trecuți 
făceau muncă de mai slabă calitate 
au fost ajutate să-și dea seama că 
trebuie să depună eforturi pentru a 
fi la înălțimea cadrelor fruntașe și 
a lichida cu delăsarea și cu elemen
tele de rutină și formalism din ac
tivitatea lor. .Asemenea tovarăși ca 
învățătoarea Dombi Elena din Bă- 
răbanț. Roșcovei loan din Obreja, 
Nistor .Mihail din Galda de Sus — 
Poiana, Oarga Maria din Hă- 
pria și alții în situația lor trebuie 
să se ho'ărască să facă totul pen
tru a ridica activitatea lor profesio
nală și de educatori la înălțimea 
chemării lor.

La obținerea de rezultate mai 
bune în trimestrul I al acestui an 
față de trecut a contribuit în mare 
măsură sprijinul dat conducerii 
școlilor de către organizațiile U.T.M. 
și pionieri din școli care, sub îndru
marea Comitetului raional U .T.M. 
și a organizațiilor de bază din școli, 
au adus un aport însemnat la întă
rirea educației comuniste a pionieri
lor și școlarilor. Pe lingă activită
țile sfrins legate de munca politico- 
organizatorică și de îndeplinirea 
sarcinilor Plenarei a V-a a C.C. al 
U.T.M. privind îmbunătățirea muncii 
cu pionierii, sub conducerea organi
zațiilor de tineret și a cadrelor di
dactice, elevii din școlile de 7 ani, 
medii și profesionale au participat 
la muncă practică pe terenul gos
podăriei de stai, la acțiunea de în
diguire de la Oarda de Jos, au plan
tat pomi și au inițiat și alte acțiuni 
gospodărești și patriotice.

Orientarea dală școlilor de cul
tură generală de a pune mai mult 
accent pe întărirea legăturii dintre 
pregătirea teoretică și. cerințele vieții 
practice, pe pregătirea pentru viață 
a tinerei generații a găsit un pu
ternic răsunet în rîndul cadrelor di
dactice și elevilor din raionul nos
tru. Numeroase unități școlare din 
oraș și din comunele Zlatna, Teiuș, 
etc', au stabilit legături strînse cu 
întreprinderile industriale și agri
cole care le patronează în direcția 
politehnizării, Așa, de pildă, elevii 
școlii de 7 ani nr. I din Alba Tulia, 
vizitează cu regularitate atelierele 
întreprinderii „1PRODCOOP" unde 
maiștrii de aici dau explicații asu
pra desfășurării procesului de pro
ducție, orientează elevii în munca 
practică și în momirea uneltelor. 
Elevii școlii de 7 ani nr. 2 cu limba 

și preocuparea pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și viață ale 
muncitorilor și funcționarilor.

In cuvîntul său, tovarășul Gheor- 
ghe Apostol a atras atenția asupra 
datoriei pe care o au organele și 
organizațiile de partid de a dez
volta și păstra mereu trează vigi
lenta revoluționară împotriva ele
mentelor legionare și dușmănoase 
care încearcă prin metode rafinate 
să frîneze mersul înainte al cons
trucției noastre socialiste.

In încheiere, tovarășul Gheorghe 
Apostol și-a exprimat. convingerea 
că noul Comitet- regional de partid 
va reuși să ridice munca de partid 
la nivelul sarcinilor sporite ce-i re
vin în aplicarea hotărîrilor partidu
lui la nivelul atenției deosebite pe 
care Comitetul Central al partidului 
a acordat-o și o acordă dezvoltării 
regiunii Hunedoara, la nivelul ero
ismului de masă al muncitorilor din 

de predare maghiară din Alba lulia 
fac observații științifice în sera în
treprinderii de gospodărie orășe
nească asupra procesului de creș
tere și dezvoltare a plantelor puse 
în anumite condiții de viață. La a- 
telierul de lăcătușerie și tîmplărie 
al școlii medii nr. 2 elevii participă 
direct la confecționarea de obiecte 
și produse de utilitate practică. A- 
tît sub raportul teoretic cit și prac
tic elevii din școala profesională de 
meserii din Alba lulia și din cele
lalte școli profesionale tehnice din 
raionul nostru sînt pregătiți din ce 
în ce mai bine.

Im școlile de 7 ani din comune și 
sate s-a introdus predarea cunoștin
țelor agricole și a lucrărilor prac
tice agricole cu scopul pregătirii e- 
levilor în sprijinul dezvoltării agri
culturii noastre pe calea socialis
mului. Și în această privință reali
zările din primul trimestru al anu
lui în curs sînt promițătoare în
deosebi la unele școli ca de exemplu 
la Teiuș, Vințul de Jos, Galda de 
Jos și altele. Școala de 7 ani din 
Ighiu are în plan cultivarea unei 
pepiniere de pomi și viță de vie 
care să fie îngrijită și lucrată cu 
elevii sub conducerea profesorilor. 
Școlile din comunele și satele de 
munte pun accent pe latura pomi
colă și zootehnică, a însușirii ele
mentelor teoretice și practice de 
producție agricolă.

Un real sprijin în orientarea ac
tivității cadrelor didactice în această 
direcție îl constituie concluziile lu
crărilor Consiliului Superior al Șco
lilor care au avut loc de curînd și 
care a avut în centrul dezbaterilor 
problema apropierii din ce in ce 
mai mare a învățămîntului de cul
tură generală de munca practică, 
de munca productivă din uzine și 
de p° ogoare determinată de nece
sitățile cresctnde ale societății, ale 
dezvoltării continue a economiei so
cialiste sub raportul producției. in
dustriale și agricole la nivelul creș
terii tehnicității și utilizării meto
delor științifice în producție pe un 
front din ce în ce mai larg. Pe a- 
ceastă linie școala de cultură gene
rată trebuie să țină pas cu progre
sele realizate în toate sectoarele 
muncii productive, să pregătească 
elevii pentru viață pe o bază reală 
și efectivă, stiniulînd și încurajînd 
orice inițiativă valoroasă care se 
concretizează în acțiuni practice în 
acest scop.

Reținând atenția asupra succese
lor și perspectivelor de viitor ce ne 
cheamă spre noi realizări, nu putem 
trece cu' vederea necesitatea de a 
tine seama de greutățile și lipsu
rile ce se mai fac simțite în unită
țile noastre de învățămînt pentru a 
le înlătura. Mai este mult de mun
cit pentru dezvoltarea condițiilor de 
școlarizare în vederea generalizării 
depline a învățămîntului de 7 ani, 
în care scop este necesară construi
rea si amenajarea de noi săli de 
clase la Berghin, Straja, Intregalde 
etc. Pe de altă parte conducerile șco
lilor trebuie să militeze pentru a 
dovedi mai multă grijă pentru buna 
gospodărire și înfrumusețare a șco
lilor, pentru repararea de mobilier 
și confecționarea de material didac
tic prin mijloace locale.

Dar dacă unele școli, ca cele din 
Vințul de Jos, Sîntimbru, Hăpria 
și altele au greutăți și lipsuri din 
acest punct de vedere, altele ca cele 

industria minieră și siderurgică în 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului și guvernului, de constru
ire a socialismului în patria noastră 
și apărare a păcii în lume.

★
Conferința regională de partid a 

scos puternic în relief hotărîrea 
entuziastă a organizațiilor de par
tid, a tuturor comuniștilor din re
giune de a-și strînge tot mai mult 
rîndurile făcînd zid în jurul parti
dului și a Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, de a lupta și în viitor .cu 
forte sporite pentru aplicarea în 
viață a politicii partidului, pentru 
întărirea și înflorirea patriei, pen
tru un avînt și mai puternic în dez
voltarea economiei și culturii în re
giunea noastră, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al celor 
cei muncesc.

din Bărăbanț, Berghin, Cricău și 
altele stau slab și în ce privește 
procentul elevilor promovați care 
nu depășește la nici una din aceste 
școli 60%, din cauză că în aceste 
școli nu se acordă toată atenția 
procesului de învățămînt și ridicării 
sistematice a nivelului de pregătire 
al elevilor. La școala din satul Pirita, 
comuna Zlatna, rezultatele la învă
țătură sînt nesatisfăcătoare. Unele 
cadre didactice nu se pregătesc te
meinic pentru lecții șt nu sînt con
trolate și făcute să simtă răspun
derea pentru lipsurile și lacunele 
din munca lor.

Una din lipsuri constatată la mai 
multe școli pornește de la insufi
cienta orientare ă unor cadre di
dactice în privința asigurării însu
șirii logice și practice de către elevi 
a cunoștințelor predate. Din această 
cauză sini elevi care cunosc destul 
de bine reguli teoretice la gramatică 
însă scriu cu multe greșeli care u- 
neori rămîn necorectate de profe
sori. .Alții enunță corect definiții și 
teoreme, formule, la matematică, fi
zică. chimie, etc. insă, în fața re
zolvării independente a problemelor 
nu pot stabili relații între datele 
problemei și cerințele rezolvării ei, 
nu se pot orienta practic în judeca
rea și rezolvarea problemelor. Nea
junsurile în munca instructivă se 
răsfrîng asupra educării elevilor 
prin conținutul lecțiilor și a for
mării la aceștia a conștiinței so
cialiste. La unele lecții de economie 
politică elevii nu reușesc să adîn- 
cească problemele și să desprindă 
semnificația politică- și esențialul 
din unele teze și concluzii demon
strate teoretic pe care să le aplice 
la viața politico-socială actuală și 
din trecut.

Din aceste constatări se desprinde 
sarcina ca în perioada trimestrului 
II și III cadrele didactice să stu
dieze și să aplice metode și pro
cedee mai potrivite necesităților în
sușirii temeinice a cunoștințelor 
prevăzute de programă, afli sub as
pectul teoretic cit și al aplicării cu
noștințelor la viața practică. Pre
darea unor lecții bine pregătite și 
de calitate, bogate în conținut, tre
buie. să aibă ca urmare formarea 
la elevi a unor deprinderi practice 
în munca de învățătură care să-i 
ajute la o exprimare orală și scrisă 
corectă, la. rezolvarea practică și în 
mod independent a problemelor și 
la sezisarea elementelor esențiale 
din materia predată. Pe această 
cule se va realiza în plus și o parte 
din sarcina evitării supraîncărcării 
elevilor și se va înlătura însușirea 
mecanică și formală a materiei, iar 
elevii vor fi mai bine pregătiți pen
tru viață. In sirînsă corelație cu 
procesul instructiv educativ va tre
bui mai mult stimulată dragostea 
elevilor pentru munca practică în 
producție pentru munca fizică și pen
tru activitatea sportivă, în atelierul 
școlii pe terenul agricol în orele de 
activități practice și pe terenul de 
sport în orele de ed.ucație fizică.

Cadrele didactice, elevii și părinții 
elevilor să fie pătrunși de necesita
tea coordonării eforturilor în vede-.- 
rea pregătirii temeinice pentru 
viață a viitorilor constructori ai so
cialismului, ca ei să fie însuflețiți 
de idealurile socialiste, de țelurile 
spre, viitorul fericit al poporului 
nostru călăuzit de Partidul Munci
toresc Romîn.

A. I. Mikoian a plecat din New York 
spre patrie

NEW YORK (Agerpres). TASS 
anunță: La 20 ianuarie A. I. Mi
koian, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S, și 
persoanele care îl însoțesc au plecat 
din New York spre patrie cu un 
avion al societății . „Scandinavian 
Airlines". La aeroport A. I. Mikoian 
a fost condus de M. A. Menșikov, 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A, A. 
A. Sobolev, reprezentantul perma
nent al Uniunii Sovietice la O.N.U. 
și de reprezentanții permanenți la
O.N.U. ai diferitelor țări. înainte 
de decolarea avionului A. I. Miko

N. S. HRUSC1OV 
a primit pe savantul american

Jr. W.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite: La 20 ianuarie, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a primit pe 
dr. William Dubois, reprezentant de 
seamă al vieții publice din S.U.A, 
membru al Consiliului Mondial al 
Păcii și pe cunoscuta scriitoare a- 
mericană Shirley Graham, care se 
află în U.R.S.S. la invitația Comi
tetului sovietic pentru apărarea 
păfciL

Premierele teatrelor din Moscova 
în cinstea Congresului al XXI-lea 

al P. C. U. S.
MOSCOV A. Corespondentul .4- 

gerpres transmite: Teatrele din
Moscova pregătesc în preajma ce
lui de-al XXI-lea Congres al
P.C.U.S. 26 de spectacole noi.

Recent, la Teairul Academic de 
Artă a avut loc premiera specta
colului „A treia patetică' de N. 
Pogodin. Cu piesa aceasta drama
turgul a încheiat trilogia sa despre 
Lenin.

La Teatrul Mic Academic de Stai 
se va juca în zilele congresului 
piesa ,(Testamentul" de S. Ermo- 
linski, a cărui subiect este luat 
din viața oamenilor de știință care

Fostul general nazist Heusinger 
nu se poate lipsi de arma atomică

BERLIN (Agerpres). — TASS 
anunță: După cum anunță agenția 
ADN, fostul general hitlerist Heusin
ger, inspector general al Bundesweh- 
rului, a declarat la 19 ianuarie la 
Heidelberg că Bundeswehrul nu 
poate renunța la arma atomică, a- 
vînd în vedere rolul hotărîtor al 
Republicii Federale în N. A. T. O.

Macmillan nu renunță la vechea poziție 
obstrucționistă în problema germana

LONDRA (Agerpres). — TASS 
anunță: Luînd cuvîntul la 20 ia
nuarie în Camera Comunelor, pri
mul ministru al Marii Britanii, 
Macmillan, a confirmat din nou că 
puterile occidentale nu intențio
nează să renunțe la vechea lor po
ziție în problema germană, poziție 
care se bazează pe cererea de a 
organiza așa-zi se „alegeri libere" 
și care urmărește ca Germania reu- 
nificată să fie atrasă în blocul a- 
gresiv N.A.T.O.

Laburistul Bevan l-a întrebat pe 
Macmillan cum concordă această 
declarație a lui cu declarația se
cretarului de stat al S.U.A., Dulles, 
din 13 ianuarie, care, după cum se 
știe, a spus că „alegerile libere" 
constituie o metodă firească însă 
nu „unica metodă" de unificare a 
Germaniei. Bevan a subliniat to
todată că starea de lucruri creată 
nu suferă amînare, îniruclt în Ger
mania s-a creat „o situație neplă
cută, iar discursul cancelarului A- 
denauer împotriva liniei Oder-Neisse 
nu constituie nicidecum o îmbună
tățire a stării de lucruri". 
Poligrafică A.-lulia, tel. 501. — c, 162 — STAS 3452-52.

ian, răspunzînd la întrebările co
respondenților, a spus că este pe 
deplin satisfăcut de călătoria sa.

Fiind întrebat dacă așteaptă ca 
în urma vizitei sale neoficiale în 
S.U.A. să se îmbunătățească rela
țiile internaționale, A. I. Mikoian 
a răspuns: Nu vreau să afirm acest 
lucru, dar întrevederile, convorbirile 
pe care le-am avut aici au fost în
dreptate spre acest țel.

.4. I. Mikoian a adăugat că în 
S.U.A. a întllnit vechi prieteni cu 
care a avut convorbiri interesante 
și folositoare.
-------------------------------------------------

Dubois
In cursul convorbirii, care a 

decurs într-o atmosferă de deosebită 
cordialitate, au fost discutate pro
blemele arzătoare ale luptei pentru 
pace, împotriva primejdiei unui răz
boi atomic. A avut loc de asemenea 
un schimb de păreri cu privire la 
necesitatea de a se extinde legătu
rile de prietenie între poporul a- 
merican și cel sovietic în interesul 
întăririi păcii în întreaga lume.

------

iși transmit cunoștințele și expe
riența generației tinere. Teatrul 
Pușk''n pregătește piesa „Traseul" 
de Dvorețki.

Teatrul Maiakovski va prezenta 
..Ziua nu poate fi oprită" de A. 
Spesner.

Colectivul de artiști de la .Tea
trul Stanislavski" și „Nemirovici 
Dancenko" pregătește un interesant' 
spectacol despre viața lui Emilian 
Pugacev.

Peste citeva zile va avea loc pre
miera primei operete a marelui 
compozitor soveitic D. ȘostakovicD 
— , Moskva — Ceriomiski".

în lupta împotriva Răsăritului..
Heusinger s-a pronunțat împotri

va măsurilor privind demilitarizarea’ 
teritoriului german și împotriva cre
ării în Europa centrală a unei zone 
denuclearizafe. El a cerut întărirea- 
mai departe a forțelor armate ale 
țărilor care fac parte din blocul 
agresiv N.A.T.O.

Răspunzînd la o întrebare, Mac
millan a afirmat că declarația sa 
ar concorda cu declarația lui Dulles 
și că guvernul englez este de acord 
să discute problema unificării Ger
maniei „pe un plan mai larg', 
plan la care s-a referit Dulles. Gu
vernul, a spus el, este gata „să 
discute propunerile care urmăresc 
asigurarea unificării în condiții de 
libertate".

Liderul opoziției laburiste, Gaiis- 
kell, Bevan și o serie de alți mem
bri ai parlamentului au chemat gu
vernul să renunțe la cererile sale 
insistente ca Germaniei reunificate 
să i se acorde dreptul de a adera 
la N.A.T.O. Ei au subliniat că o 
astfel de condiție împiedică în mod- 
inevitabil orice acord în legătură 
cu această problemă. Macmillan a 
continuat însă să se mențină pe 
poziția sa.

In încheiere, primul ministru a 
adăugat că guvernul engFez se va 
consulta cu aliații săi în privința 
răspunsului la ultimele propuneri 
sovietice în problema germană.

Redacția și administrația : Alba-Iuliâ, Piața „1 Mai“ nr. 14. Tdl, 739 ■—• Tiparul: Intr. ,.Horia“ — unit.


