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Toate forțele pentru succesul lucrărilor 
agricole de primăvară

Timpul jrumos de primăvară, fa
vorabil lucrărilor în cimp, a permis 
ca în aceste zile bătălia muncilor 
pe ogoare să înceapă și în comu
nele și satele raionului nostru.

In primăvara aceasta, muncile în 
cimp se desfășoară după o iarnă cu 
o cantitate mică de zăpadă și în 
condițiunile unei primăveri cu ploi 
puține. Pentru aceasta, organizații
le de partid, sfaturile populare de 
la comune, precum și toți oamenii 
muncit din agricultură au datoria 
să se ocupe cu toată răspunderea 
de desfășurarea în bune condițiuni 
a lucrărilor agricole. O grijă deo
sebită trebuie să se acorde în pri
mul rînd reținerii unei cantități cît 
mai mare de apă în sol, a pregă
tirii terenului și a însămînțării de 
urgență a orzului, ovăzului și în
deosebi a sfeclei da zahăr și florii- 
soarelui.

Ținînd seamă de experiența ani
lor trecuți și învățămintele științei 
agrotehnice, colectivul de muncă al 
gospodăriei agricole de stat din 
Galda de Jos, care s-a preocupat 
temeinic încă din iarnă de pregăti
rile 3e primăvară, a început 
însămînțările îndată ce con
dițiile de climă și sol au permis. 
[Același lucru l-au făcut de asemenea 
si colectiviștii din Obreja, Oiejdea, 
jghiu și alții, care au și însămînțat 
cea mai mare parte din culturile 
din urgența întîia, cum sint griul 
de primăvară, orzul, ovăzul, sfecla 
de zahăr și floarea-soarelui, și au 
grăpat arăturile de toamnă pentru 
păstrarea umezelii în sol.

In practică, experiența agricolă a 
dovedit că pentru a se obține o re
coltă bogată de cereale trebuie 
se folosească totdeauna sămînță 
bună, din soiuri cît mai valoroase, 
cu putere mare de încolțite, bine 
aleasă și tratată. Dovedind o deo
sebită preocupare in această di
recție, întovărășirile agricole „Dru
mul lui Lenin" din comuna Stremț, 
„Drumul socialismului" din comuna 
Teiuș și adele au strlns la un loc 
cantități însemnate de sămînță de 
porumb și pe care au schimbat-o cu 
sămînță de porumb hibrid care este 
mult mai productiv.

In vedera executării în comun a 
însămînțărilor, așa după cum cere 
munca în întovărășire, au mai strîns 
de asemenea cantități însemnate de 
porumb întovărășirile „Gheorghe 
Doja" din Bucerdea Vinoasă, „Pro
gresul" din Galda de Jos și altele.

Plenara C. C. al P.M.R. din no
iembrie 1958 a pus în fața oameni
lor muncii din agricultură sarcina 
de a spori producția de sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui. Ținînd 
seamă că aceste culturi se însămîn- 
țează în prima urgență, este nece
sar să se ia toate măsurile pentru 
a se 
ceste

însămînța cil mai grabnic a- 
culiuri, pentru că numai așa

se poate asigura o recoltă sporită
■ de sfeclă și floarea-soarelui.

Experiența și tehnica agricolă au 
dovedit că în obținerea de recolte 
sporite un rol deosebit de important 

: îl are aplicarea unei agrotehnici di
ferențiate în raport de climă și sol, 
care diferă de la o comună și chiar 
de la o parcelă la alta. Pentru a- 
ceasta, inginerii și tehnicienii a-

• gronomi trebuie să acorde unități
lor agricole socialisi-cooperatiste și

■ producătorilor agricoli din sectorul
'■ individual tot sprijinul, pentru ca
'■ însămînțările și celelalte lucrări a-

gricole să se facă în condițiuni op
time.

Gospodăriile agricole de stat au 
rol deosebit de important în asigu
rarea fondului central de produse a- 
gricole. Ținînd seamă de acest fapt 
și conștienți de contribuția pe care 
trebuie s-o dea pentru aproviziona
rea oamenilor muncii, lucrătorii din 
aceste unități trebuie sa acorde cea 

' mai mare atenție lucrărilor agri-
■ cole.

Brigăzile de cimp din gospodă- 
\ riile colectiue, în strînsă colaborare 

cu brigăzile de tractoare din S.M.T., 
trebuie să depună tot efortul pentru 
a grăbi lucrările agricole, folosind 

' pe lingă mașinile S.M.T.-ului și
; atelajele proprii.
, Acum cînd bătălia campaniei a-
< gricole de primăvară este deschisă,

cheia succeselor o constituie orga- 
' nizarea muncii. De aceea, organi-
, zarea muncii în întovărășiri in co

mun pe grupe de întovărășiți, în 
brigăzi și echipe, va face cu putin- 

. ță ca pergătirea terenului, semăna- 
■, tul și celelalte lucrări din campania 
; agricolă să se facă la timp.

Toată atenția trebuie acordată, de 
> asemenea, și celorlalte lucrări ce

se execută în primăvară, cum sint 
întreținerea culturilor de toamnă, 
executarea lucrărilor în vii și livezi, 
în grădina de legume, efectuarea 

; desțelenirilor, sprijinirea acțiunilor
: pentru îmbunătățiri funciare etc.

In perioada muncilor agricole de 
: primăvară, munca de transformare

socialistă a agriculturii, nu tre
buie să stagneze cîtuși de puțin. 

. Din contră ea trebuie intensificată
■ tot mai mult, organizațiile de par-
: tid și comitetele executive ale sfatu-
■ rilor populare de la comune fiind
• chemate să îmbine munca politică 

și organizatorică pentru succe
sul muncilor agricole de primăvară, 
cu cea pentru cooperativizarea a- 
griculturii.

’■ Oameni ai muncii de pe ogoare I 
Luptați cu dîrzenie, din primele zile, 

' pentru asigurarea succesului la în- 
sămințări și celelalte munci agrico
le din campania agricolă, pentru 
obținerea unei recolte sporite 
pentru ridicarea nivelului de

'■ a poporului muncitor.
--------------

și 
trai

S-a redeschis șantierul tineretului de Ia Oarda de Jos
Zilele trecute, pe șantierul tinere

tului deschis anul trecut în hotarul 
comunei Oarda de Jos, au reînce
put lucrările. Tineri și tinere din 
întreprinderi, instituții și din șco
lile medii din localitate au început 
din nou o muncă entuziastă. Și di
gul care va nune la adăpost de 
inundații peste 500 ha teren arabil. 
creste văzînd cu ochii.

De altfel, acțiunea, patronată dp 
tinere', a avut un larg răsunet și 
în rîndurile celor mai vîrstnici. Ță
ranii muncitori din Oarda de Jos. 
Ciugud și Vințul de Jos au hotărît 
să-și aducă și ei contribuția la a- 
ceasta importantă lucrare. Și hotă- 
rîrea lor -a fost concreHzată încă 
din prima zi a redeschiderii șantie- 
r'l ’i. Mobilizați de deputății Mun
tean Ion, Mărginean Șotron și Jibo- 
tean Gh. Ini Pavel, un număr de 
ccs'e 60 țărani muncitori din Oar
da de' Jos an efectuat aproape 80 
m de dig, la fel de harnici dovedin- 
du-se în ziua de . 18 martie și cei 
peste 20 de țărani muncitori din 
comuna Ciugud.

EU : Semănatul păioasc
lor la G.A.S. din Galda de Jos.

ȘPRENOI SUCCESE IN INDUSTRIE SI AGRICULTURA
îndeplinesc angajamentele luate

In comuna Mihalț munca de coo
perativizare a agriculturii se des
fășoară cu avînt.

In mai puțin de două săptămîni, 
aproape 200 familii de țărani mun
citori întovărășiți din Mihalț au în
scris în unitățile agricole socialiste 
o suprafață de peste 400 hectare, a- 
ceșfia avînd acum întreaga supra
față de teren agricol în întovără
șiri. De asemenea, pentru gospodă
ria colectivă care urmează să ia 
ființă la Mihalț s-au înscris zilele 
acestea 37 familii, cu o suprafață 
de 80 hectare.

La Stremț
Convinși de avantajele muncii 

unite, și îndrumați de organele de 
partid și de stat din comuna 
Stremț, peste 100 familii de întovă
rășiți și-au înscris în întovărășire, 
din terenul aflat înafară, o supra
față de 230 hectare, iar munca se 
desfășoară în continuare.

La Vințul de Jos
Munca de atragere a țărănimii 

muncitoare pe calea agriculturii so
cialiste se desfășoară cu frumoase 
rezultate și în comuna Vințul de 
Jos. Astfel, numai în 4 zile în înto
vărășirea „7 Noiembrie" din comu
nă, cele aproape 100 familii noi în
scrise si ■'membrii care și-au mărit 
suprafața cu teren dinafară, au fă
cut să crească suprafața întovără
șirii cu încă 210 hectare.

Colectiviștii din Alba-lulia au dezbătut și aprobat plănui de producție
Membrii tinerei gospodării colec

tive „Unirea" din Alba-lulia au dez
bătut și aprobat planul de produc
ție pe anul în curs. Pe lingă cul
turile de cereale ei și-au planificat 
să înființeze o pepinieră, unde să 
plan‘eze pentru înrădăcinare 80.000 
butași de viță, să cultive legume

0 reușită demonstrație a cîntufui și a dansutui
O dimineță mohorîtă. Din înăl

țimile de plumb ploaia își cerne des 
picur ii. Pe ulițele Teiușului trec 
grăbit grupuri-grupuri ceferiștii. U- 
nii zoresc spre stație, spre depou, 
alții se 'îndreaptă spre casele lor cu 
chipurile luminate de zîmbetul mun
cii împlinite.

Deodată, zările s-au deschis. Și, 
doar soarele e tot ascuns după per
deaua norilor. Albul iilor cusute cu 
amici însă, albul frumoaselor cos
tume naționale care împodobesc chi-

Lucrările pe șantierul tineretului 
continuă, digul urmînd- a avea o 
lungime de 1.629 m.

Membrii gospodăriei colective „Hdria" din Bucerdea Vinoasă au 
asigurat pentru viile gospodăriei 17.000 pari și" o cantitate însemnată 

de răchită.
IN CLIȘEU : Colectiviștii lucrînd de zor la ascuțitul parilor de vie.

Inițiativa patriotică a celor 8 în
treprinderi din Capitală, privind 
realizarea de cît mai multe econo
mii, a fost îmbrățișată cu căldură 
încă din primele zile de mecanicii 
și fochiștii de la Depoul C.F.'R. Te
iuș. Și, ca urmare a preocupării co
lectivului de aici, rezultatele nu au 
întîrziat să se arate.

Muncind cu avînt în întrecerea 
socialistă, mecanicii și fochiștii de 
la Depoul de locomotive Teiuș au 
economisit în luna februarie 243 
tone combustibil convențional și au 
redus consumul specific față de 
sarcina planificată.

Au redus prețul de cost
Muncind în întrecerea socialistă, 

muncitorii, tehnicienii și inginerii 
de la Atelierul central de reparații 
din Alba-lulia obțin lună de lună 
noi succese în realizarea sarcinilor 
de plan și reducerea prețului de 
cost.

Prin măsurile tehnice luate și 
prin buna organizare a muncii s-a 
reușit ca și în luna februarie pla
nul producției globale să fie reali
zat în proporție de lOO&le, iar cel 
al producției marfă să fie depășit

In comuna Teiuș au
îndată ce terenul s-a zvîntat și 

pămîntul s-a putut lucra, colectiviș
tii din Teiuș au însămînțat în teren 
arat din toamnă întreaga suprafață 
planificată cu orz, sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui.

Din culturile prevăzute a se însă- 

și zarzavaturi pe o suprafață de 5 
hectare, să înființeze o fermă zoo
tehnică cu 10 vaci și 150 oi, o stu
pină cu 30 familii de albine.

Cu acest prilej, tovarășul Bou- 
reanu Ștefan, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid, a făcut 
o seamă de recomandări prețioase
------------------♦♦♦♦------------------

FAZA RAIONALĂ A CELUI DE-AL V-LEA CONCURS

purile vesele ale mihălțenilor, pe- 
țelcanilor, stremțenilor și a altor ti
neri și vîrstnici veniți să se întrea
că în cadrul fazei raionale, a celui 
de-al V-lea concurs al echipelor ar
tistice de amatori ale căminelor cul
turale răspîrtdesc lumină în jurul 
lor. Și e multă bucurie. Ulițele ră
sună de cîntec. Artiștii satelor n-au 
ținut seamă de vremea mohorîtă și 
s-au gătii cu grijă ca pentru o mare 
sărbătoare.

Spre Clubul C.F.R. Teiuș, undea 
avut loc concursul, au pornit mun
citori și țărani de pe toate ulițele. 
Se string mîinile, se fac auzite u- 
rări de succese. Apoi demonstrația 
cîntului și dansului popular începe 
cu toate locurile din sală ocupate. 
Răsună în inimile celor prezenți 
„Ciutul partizanilor păcii" executat 
de corul din Mihalț, care cu aceeași 
măestrie interpretează și „La noi 
în gospodărie". Cîntă Maria Com- 
șa „Mă dusei la plug în coastă", 
saltă pe scenă dansatorii din Pb- 
felca, tineri care execută la fel de 
bine „Haidăul" și Jnvlrtita" ca și 
dansatorii mai vîrstnici din această 
Comună, participanți la Festivalul 
Mondial al Tineretului de la Bucu- 
reș'i.

Cu formații artistice multe și 
bine închegate se prezintă apoi 
stremțenii. porul. din 'Stremț ca ‘ șl 
brigada artistică de agitație, care 
și-a țesut programul pe tema .Vine 
primăvara", au produs o bună im-

Fruntași s-au situat mecanicii și 
fochiștii de pe locomotivele 230.158 
și 50.643, care au realizat economii 
de 25,5 și respectiv 21,2 tone com
bustibil și au redus norma tehnică 
de consum — primii cu 15%, iar 
ultimii cu 14%.

Și în primele 13 zile ale acestei 
luni harnicii ceferiști de la Depoul 
C.F.R. Teiuș au realizat economii 
de peste 100 tone combustibil con
vențional, fiind hotărîți să se achite 
cu cinste de angajamentele luate în 
urma chemării lansată de cele 
8 întreprinderi din Capitală.

cu 7%. In același timp prețul de 
cost a fost redus cu 0,98% fafă de 
sarcina planificată, iar productivi
tatea muncii a crescut cu 8»/t față 
de plan.

S-au evidențiat muncitorii Josan 
Manole și Petrașcu Nicolae, meca
nici, Bucur Ion, frezor, Colceru Ni
colae, strungar, Dreghici Pavel, ti
nichigiu și alții, care și-au adus o 
mare contribuție la obținerea aces
tor succese, fiind fruntași în între
cere.

început însămînțările
mînța în urgența întîia, an însă
mînțat suprafețe importante și în
tovărășirile agricole. Astfel, întovă
rășirile „Drumul socialismului" și 
„16 Februarie" au însămînțat 5 
hectare cu orz și ovăz, 6 hectare 
floarea-soarelui și 2 hectare sfeclă 
de zahăr.

colectiviștilor, privind organizarea 
muncii și lărgirea ramurilor de pro
ducție, pentru întărirea și dezvolta
rea gospodăriei.

Totodată, adunarea generală a 
primit în gospodărie pe producă
torii agricoli Bințîrițan Ștefan, Ha- 
neș Maria, Achim Ștefan și alții.

nou 
din 
de.-

presie, la fel de bine prezentîhdu-se 
echipa de dansuri și taraful care a 
interpretat o seamă de cîntece popu
lare romînești. Pe scenă s-au pre- 

' ie ni at artiștii amatori din Șîntitribru 
și Galtiu care, ca și ceilalți, au fost 
răsplătiți cu aplauze. Brigada ar
tistică din Galtiu a urcat din 
culmile de odinioară, iar corul. 
Sîntimbru, deși nou creat, a 
monstrat că este o formație cu largi 
perspective. Plăcut. surprinși au 
fost spectatorii de talentul Victoriei 
Rusan, care a cîntat „Pocnind din 
bici pe lingă boi", îndelung a fost 
aplaudat corul din Teiuș care a a- 
dus pe scenă prin cîntecele „Mar
șul muncitorilor", „Cîntec de înfră
țire" și „Cîntecul plutașilor de pe 
Bistrița", vigoarea cîntece'lor noi, 
mult iubite de oamenii muncii din 
patria noastră, constructori de viață 
nouă. Orchestra din Teiuș s-a si
tuat de asemenea la înălțime prin 
pot nur iul de doine, învirtite și ha,- 
țegane, iar echipa de ‘dansuri a 
f-ieșenilor s-a făcut cunoscută la 
fel de viguroasa' ca și celelalte exe- 
ctrînd „Invîrtita" și „Hațegana". 
Faza raională a celui de-al K- 
lea concurs desfășurată duminică, 
15 martie, la Teiuș, a fost o . reușită 
demonstrație a cîntului și dansului 
nostru popular. Manifestația care 
a avut loc aii acest prilej a dovedit 
preocupare, a scos la iveală talente 
și a oglindit grăitor viața nouă a 
satelor noastre.



Pentru continua îmbunătățire a cooperației meșteșugărești Sâpfâmlna Mondiala a Tinerelului
Zilele trecute, în cadrul cooperativelor meșteșugărești „Munca 

nouă", „Progresul" și „Mureșul" din orașul nostru au avut loc adunări 
generale în care membrii cooperatori au analizat activitatea desfășu
rată în cursul anului trecut. Caracterul combaiiv al adunărilor, discuțiile 
principiale purtate de membrii cooperatori, au ajutat la analizarea te
meinică a muncii desfășurate de conducerile cooperativelor, scoțîn- 
du-se în evidență, pe lingă o serie de succese obținute în întărirea și 
dezvoltarea cooperației meșteșugărești, o serie de lipsuri care s-au fă
cut simțite în anul trecut și care au jrinat în bună parte dezvoltarea 
activității cooperativelor meșteșugărești în raport cu condițiile de care 
dispune raionul.

In cele de mai jos redăm unele aspecte de la adunările generale 
ale cooperativelor meșteșugărești din raion.

întărirea și dezvoltarea 
cooperativei — o sarcină 

principală
Cooperativa meșteșugărească de 

invalizi „Munca nouă" a încheiat 
bilanțul anului trecut cu o serie de 
rezultate frumoase. Muncind cu hăr
nicie, cooperatorii de aici și-au în
deplinit sarcinile de plan pe 1958 
în proporție de 116%, iar ca ur
mare a creșterii producției și redu
cerii cheltuielilor, rentabilitatea coo
perativei pe 1958 a fost de 15,80% 
— cu 4% mai mare față de sarcina 
planificată.

O latură pozitivă a activității 
conducerii cooperativei a fost preo- 
cuperarea pentru dezvoltarea coope
rativei prin înființarea de noi secții 
de producție și lărgirea celor exis
tente. Astfel, ca urmare a muncii 
desfășurate, au mai fost înființate o 
secție fotografică, un atelier de ro- 
tărie. 2 cabinete dentare, etc., care 
pe lîngă că contribuie la întărirea 
și dezvoltarea cooperativei, asigură 
i o-uilației o mai bună deservire.

Din dezbaterile care au avut loc 
pe marginea dării depe marginea dării de seamă pre
zentate, a reieșit însă că pe lîngă 
rezultatele bune obținute, în cadrul 
cooperativei au existat, anul trecut, 
și o serie de lipsuri. Astfel, tov. Is- 
trate Ion a criticat faptul că încă 
în secțiile de frizerie nu se acordă 
toată atenția bunei deserviri. Și a- 
ceasfa din cauză că consfătuirile de 
producție pe secții au fost neglijate. 
Conducerea cooperativei s-a preo
cupat apoi slab de aprovizionarea 
cu scule a secțiilor de frizerie și 
cu aparate de coafură a secției de 
coafură. S-a făcut slab simțită pre
ocuparea conducerii în ce privește 
aprovizionarea cu materiale a sec
ției electrotehnice. De fapt, în ce 
nrivește această secție se pot spune 
încă și alte 
repetate rînduri 
perativei

lucruri. Deși în 
conducerea coo- 

a aprobat și hotă- 
rît reamenajarea ei spre a cores
punde profitului dat, din lipsă de 
interes dovedită, nici pînă în pre
zent lucrările de amenajare n-au 
fost începute. Cooperatorul Puican 
Cornel a criticat aspru lucrările de 
mică mecanizare necesare la secția 
del perii.

Pentru îndreptarea lipsurilor de 
viitor, adunarea generală a coope
ratorilor de la „Munca nouă" a a- 
doptat o hotărîre menită să ducă la

O sarcină ce nu trebuie neglijată

Ziarul, agitator, propagandist și 
organizator colectiv, așa cum l-a 
numit marele Lenin, a devenit în 
anii puterii populare un bun al ma
selor, un ortac de nedespărțit al 
celor ce muncesc. Și, zilnic, oame
nii muncii așteaptă cu nerăbdare 
sosirea ziarelor, pentru a afla noi 
vești din întreprinderi și de pe o- 
goare, pentru a afla ce se petrece 
peste hotare. Dar, nu întotdeauna 
a fost așa. Cine nu-și amintește de 
timpurile trecute cînd citirea ziaru
lui sau pătrunderea lui la sate era 
un lucru mare. Ziarele de pe vre
mea burgheziei nu serveau ta edu
carea maselor, ci la înrobirea 
lor, la învrăjbire națională.

Astăzi, ziarul este un puternic 
mijloc de educare a maselor în spi
ritul dragostei față de muncă, de 
patrie și a internaționalismului pro
letar. El mobilizează masele la 
lupta pentru îndeplinirea politicii 
partidului, politică de construire a 
socialismului și de apărare a păcii.

Partidul nostru a acordat și a- 
cordă o mare atenție educării celor 
mai largi mase. In această muncă 
un mijloc puternic îl constituie zia
rul. In prezent apar în țara noastră 
un mare număr de ziare intr-un ti
raj de zeci de milioane de exem
plare zilnic. Ziarul pătrunde azi in 
cele mai îndepărtate așezări ome- 

lichidarea lipsurilor și la îmbunătă
țirea continuă a activității de vii
tor.

și

Pentru o mai bună 
situație financiară

Din expunerea dării de seamă 
din discuțiile purtate de membrii 
cooperatori în adunarea generală de 
sfîrșit de an a cooperativei mește
șugărești „Progresul" din Alba-Iu- 
lia, a reieșit că deservirea popu
lației s-a îmbunătățit simțitor. Au 
fost înființate noi secții pentru, în
călțăminte de comandă, de maro- 
chirtărie și de reparații etc. Ca 
urmare a acestui fapt și a interesu
lui manifestat din partea meșteșu
garilor, planul la producția globală 
și marjă pe anul 1958 a fost înde
plinit cu 27 de zile înainte de ter
men.

Rezultatele obținute în îndeplini
rea planului au dus la o îmbunătă
țire apreciabilă a situației finan
ciare a cooperativei. Așa se expli
că faptul că planul financiar pe 1958 
a fost depășit cu 308.000 lei, iar 
rentabilitatea cooperativei a crescut 
cu lO^lo si fondul de bază cu 
84.000 lei '.

Și mai frumoase ar fi fost reali
zările dacă în rindul cooperatorilor 
s-ar fi dus o mai intensă muncă po- 
litico-educativă pentru întărirea dis
ciplinei socialiste în muncă — au 
arătat ce 12 cooperatori care au 
luat cuvîntul la discuții.

In vederea creșterii rentabilității 
cooperativei în acest an adu
narea a adoptat un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice, care va asi
gura indepEnirea sarcinilor de plan 

anul 1959 inainle de termen.pe

Mai multă atenție 
organizării muncii

Adunarea generală a cooperativei 
„Mureșul" din orașul nostru și-a 
axat în cea mai mare parte lucrările 
dezbaterii unor lipsuri care anul tre
cut au frînat în bună măsură des
fășurarea muncii în cele mai bune 
condiții. Cooperatorii au criticat cu 
asprime faptul ca în anul trecut din 
s:aba lipsă de preocupare a condu
cerii cooperativei (președinte tov. 
Pacepa Ștefan) au existat serioase 
defecțiuni în aprovizionarea cu ma
teriale a unor secții și în organiza
rea mai bună a muncii. Toate ace

nești ale patriei noastre.
In raionul nostru, prin grija or

ganelor de partid, se difuzează un 
însemnat număr de publicații și mai 
ales ziare, printre care Scînieia, 
Romînia liberă, Drumul socialismu
lui, Steaua roșie și altele. Ele con
stituie pentru organele și organiza
țiile de partid un prețios ajutor in 
munca de educare politică a oame
nilor muncii din raionul nostru. Nu 
există sat unde ziarul să nu pă- 
pătrundă și să nu fie mult aștepiat 
de cetățeni, chiar în cele mai înde
părtate colțuri ale raionului nostru.

In comuna Vințul de Jos, de pil
dă, în 95% din numărul total al 
gospodăriilor pătrunde o publicație, 
iar în comuna Mihalț nu există nici 
o gospodărie fără abonament.

In unele întreprinderi din raion, 
cum este întreprinderea Zlatna, De
poul C.F.R. Teiuș, 'Revizia de va
goane Teiuș și altele, toți salariații 
au abonamente. Și cu asemenea e- 
xemple se mai poate continua.

Sînt organe și organizații de par
tid care au analizat felul cum pă
trunde și se difuzează presa în ma
se — aceasta, de fapt, este o sarcină 
de partid — și acolo unde au con
statai lipsuri, au luat de îndată mă
suri. Așa a procedat comitetul co
munal de partid Zlatna (secretar 
tov. Poran Gavrilă), organizația de 

ră-

ste deficiențe care au fost scoase in 
evidență au contribuit în cea mai 
mare măsură la nerealizarea decît 
în proporție de 96% a planului’ a- 
nnal, rentabilitatea fiind și ea cu 
2% ma|i mlică.

— Secția noastră de construcții 
— a arătat cooperatorul Dăian Ni- 
colae — nu și-â îndeplinit anul tre
cut planul tocmai datorită slabei a- 
provizionări cu materiale. Nu 'de 
puține ori, deși eram solicitați la 
lucru, din lipsă de materiale oa
menii din secție au plecat acasă și 
au lucrat în particular. El a arătat 
de a'cmenea că o lipsă principală 
a fost faptul că tov. Mariuța I., nu
mit șef al acestei secții, a figurat 
doar pe hîrtie, deoarece a fost luat 
la biroul cooperativei, secția 
minind descompletată pînă în pre
zent. Lipsa de aprovizionare a sec
țiilor cu materiale și scule ca și 
tărăgănarea reamenajării atelierului 
de tîmplărie au fost criticate și de 
cooperatorii Văidean Vasile și Beli- 
găr Petru. Tov. Beligăr Petru a a- 
rătat, de pildă, că în acest an nu 
a primit nici un fel de material, iar 
ca urmare a slabului control în u- 
nele secții, ca secția de croitorie de 
femei, unii lucrători sînt protejați 
la repartizarea lucrului.

O seamă de lipsuri au fost scoa
se în evidență și de către alți coo
peratori ca Iancu Nicolae, Groza 
Nicolae și alții care au arătat sla
ba activitate a comisiei de între
ceri socialiste. Din această cauză 
fruntașii au fost desemnați la în- 
tîmplare.

Față de lipsurile mari pe care 
conducerea cooperativei „Mureșul" 
le-a manifestat anul trecut e nevoie 
să se ia de îndată măsuri pentru 
curmarea lor din rădăcini. Proiec
tul de hotăfîri adoptat de adunare 
reflectă în mod just sarcinile ce 
stau în fața conducerii cooperativei 
„Mureșul". Iată de ce el trebuie 
tradus punct cu punct în- viață.

In clișeu: Aspect de la adunarea generală a coop. „Munca nouă“.

bază de la revizia de vagoane Te
iuș (secretar iov. Stoica Gheorghc) 
și altele.

Cu toate aceste rezultate pozitive 
— de altfel ele sînt cu mult mai 
multe — în ce privește difuzarea 
ziarului în mase mai există o sea
mă de lipsuri, mai ales la sate.

Analizind în lumina faptelor cele 
afirmate, se constată că nu peste 
tot organele și organizațiile de par
tid au privit această sarcină cu 
toată răspunderea, ci au lăsai-o pe 
seama organelor tehnice, adică a 
factorilor poștali la sate și a difu- 
zorilor din întreprinderi și instituții. 
In comuna Meteș, de exemplu, pă
trunde un număr de peste 400 e- 
xemplare de diferite publicații. Deși 
există largi posibilități ca numărul 
de ziare să crească in comparație 
cu alte publicații, nu a fost o preo
cupare pentru aceasta nici din par
tea comitetului comunal de partid 
(secretar tov. Dragosin Aftenie) și 
nici din partea celorlalte organizații 
de bază din raza comunei Meteș.

Clteva exemple sînt convingătoa
re în această privință. La sfatul 
popular comunal nu există nici un 
abonament. O asemenea situație tn- 
tilnești și la școlile de pe raza co
munei, unde cadrele didactice nu 
sînt abonate la nici un ziar. Nici 
too. Luha Gheorghe, secretarul or
ganizației de bază din comuna Am- 
poița, nu este abonat la nici un 
ziar. Exemple asemănătoare mai 
înlîlnim și la Școala de 7 ani din 
comuna Vintui de Jos, la Sfatul 
popular al comunei Benic și in alte

Primăvară I... Ea înseamnă tine
rețe, bucurie, e anotimpul marilor 
speranțe. întreaga natură se reîno- 
ieșfe sub mîngăierile blînde ale soa
relui.

Oamenii de pretutindeni compară 
primăvara cu tinerețea și pe drept 
cuvînt, tinerețea este primăvara vie
ții. Și această comparație a inspi
rat pe reprezentanții tineretului din 
diferite țări în anul 1942, cînd au 
ales ziua de 21 martie, ca zi de în
ceput a tradiționalei sărbători : 
„Săptămîna Mondială a Tineretu
lui" (21-28 martie).

Au trecut 17 ani de cînd în tran
șeele de luptă, milioane de tineri de 
pe planeta noastră, supuși cruzmei 
războiului dezlănțuit de fascismul 
german, au hotărît ca ultima săp- 
tămînă a lunii martie, să fie săr
bătorită ca o săptămînă a fericirii, 
a speranțelor primăverii lumii. Pen
tru prima dată această săptămînă 
a fost sărbătorită în anul 1943.

An de an, după eliberarea țării 
noastre de sub jugul asupritorilor 
fasciști, tineretul patriei noastre a , 
sărbătorit cu entuziasm această 
săptămînă dovedindu-se prin aceas
ta fidel tradițiilor sale internaționa
liste. Uniunea Tineretului Muncitor 
împlinește anul acesta zece ani

--------------------♦♦

Unii muncesc iar alții stau deoparte
Despre felul cum s-a desfășurat 

mai anii trecuți activitatea cultu
rală în comuna Benic, s-a scris nu 
odată. S-a scris, de pildă, cum că 
aici această activitate s-a desfășu
rat defectuos din cauza directoru
lui căminului cultural, s-a scris a- 
poi despre faptul că din cărțile care 
le deține biblioteca prea puține sînt 
citite și, în sfîrșit, s-a ajuns chiar 
pînă acolo incit într-una din epi
gramele publicate în ziar să se fa
că afirmația : „La Benic... la Benic... 
cultural e mai nimic". Tare și du- 

părți. Mai sînt și tovarăși cu 
munci de răspundere care nu sînt 
abonați la nici un ziar. Printre a- 
ceștia se numără Mirza Petru, se
cretarul Sfatului popular al comu
nei Galda de Jos, Man Eu gen, teh
nician agricol al comunei Benic și 
alții.

Se pune în mod firesc întreba
rea : oare pe acești tovarăși nu-i in
teresează ce tratează ziarele ?

Comitetele comunale de partid 
au datoria de a remedia de îndată 
lipsurile ce se mai manifestă in ceea 
ce privește difuzarea ziarului în 
mase. Problema aceasta nu trebuie 
considerată o problemă tehnică ci 
o problemă politică „și o sarcină de 
partid. Trebuie îmbunătățită munca 
in așa fel ca ziarul, care este un 
bun al maselor, să ajungă in mina 
fiecărui om al muncii.

Pe lîngă cultura 
legumelor care con
stituie obiectul prin
cipal în gospodăria 
colectivă, colecti
viștii din Micești 
acordă o atenție 
deosebită și culturi
lor de cereale.

In clișeu: Colec
tiviștii Purdi I., Cri- 
șan C., Contor S., 
Crăciun Gh. și To- 
pîrcian Gh., împrăș
tiind îngrășeminte 
chimice pe lanul de 
grîu. 

de activitate rodnică. Sub conduce
rea partidului, U.T.M.-ul a adus în 
această perioadă un însemnat a- 
port la opera construcției socialiste 
în țara noastră și la lupta pentru 
menținerea păcii în lume.

Ca în fiecare an și în anul aces
ta, alături de tineretul patriei noas
tre, tineretul din raionul nostru în- 
tîmpină cu multă însuflețire în 
muncă sărbătoarea primăverii, a 
tinereții „Săptămîna Mondială a 
Tineretului".

In cinstea acestei săptămîni, co
mitetul raional U.T.M., sub directa 
conducere a Comitetului raional de 
partid, a deschis șantierul tineretu
lui din comuna Oarda de Jos, unde 
se va construi un dig pe o distanță 
de 2 km, care va proteja de inun
dații peste 500 ha teren arabil. La 
fel în satul Pătrînjeni se va des
chide zilele acestea un alt șantier 
al tineretului pentru plantarea ch 
puieți a pesle 20 ha teren destinat 
pentru împădurire. De asemenea se 
vor întreprinde și alte acțiuni de fo
los obștesc ca, de pildă, colectarea 
de fier vechi, înfrumusețarea între
prinderilor, orașelor și satelor din ra
ion, etc.

LUPU CORNEL 
secretar al Comitetului raional

U.T.M.

reroasă afirmație I Dar... aceasta 
era situația.

A trecut apoi timpul. Cele afir
mate in ziar despre activitatea cul
turală din Benic n-au rămas simple 
afirmații. Cei chemați a da viață a- 
cestei activități au căutat să iasă 
din această situație și, în prezent, 
se poate spune că într-o oarecare 
măsură au reușit. La Benic a fost 
creată o brigadă artistică de agitat 
ție și o echipă de teatru care preț 
gătește piesa „Bucuroși de oaspe
ți". Tot aici a luat ființă cercul de 
cultură generală „Omul descoperă 
tainele naturii", la care participă 
20 de țărani muncitori, iar pentru a 
sprijini activitatea colțului roșu a 
gospodăriei colective din comună, 
activiștii culturali au prins a fi mai 
des printre colectiviști. S-au ținut 
la colțul roșu expuneri legate de în
tărirea economico-organizaiorică a 
gospodăriei, s-a vorbit colectiviștilor 
despre luptele ceferiștilor și petro
liștilor din 1933, s-a citit în colec
tiv poemul „Lazăr de la Rusca".

Realizările obținute pe tărîm cul
tural la Benic au sfărîmat mitul că 
în această comună nu se pot obține 
succese.

La Benic însă, activitatea cultu
rală poate fi mult mai rodnică. Sînt 
aici forțe destule care să o desfă
șoare. Dar ce folos? Forțele sînt 
d sper sate. Și, oare poți face mare 
lucru atunci cînd numai unii tova
răși muncesc iar alții stau deopar
te? Tovarășa Udrea Elena, direc
toarea căminului, e activă, învăță
torii din comună sînt cu toții hotă- 
rîți s-o ajute, iar tineri cum sînt 
Pascu Iacob, Petraș Ileana, Nistor 
Iosif, Rău Ana și Man Eugen 
dau înapoi de la nimic pentru 
activitatea culturală din Benic 
ajungă la înălțimea cerințelor, 
timp ce unii tovarăși îi privesc 
păsători. Tovarășii Goia Ion, Za- 
haria Vasile și Găidean Raveca 
consideră că dacă unii muncesc ce 
să mai muncească și ei? Tovarășe
le Goia Ana, Frlncu Leontina și 
Frîncu Viorica se postează în a- 
ceeași poziție urmate îndeaproape 
fiind și de Preja Vasile. Și, doar 
toți acești tovarăși sînt utemiștî, ti
neri în care viata clocotește. Oare 
de ce nu și-or fi valorificînd cu fo
los energiile?

Este timpul ca la Benic forțele 
care pot ridica tot mai sus activita
tea cuturală să-și dea mîinile. E o 
cerință a vremurilor noi, pentru 
transformarea socialistă a satului, 
pentru roade mari și o viață fru
moasă și îmbelșugată.
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VIAȚA DE PARTID Pe teme ale sfaturilor populare

încheierea invâtâmlntuiul de partid la sate Să ști să fi bun gospodar
La sate — anul școlar din siste

mul învățămtniului de partid — se 
apropie de sfîrșit. In cele aproape 
6 luni de studiu, cursanții membri 
și nemembri de partid au fost aju
tat: să-și îmbogățească cunoștințele 
politice, să înțeleagă mai bine po
litica partidului și statului nostru 
democrat-popular de construire a 
socialismului.

H Un fapt pozitiv este că spre deo
sebire de trecut, în anul școlar 
1958-1959 în sistemul învățămîntu- 
lui de partid au fost cuprinși cu 
mult mai multi cursanți. In cercu
rile de studiere a Istoriei P.M.R. și 
în cursuri serale de partid au stu
diat cu 40*1» mai multi cursanți~față 
de anul precedent. Pentru a veni 
in ajutorul propagandiștilor de la 
aceste forme. Cabinetul de partid a 
organizat o serie de expuneri care 
s-au ținut în fața propagandiștilor 
cum sini: „Ridicarea producției a- 
gricole — sarcină de bază a partidu
lui la sate", „Sectoarele economice 
din R.P.R. — clasele și lupta de 
clasă" și diferite materiale pe baza 
documentelor plenarei C. C. al 
P.M.R. din 9-13 iunie 1958 și a 
plenarei din 26-28 noiembrie 1958.

Multe organe de partid cum sînt 
comitetele comunale de partid din 
Mihalț, Zlatna, Bărăbanț, Cricău, 
Teiuș și altele au analizat periodic 

<4 felul cum se desfășoară învățămîn- 
tul de partid, conținutul lecțiilor, 
măsura in care învățămintul de 
.partid este legat de practica muncii 
de partid economice și culturale.

S-a constatat totuși că unele ex
puneri și discuții au fost rupte de 
sarcinile concrete ale localității res
pective, cum a fost cazul în cercu
rile de înoățămint din Tot oi, Sin- 

^^^Jimhru, Ciugud. G.A.C. Benic, \'in- 
de Jos și altele.

Din cauza superficialității de care 
au dat dovadă unele organizații de 
bază, au fost recrutați propagandiști 
slab pregătiți, cu puține cunoștin
țe politice și ideologice care n-au 
reușit să țină lecții interesante și 
să organizeze discuții vii, atracti
ve, folositoare pen'ru cursanți. Ex
pun rile unor asemenea propagan
diști s-au redus adeseori la citi
rea lecției din broșura respectivă, 
iar convorbirile la cîteva întrebări
șablon care impuneau și răspunsuri 
asemănătoare.

Desigur, că și participarea 
cursantilor la cercurile și cursurile 
conduse de asemenea propagan
diști a fost slabă. Lipsite, de ajutor 
și control, din partea birourilor or
ganizațiilor de bază și a comitete
lor de partid comunale, unele cer
curi și cursuri au rămas în urmă cu 
predarea lecțiilor din program.

In perioada pregătirii închiderii 
anului școlar în învățămintul de 
partid la sate, multe din aceste lip
suri pot fi lichidate, iar cunoștințele 
dobândite de cursanți consolidate.

In acest an, învățămintul de par

tid la sate, cercurile de istorie a 
P.M.R. și cursurile serale de partid, 
se vor încheia între 1 aprilie și 15 
mai. Cercurile de politică curentă și 
Statut P.M.R. își vor continua ac
tivitatea.

A încheia învățămintul de partid 
nu însemnează pur și simplu a pre
da ultima lecție și a ține ultima 
convorbire prevăzută în programul 
de studiu. Cursanții simt nevoiașă 
adîncească, să li se clarifice anu
mite teze, să discute problemele ac
tuale ale politicii partidului nostru.

In centrul atenției trebuie să stea 
studierea documentelor consfătuirii 
de la Constanța, ale Plenarei C. C. 
al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 
și a expunerii Tov. Gh. Gheorghiu- 
Dej cu privire la lucrările Congre
sului al XXI-lea al P.C.U.S. și a 
documentelor acestuia. Aceste docu
mente de o excepțională valoare po
litică și economică, vor trebui să 
constituie baza studiului propagan
diștilor și a cursantilor în perioada 
de pregătire a încheierii anului șco
lar în învățămintul de partid.

Comitetele comunale de partid au 
sarcina de a îndruma și organiza 
studierea de către propagandiști și 
cursanți a acestor importante docu
mente de partid. Să se ceară con
sultații Cabinetului de partid ia 
principalele probleme cuprinse în 
documentele amintite.

Este necesar să se pună un ac
cent deosebit pe înțelegerea de că
tre cursanți a politicii partidului de 
construire a socialismului la sate, 
să se accentueze asupra necesității 
de a le demonstra țăranilor prin 
fapte superioritatea gospodăriilor 
agricole colective față de cele indi
viduale.

De aceea, în lecțiile recapitulati
ve In cadrul consultațiilor indivi
duale și colective care se organi
zează pentru cursanții din unitățile 
cooperatiste agricole, multă atenție 
trebuie să se acorde explicării pro
blemelor care privesc întărirea și 
dezvoltarea unităților socialiste de 
la sate. Trebuie scoasă în evidență 
importanța sporirii averii obștești, în
semnătatea și căile creșterii neîn
cetate a fondului de bază, dezvol
tarea multilaterală a gospodăriilor

Acordînd o atenție 
deosebită bunei 
gospodăriri a comu
nei lor, țăranii mun
citori din comuna 
Galda de Jos au 
transportat, zilele 
acestea, pe ulițele 
satului, în cadrul 
muncii de folos ob
ștesc, peste 1.200 
metri cubi de 
pietriș. In clișeu: 
Aspect din munca 
de folos obștesc la 
Galda de Jos. 

colective, creșterea producției ce
realiere, îndeosebi a griului și po
rumbului, dezvoltarea creșterii ani
malelor, rolul contractărilor și achi
zițiilor în mărirea veniturilor bă
nești și lărgirea averii colective, im
portanța efectuării tuturor lucrări
lor agricole în comun, etc.

Un loc important in convorbirile 
recapitulative va trebui să-l ocupe 
de asemenea explicarea fenomenelor 
legate de lupta de clasă în etapa 
actuală, a necesității sporirii vigi
lenței revoluționare a comuniștilor 
și a tuturor țăranilor muncitori îm
potriva uneltirilor fățișe sau camu
flate ale chiaburilor și altor elemen
te exploatatoare.

Nu mai puțină atenție trebuie a- 
cordată în lecții, consultații, con
vorbiri, problemelor internaționale, 
luptei pe care țările lagărului so
cialist, în frunte cu Uniunea So
vietică, partidele comuniste și mun
citorești și oamenii muncii din lu
mea întreagă o duc pentru apăra
rea păcii și securității popoarelor.

Procedîndu-se astfel, cu aju
torul permanent al birourilor orga
nizațiilor de partid, și al comitetelor 
de partid comunale, există garanția 
că anul școlar în învățămintul. de 
partid la sate se va încheia cu re
zultatele scontate.

ILEA MATEI 
directorul cabinetului de partid

Fruntașă pe regiune
Ca rezultat al muncii desfășurate 

de colectivul unității C.E.C. din Al- 
ba-Iulia și a ajutorului primit din 
partea organelor de partid și de 
stat, sucursala raională C.E.C. și-a 
îndeplinit planul pe anul 1958 la 
toți indicii în proporție de 120%, 
fiind declarată fruntașă pe regiune.

Muncind cu multă perseverență 
și în anul acesta, numai în primele 
două luni lucrătorii sucursalei ra
ionale C.E.C. și-au depășit planul 
pe primul trimestru al anului 1959 
cu 100%.

Printre unitățile fruntașe s-au si
tuat agențiile din Zlatna și Vințul 
de Jos.

Coresp. N. ȘERDEAN

Cirtd intri în curtea unui cetățean 
și vezi toate lucrurile de pe lingă 
casă aranjate și puse la punct, iți 
zici în sinea ta: aici locuiește un 
bun gospodar. Așa se petrec lucru
rile și în cazul cind vizitezi un sat 
sau o comună. Acolo unde găsești 
drumuri bune, străzi pietruite, șan
țuri de scurgere, locașurile de cul
tură bine întreținute, spui că în 
aceste sate sau comune sînt buni 
și pricepuți gospodari. Acești buni 
și pricepuți gospodari sînt sfatu
rile populare comunale.

Și în comuna Mihalț, ca de alt
fel in toate comunele raionului, sfa
tul popular a mobilizat în aceste 
zile cetățenii la diferite acțiuni de 
folos obștesc, aceasta ca urmare a 
măsurilor preconizate prin planul de 
muncă privind acțiunea de gospodă
rire și înfrumusețare a comunei. 
Așa, de pildă, s-a prevăzut ca pen
tru repararea drumului ce duce de la 
Mihalț la Obreja să fie desfundate 
șanțurile și să fie transportați 600 
m.c. pietriș. Mobilizați de către de- 
putați, pe circumscripții electorale, 
nuniai în 2 zile peste 400 cetățeni 
au săpat prin muncă voluntară șan
țuri în Tungime de peste 1.000 m.l.

Tot în zilele cînd în cîmp munca 
încă n-a început din plin, timpul a 
fost folosit cu folos și cu bune re
zultate. Astfel, au fost săpate șan
țuri de scurgerea apei pe ulițele din 
comună, iar altele au fost desfun
date, în total peste 8000 m.l.

La școala din comună s-a pus 
problema construirii unei fîntîni.Era 
o problemă importantă și cerea a 
fi rezolvată. Folosind timpul favora
bil din perioada de iarnă, s-au e- 
fectuat peste 30 zile-muncă volun
tară la săpat și așezarea oalelor la 

I.C.R.A. DEVA-DEPOZITUL ALBA-IULIA
pune la dispoziția consumatorilor prin magazinele

0. C. L. ALIMENTARA în orice cantitate:

GEMURI;în sortimente variate: smeură, piersici, căpșuni, 
prune, vișine, mure, gutui, cireșe, afine.

PASTE FĂINOASE fabricație proaspătă: fidea vrac, fidea 
preambalată în cutii și pungi, steluțe, melcișori, cuș- 
cuș, orzișor, spacheti, macaroane în cutii și vrac.

SIROPURI DIN FRUCTE NATURALE; smeură, vișine, 
mure, căpșuni, coarne.

CONSERVE FRUCTE din recolta 1958: marmeladă, dulce
țuri, gutui, căpșuni, smeură, afine, vișine, prune, cireșe. 

SUC DE MERE în sticle */2 foarte consistent pentru copii. 
PRODUSE ZAHAROASE: umplute cu marmeladă, umplute 

cu cremă de lapte, dropsuri lapte, umplute cu miere, 
tosca, moca, dropsuri mentă, cremă aromată, figuri 
caramelaj, drageuri simple și cu fructe, geleuri cutii 
*/„ amandine, ciocolată tablete de la 0,25 gr. la 100 gr. 

COMPOTURI: vișine, prune, cireșe, ananas.
PRODUSE PATISERIE în sortimente variate.
LICHIOR peste 28 grade în sticle de 7,, */£, și 1h din toate 

sortimentele solicitate.
VINURI: de masă, de marcă, selecțiuni în sticle de 1/2, 1h, 

butelii și vărsat, spumos.
ȘAMPANIE fabricație „Zarea“ București.

fintină, astfel că în curînd va fi 
dată în folosință. Această lucrare 
a fost încredințată deputatului Sti- 
nea Culuță, membru în comitetul 
executiv. O contribuție de seamă la 
executarea lucrărilor de la fintină 
și-au adus-o cetățenii Cîrnaț Si- 
mion Frosia, Polhac Iosif, Cîmpean 
Mihăilă l. Petru, Marian Mihăilă, 
Drîmbărean Mihăilă și alții.

Prin grija sfatului popular comu
nal se va construi peste rîul Tîrna- 
va, între satele Obreja și Cistei, o 
punte suspendată. Pentru această 
lucrare, mare parte din materialul 
necesar a și fost procurat și s-au 
și executat unele lucrări. Ele se vor 
continua îndată ce timpul permite.

Dar, nu numai la centrul de co
mună s-au executat lucrări de în
frumusețare, ci și în satele aparți
nătoare. Acesta este un fapt pozitiv.

In satul Cistei au fost săpați prin 
muncă voluntară 2 km de șanț pen
tru scurgerea apelor, iar în satul 
Obreja cetățenii nu s-au lăsat mai 
pe jos, și au executat săpături pe 
marginea drumului din sat și a 
străzilor în lungime de peste 5 km. 
Concomitent cu aceste lucrări, ce
tățenii comunei Mihalț au fost în
drumați de sfatul popular să-și re
pare gardurile, să planteze pomi etc.

In planul de măsuri al Sfatului 
popular al comunei Mihalț sînt pre
conizate încă o seamă de acțiuni, 
printre care amintim tencuirea exte
rioară a căminului cultural, împrej
muirea cu gard de beton a școlilor 
din Cistei și Obreja, repararea șco
lii din satul Zărieș etc.

Mergind pe linia mobilizării tu
turor cetățenilor, în frunte cu depu
tății, aceste obiective, cu siguranță, 
vor fi duse cu succes la îndeplinire.

Contractările de cereale-sarcină de seamă a cooperativelor sătești

*

Odată cu desființarea cotelor o- 
bîigatorii de produse agricole, în 

-fața cooperației sătești s-a ridicat 
o nouă și importantă sarcină, ea 
fiind chemată ca printr-o muncă 
susținută să-și aducă contribuția la 
constituirea fondului central al sta- 
’uhii. prin contractarea unor impor
tante cantități de cereale. De altfel 

mare pe care îl are coopera
ția în formarea fondului central al 
statului a fost scos cu toată pute
rea în evidență și de Congresul al 
TII-lea al Cooperativelor de Con
sum, care în lucrările sale a arătat 
sarcinile sporite ce le are coopera
ția ca organizație economică de 
masă, în întărirea și dezvoltarea 
continuă a alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoa- 
re, prin intensificarea schimbului 
dintre oraș și sat.

In lumina acestor sarcini condu
cerea U.R.C.C. Alba a luat, o sea
mă de măsuri organizatorice, meni
te să asigure desfășurarea cu suc
ces a acțiunii de încheiere a con
tractelor. Și putem spune că acolo 
unde s-a muncit s-au obținut și re
zultate. Aceste rezultate sînt cu a- 
fît mai mari cu cît conducerile coo
perativelor au fost îndrumate și 
sprijinite de către organizațiile de 
bază de la sate, de către sfaturile 
populare comunale să ducă la în
deplinire această importantă sarci
nă. Astfel, la cooperativa din Hă-

L1VIU BĂIESCU 
președintele U R. C. C. Alba

pria, unde sfatul popular a dat un 
real ajutor, s-au obținut rezultate 
frumoase, contractîndu-se pînă la 
data de 9 martie cantitatea de 
42.345 kg grîu, 47.723 kg porumb, 
3.000 kg floarea-soarelui, precum si 
38.500 kg cartofi.

La obținerea acestor rezultate au 
contribuit mult consiliile sătești, 
care au dat un sprijin efectiv con
ducerii cooperativei, fiind în primul 
rînd membrii consiliilor exemple în 
fața țăranilor muncitori. De aseme
nea,, organele U.R.C.C. care au fost 
Ia această cooperativă, au organi
zat munca pe sectoare, căutînd să 
se achite cu cinste de sarcinile tra
sate în problema contractărilor.

Rezultate bune au fost obținute și 
de către conducerea cooperativei din 
Teiuș, care fiind sprijinită perma
nent de sfatul popular, a obținut 
rezultate bune la contractări, astfel 
că pînă în prezent a contractat can
titatea de 16.400 kg gnu, 24.000 
kg porumb și însemnate cantități 
de floarea-soarelui și cartofi.

Exemplul cooperativelor de mai 
sus, în munca de contractări a fost 
urmat și de cele din Galda de Jos 
și Meteș. La Meteș, de exemplu, cu 
ocazia adunărilor sătești care s-au 
ținut, un mare număr de membri 
cooperatori au încheiat contracte de 
cereale chiar în cadrul adunărilor.

Dacă un număr însemnat de coo

perative au reușit să obțină rezul
tate bune în ce privește încheierea 
de contracte cu producătorii, în ra
port cu condițiile de care dispu
nem, trebuie să arătăm că rezulta
tele în ceea ce privesc contractările 
de cereale pe raion sînt slabe față 
de sarcinile pentru care ne-am an
gajat să le îndeplinim.

Unele conduceri ale cooperative
lor noastre și unele sfaturi popu
lare au neglijat complet problema 
contractărilor de cereale, și mai a- 
les în acele comune unde sînt posi
bilități reale pentru realizarea aces
tor sarcini. O slabă activitate în a- 
ceastă direcție o are conducerea 
cooperativei „30 Decembrie 1947“ 
din Alba-Iulia (președinte tov. Oș
tea Ștefan și achizitor principal 
Dușa Aurel) care, dovedind o com
pletă delăsare, a neglijat această 
sarcină și astfel cu toate posibili
tățile mari pe care le au unitățile 
aparținătoare, s-au contractat canti
tăți minime de cereale. Astfel, din 
cantitatea de 152.000 kg grîu an
gajată s-au contractat abia 13.000 
kg, iar din 95.000 kg porumb — 
s-a contractat abia 12.000 kg. Nu 
mai vorbim de contractarea de floa
rea-soarelui, unde din 14.000 kg 
angajate, nu s-au încheiat contrac
te decît pentru 240 kg, iar la car
tofi s-au contractat 1.630 kg. Și dacă 
nu putem fi de acord cu realizările 
arătate mai sus, apoi nu putem fi 
de acord nici cu atitudinea onor 

președinți de sfaturi populare co
munale, cum este cea a tovarășului 
Groza Augustin, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al comunei Oarda de Jos, care 
a lăsat această sarcină pe ultimul 
plan.

Rezultatele slabe obținute în co
muna Oarda de Jos se datoresc în 
cea mai mare măsură faptului că 
conducerile cooperativei din Alba- 
Iulia (de care aparține unitatea de 
la Oarda) a dovedit o slabă preo
cupare în organizarea muncii de 
încheiere a contractelor. Cu toate 
că unitatea dispune de un număr 
mare de salariați, aceștia au fost 
lăsați mai mult timp în birou în 
loc să fie trimiși în satele aparți
nătoare unității, spre a duce o in
tensă muncă de lămurire cu mem
brii cooperatori, arătîndu-le avan
tajele contractărilor.

O astfel de atitudine de nepăsare 
față de încheierea contractelor a do
vedit-o și conducerea cooperativei 
dip Ighiu, în frunte cu tovarășul 
Dănilă loan, președintele cooperati
vei, care după cum reiese dîn re
zultatele slabe obținute, consideră 
sarcina contractărilor de cereale ca 
și cînd n-ar fi a unității pe careo 
conduce. Așa se explică faptul că 
pînă în prezent aici nu s-a contrac
tat nici un kilogram de cereale. To
varășul Dănilă afirmă că nu se pot 
face contractări la Ighiu prin fap
tul că tot terenul agricol de pe ra
za acestei comune este cooperativi
zări Această afirmație este cu~ totul 
nejusta, deoarece la Ighiu există un 
număr mare de producători agrico
li, cu suprafețe de sute de hectare 

care sînt încă înafara sectorului so
cialist. Pentru rezultatele slabe ob
ținute în această direcție se face vi
novat și delegatul U.R.C.C., tovară
șul Bulgaria Ioan, care a dat do
vadă de. multă delăsare în privința 
contractărilor de cereale și n-a spri
jinit concret conducerea cooperati
vei în organizarea muncii.

De o gravă atitudine de nepăsare 
față de contractări dau dovadă și 
alte conduceri de cooperative, cum 
sînt cele din Vințul de Jos, Cricău 
și altele, care au lăsat lucrurile să 
meargă de la sine, fără a căuta să 
pună în practică sarcinile pe care 
partidul și guvernul le pune în fața 
cooperației de consum.

Așa după cum reiese din situația 
actuală, rezultatele obținute la con
tractări de cereale sînt necorespun
zătoare, față de posibilitățile ce e- 
xistă în raion. Și de această stare 
de lucruri principala vina o poartă 
conducerile cooperativelor din ra
ion, deoarece lasă desfășurarea 
muncii numai pe seama achizitori
lor. De asemenea, unele sfaturi 
populare nu sprijină îndeajuns coo
perativele în această direcție, le 
lasă să se descurce cum știu, fără 
a le acorda un ajutor substanțial 
pentru îndeplinirea acestei mari 
sarcini.

Raionul nostru poate și trebuie să. 
obțină rezultate mai mari la con
tractările de cereale. Este însă ne
voie ca toate conducerile cooperati
velor să privească cu tot simțul de' 
răspundere această sarcină, și cu 
un sprijin mai mare din partea 
sfaturilor populare, să lupte pentru 
îndeplinirea ei.



Vizita grupului de deputat! ai Sovietului 
Suprem al U. R. S. S. în Anglia

întâlnirea dintre parlamentarii sovietici, și englezi
LONDRA (Agerpres). — TASS 

anunță: La 17 martie grupul de 
deputați ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., in frunte cu M. A. Sus- 
'ov, președintele Comisiei pentru a- 
facerile externe a Sovietului Uniunii 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a întîlnit din nou cu membri ai 
parlamentului britanic.

In cursul dejunului care a avut 
loc la ambasada sovietică deputății 
s-au întreținui cordial și prieteneș
te cu conducătorii laburiști H. Gait- 
skell, liderul partidului laburist, A. 
Bevan, trezorier al partidului, Jen- 
ny Lee, membru al Comitetului e- 
xecutiv al partidului, și alții.

In cursul după-amiezii, în clădi
rea parlamentului englez a avut loc

In Rodezia și Nyassaland 
continuă teroarea colonialistă

LUSAKA (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă 
occidentale, in Rodezia de nord au 
loc acțiuni ale populației îndreptate 
împotriva autorităților coloniale.

In cursul unei ciocniri au fost u- 
ciși doi americani și au fost răniți 
doi funețonari englezi.

La 17 martie a sosit la Lusaka, 
capitala Rodeziei de nord, lordul 
Perth, ministru de stat la Ministe
rul Coloniilor al Angliei, pentru a 
discuta cu autoritățile locale măsu
rile pentru reprimarea mișcării de 
eliberare națională a populației a- 
fricane, care a căpătat o deosebită 
intensitate in legătură cu alegerile 
organizate de englezi în acest teri
toriu pentru data de 20 martie. 
După cum se știe, populația africa-

Adenauer adversar al destinderii 
încordam internalionale

BONN (Agerpres). — Cancela
rul R.F. Germane, Adenauer, a a- 
cordat un interviu unui corespon
dent al Buletinului de presă „Poli- 
tisch Soziale Korrespondenz".

Adenauer a fost nevoit să recu
noască că guvernul sovietic a ve
nit în întimpinarea propunerilor oc
cidentale și a acceptat să participe 
la conferința miniștrilor Afacerilor 
Externe. Aceasta nu l-a împiedicat 
însă să se dedea din nou la atacuri 
nejustificate la adresa Uniunii So
vietice.

Răspunzînd la o întrebare referi
toare la planurile de creare a unei 
zone de limitare a armamentelor în 
Europa centrală. Adenauer s-a au
todemascat din nou ca adversar al 
oricăror măsuri îndreptate spre des
tinderea încordării internaționale.

Respingerea fățișă de către Ade
nauer a propunerilor referitoare la 
slăbirea încordării internaționale, 
care ar putea să aibă ca punct de 
plecare constituirea unei zone de 
limitare a armamentelor in Europa 
centrală, este primită nefavorabil în 
cercurile partidului social-democrat 
din ' Germania. Un purtător de cu-

Macmillan 
și Selwyn Lloyd 
au plecat spre 
Washington

LONDRA (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse, 
primul ministru britanic Macmillan 
și ministrul Afacerilor' Externe Sel
wyn Lloyd au părăsit Londra in 
noaptea de 17 martie plecind spre 
Ottawa.

Cei doi oameni de stat englezi, 
după'ce vor avea un schimb de ve
deri cil primul ministru canadian, 
John Diefenbaker, vor pleca la 19 
martie la Washington. 
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o întrevedere între M. A. Suslov și 
Selwyn Lloyd, ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei. La convorbire 
a particioat I. A. Malik, ambasado
rul U.R.S.S. in Marea Britanie.

L. N. Soloviov, vicepreședinte al 
C.C.S. din U.R.S.S. a stat de vor
bă cu un grup de reprezentanți sin
dicali ai fracțiunii parlamentare a 
partidului laburist. La invitația e- 
ditorilor ziarului „Daily Express", 
P. A. Saiiukov, redactor șef al zia
rului „Pravda", a vizitat in după- 
amiaza zilei de 17 martie redacția 
ziarului.

Ziarele engleze au publicat infor
mații amănunțite asupra întîlnirii 
care a avut loc la 16 martie intre 
grupul de deputați ai Sovietului Su-
------------------ ♦♦♦♦------------------  

nă și-a exprimat hotărirea de a boi
cota aceste alegeri.

★
LONDRA (Agerpres). — TASS 

anunță: La 17 martie înaltul comi
sar al federației Rodeziei și Nyas- 
salandului la Londra a fost vizitat 
de o delegație a „mișcării pentru 
libertatea coloniilor", in frunte cu 
laburistul P. Brockway, membru in 
parlament. Delegația a înminat 
înaltului comisar o petiție în care 
se cere punerea in libertate a deți- 
nuților politici, anularea stării ex
cepționale din Rodezia de sud, re
tragerea trupelor din Nyassaland și 
recunoașterea dreptului Nyasșalan- 
dului de a ieși din federație.

Delegația a înminat o petiție a- 
naloagă ministrului englez al Co
loniilor.

vini al conducerii P.S.D.G. a subli
niat că „respingerea de către .Ade
nauer a zonei de limitare a arma
mentelor este menită să ducă la 
permanentizarea scindării Germani
ei".

R. P. Ungară pe drumul construirii socialismului
Poporul maghiar 

obține noi succese 
în muncă

Oamenii muncii maghiari obțin zi 
de zi însemnate succese în pro
ducție.

Intr-o serie de mari întreprinderi, 
colectivele de muncitori și tehni
cieni și-au luat noi angajamente, au 
inițiat întreceri socialiste, iar în 
multe fortărețe ale industriei unga
re, la Combinatul metalurgic din 
Csepel, Combinatul dunărean de la 
Sztalinvăros, Uzinele siderurgice 
„Lenin" din Diosgydr, uzinele chi
mice ungare „Hungaria", în 
nul minier din Komlo, au 
brigăzi de muncă socialistă.

La fabrica de cauciuc din
pesta s-a declanșat un nou 
vînt al întrecerii socialiste. Astfel, 
pe Ungă întrecerile individuale în 
ultimele zile a început întrecereaîn- 
tre ateliere și secții.

Lucrătorii uzinei de motoare elec
trice „Dinamo" din Budapesta mun
cesc cu însuflețire pentru traduce
rea in viață a angajamentului luat 
care prevede automatizarea comple
tă a acestei importante unități a in
dustriei energetice. întrecerea so
cialistă se desfășoară sub sem
nul modernizării proceselor de pro- 

bazi- 
apărut

Buda-
a-

prem al U.R.S.S. și membri ai Co
mitetului parlamentar anglo-rus. 
Relatind că in cursul convorbirii la 
care au participat peste 20 de mem
bri ai parlamentului englez, depu
tății sovietici au răspuns la între
bările ce le-au fost puse. Ziarele 
scot în evidență răspunsurile date 
de M. .4. Suslov, care a expus po
ziția guvernului sovietic în proble
ma germană. Presa engleză acordă 
de asemenea un viu interes decla
rații făcute de deputatul S. A. Ska- 
cikov, care a arătat că Uniunea So
vietică va putea lărgi schimbul co
mercial cu Anglia de două ori și 
jumătate, dacă vor exista condiții 
favorabile.

Guvernul Kiși sprijină 
introducerea de

armament atomic 
american în Japonia

TOKIO (Agerpres). — Guvernul 
japonez prezidat de Kiși încalcă fă
țiș constituția țării și sprijină intro
ducerea de armament atomic ame
rican in laponia.

Luind cuvlntul în parlament, 
Tsuyeshi Kihara, membru al parti
dului socialist din laponia, a ară
tat că Urata!ul de securitate" ja- 
pono-american dă posibilitate Sta- 
elor Unite să introducă arme ato
mice și cu hidrogen în laponia, lu
cru care este în contradicție fla
grantă cu constituția țării, care in-, 
terzice ca laponia să posede arme 
atomice.

Premierul Kiși a încercat să de
natureze spiritul constituției, sus- 
ținind prezenta trupelor americane 
in laponia. El a declarai 
tă situație „nu constituie 
care a constituției". El a 
asemenea că constituția 
,nu prevede restricții" 
cu înzestrarea trupelor 
staționate în laponia cu armament 
nuclear.

că aceas- 
o incăl- 

arăiat de 
laportiei 

in legătură 
americane

utilizînd 
resursele 

acestea 
industriei

ducție. Colectivul uzinei, 
în cea mai mare măsură 
'nterne, a realizat zilele 
prima bandă rulantă' a 
energetice care permite automatiza
rea vopsirii motoarelor. Noua ban
dă rulantă va fi dată in producție 
in cu.ri.nd.

La sate, unde se extinde cu suc
ces acțiunea de cooperativizare a a- 
griculturii, numeroase noi coopera
tive agricole de producție se 
află în primele rînduri în bătă
lia pentru efectuarea la timp și la 
un înalt nivel agrotehnic a munci
lor de primăvară.

Perspectivele economiei 
R. P. Ungare pentru 

anul 1959
Conform prevederilor, la sfirșitul 

anului 1959 in economia maghiară 
vor fi realizați cei mai importanți 
indici ai planului trienal (1958— 
1960) în ce privește producția 
dustriei socialiste, cheltilielile 
producție, investițiile și venitul 
țicnal.

In 1959 va fi atins nivelul in
dustriei prevăzut pentru anul 1960. 
Se prevede ca planul pe 1959 să 
fie depășit cu 4% .producția agrico
lă'să-crească cu peste 5,2 %> și.șă 
fie realizat planul de investiții de

in-
de

na-

lamina

Industria constructoare 
de mașini grele din Ucraina

La noua uzină constructoare de 
mașini din Kramatorsk se constru
iește un laminor cu o productivi
tate anuală de 3.500.000 tone tablă 
de oțel.

Această mașină, care in ce pri
vește capacitatea ei nu are in pre
zent echivalent în întreaga indus
trie metalurgică, va putea 
brame la cald cu o viteză de 15 
metri pe secundă. Aparate fotoelec- 
tronice vor dirija automat cajele și 
transportoarele.

Un puternic laminor — una din 
numeroasele noutăți ale industriei 
constructoare de mașini grele din 
Ucraina — va spori în următorii 
șapte ani de peste două ori produc
ția. Se prevede să se producă tur
bine cu gaze de 50.000—100.000 
kW. S-a planificat să se producă 
pentru termocentrale blocuri — ca- 
zane-turbine — cu o putere de 
300.000 și 600.000 kW în cadrul 
unui singur agregat. Aceste mașini 
sînt calculate pentru o presiune 
a aburului de 240 atmosfere și o 
temperatură de 5800C.

Mașinile pentru extracția cărbu
nilor, care vor fi fabricate în 
eroina in cadrul septenalului, 
ridica productivitatea muncii 
3-4 ori.
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Metalurgia neferoasă 
în Uzbekistan

Un mare centru al industriei 
talurgiei neferoase se va crea 
Uzbekistan pe baza bogatelor 
căminte metalifere situate la 
km de Tașkent. Noul centru, va
gura cu metale neferoase necesarul 
industriei nu numai din Uzbekis
tan, ci și din alte republici din Asia 
centrală.

In anii septenalului se vor cons
trui aici întreprinderi care prin pro
porțiile producției de cupru, plumb, 
zinc și alte metale vor ocupa lin 
loc important în producția globală 
a industriei metalurgiei neferoase a 
U.R.S.S. In decursul septenalului 
producția globală a acestei ramuri 
industriale va spori în republică de 
6,5 ori-irtdice care depășește simți
tor indicele mediu pe întreaga U- 
niune Sovietică.

Petrolul Azerbaidjanului
In anii septenalului extracția de 

țiței in Azerbaidjan va crește cu 
33%, iar extracția de gaze va creș
te de 2,6 ori. Ritmul sporului anual 
mediu al extracției de țiței și gaze 
va fi considerabil mai mare decît 
in toți anii precedenți. Volumul pro
ducției de petrol va crește cu cite- 
va milioane tone.

O sarcină importantă a septena-

această pri-

sarcini va
5-6*1» a verti- 
muncii de la 
înseamnă de-

132 miliarde forinti pentru anul 
19.59.

In industrie prețul de cost va fi 
redus cu 2,5% în loc de 1,5*/», iar 
productivitatea muncii va crește cu 
5*1» in loc de 3%, deci mai mult 
decit cifrele prevăzute in planul 
trienal pentru 1960.

In urma acestor realizări venitul 
național va crește cu 82*1», ceea ce 
înseamnă realizarea prevederilor fi
nale ale trienalului in 
viață.

îndeplinirea acestor 
asigura o creștere de 
tutui real al oamenilor 
orașe și sale, ceea ce 
pășirea prevederilor planului trienal 
pentru anul 1960.

Inovații în industria 
siderurgică și constructoare 

de mașini
In ultimul timp inovatorii din in

dustria siderurgică și constructoare 
de mașini din R.P. Ungară au ob
ținut numeroase succese. In 1958 
muncitorii din aceste industrii au 
prezentat 56.644 inovații și 176 de 
invenții dintre care au fost accep
tate 27.913 inovații și 52 invenții. 
In cursul anului au fost aplicate 
25.9-13 inovații și 
ventil.

Din cr::____ ...
realizat economii în 
239.552.670 forinți, iar din invenții, 
— 17.808.800 forinți. 

in-numeroase
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aplicarea inovațiilor
---------valoare

lului este dezvoltarea mai departe 
a extracției de țiței din mare și 
descoperirea de noi zăcăminte de 
petrol și gaze. S-a stabilii că în 
peninsula Apșeron și întinderile ma
ritime învecinate există încă mari 
rezerve de petrol și gaze. In 1965 
volumul lucrărilor de forare va fi 
de două ori mai mare in compara
ție cu 1957, iar ritmul de înaintare 
la forările de exploatare și prospec
tare va crește de aproximativ 1,5 
ori.

Construcții în întreprinderi 
ale industriei ușoare 

în R. S. F. S. R.
In anii septenalului se prevede 

să se construiască în R.S.F.S.R. 
mai mult de 100 întreprinderi ale 
industriei ușoare. In afară de aceas
ta, se vor continua lucrările de 
construcție a 103 întreprinderi, în
cepute înainte de 1959. Se prevede 
punerea în funcțiune a peste 
3.000.000 de fusuri, a mai mult de 
90.000 de războaie, precum și uti
laje pentru o producție anuală de 
56.000.000 perechi de încălțăminte 
de piele.

Un număr mare de obiective vor 
fi construite în regiunile Siberiei, 
Uralului, Volga și Caucazului de 
nord. Printre noile construcții se 
află 14 combinate pentru produc
ția de țesături din mătase artificia
lă, de țesături pentru rochii și cos- ‘ 
tume din celofibră, 17 fabrici de 
tricotaje și ciorapi, 8 întreprinderi 
pentru producția de fibre textile din 
sticlă și 5 întreprinderi pentru pre
lucrarea pielii artificiale.

întreprinderile din Federația Ru
să livrează peste 2/3 din întreaga 
producție a industriei ușoare din 
U.R.S.S.
Dezvoltarea industriei grel0P 

în Tadjikistan
In anii septenalului în Tadjikis

tan vor lua ființă o industrie pro
prie constructoare de mașini, indus
triile chimică, electrotehnică, de 
gaze și alte ramuri ale industriei 
grele. Se va organiza producția de 
îngrășăminte minerale care. în mo
mentul de față se aduc din alte re
publici ale U.R.S.S.

Dezvoltarea industriei grele în 
Tadjikistan va atrage după sine ex- <_ 
tinderea considerabilă a bazei e- 
nergetice. In sudul republicii se vor 
construi trei hidrocentrale. La Sta- 
linabad va fi pusă în funcțiune o 
nouă termocentrală. Producția de 
energie electrică va crește în repu
blică de aproximativ 2,5 ori.

Investițiile în construcția de in- 
treprinderi ale industriei grelc si în 
reconstrucția celor existente vor în
suma în Tadjikistan aproximativ- 
900 milioane ruble.

*

Pentru tratative 
intre Est si Vest»
LuRLIN (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. anunță că conducătorii par
tidelor de opoziție din Germania oc
cidentală se pronunță pentru stabi
lirea de contacte și tratative intre 
țările Estului și Vestului, împotri
va politicii „de pe poziții de forță",

Luind cuvlntul la un miting al * 
partidului social-democrat, care a 
avut loc la Mainz, IF. Knoringen, 
vicepreședintele P.S.D.G., a apreciat 
convorbirea dintre N. S. Hrușciov 
și președintele P.S.D.G., Ollen- 
hauer, ca fiind utilă și prețioasă. 
P.S.D.G., a subliniat el, consideră 
că este necesar să se facă totul pen
tru a înlătura orice, neînțelegeri.

Președintele fracțiunii clin Bun
destag a partidului liber-democrat,. 
Mende, a declarai la o conferință 
de presă din Hamburg că este îm
potriva oricăror declarații, care pot 
agrava psihoza războinică. El a 
subliniat că trebuie duse tratative 
pentru rezolvarea problemei Berli
nului.

Mende a declarat în continuare 
că guvernul vest-german nu a ma
nifestat pînă in prezent nici o ini
țiativă în vederea rezolvării prob
lemelor politice actuale. El și-a ex
primat părerea că oamenii politici 
din Occident trebuie să facă tot ce ± 
le stă în putință pentru ca în luna “ 
mai să aibă 16c o conferință a mi
niștrilor Afacerilor Externe.


