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Cea mai importantă sarcină pusă în 
fața noastră de Congresul al II-lea este 
creșterea și consolidarea sectorului so
cialist din agricultură, astfel încît pînă în 
1960 acest sector să fie preponderent în ce 
privește suprafața și să asigure 60—70°/o 
din totalul producției agricole-marfă.

ȚĂRANII MUNCITORI PĂSESC CU ÎNCREDERE 
PE CALEA AGRICULTURII SOCIALISTE

$ Cel de-al ll-lea Congres al P.M.R. a pus in fața întregului nostru ! 
2 popor ca o sarcină principală in construcția socialismului la sate, \ 
j sarcina intensificării muncii politice și organizatorice pentru atrage- S
> rea țărănimii noastre muncitoare pe calea agriculturii socialiste.
? Luptind cu fermitate pentru îndeplinirea acestei sarcini de mare răs- S 
( pundere, organizațiile de partid, comuniștii din cuprinsul raionului )
> nostru au desfășurat o rodnică muncă in riadul țărănimii muncitoare, < 
? arătindu-i drumul just pe care trebuie să apuce. In munca de la om s
< la om, agitatorii au popularizat larg succesele obținute de gospodării- )
> le colective și întovărășirile agricole din raion și ca urmare a con- ( 
? viagerii, mase iot mai largi de țărani muncitori pășesc cu încredere \ 
J pe calea gospodăriilor colective și a întovărășirilor agricole. Lai ghiu S
> și Bucerdea au luat ființă de curînd două gospodării colective, care < 
? cuprind aproane toți țăranii muncitori din sat, iar în comuna Sîntim- \ 
\ Z>r« s-a terminat complect cooperativizarea agriculturii. Zilele acestea, >
> la Listei și Obreja, ca urmare a muncii politice de lămurire a tăra- < 
? nilor muncitori, aceștia s-au înscris cu toții in gospodăriile existente S
< în satele respective. >
) Indrepiarea în masă a țăranilor muncitori spre gospodăriile colecti- ( 
? ve și întovărășirile agricole dovedește cu toată puterea justețea po- S
< liticii partidului nostru în domeniul transformării socialiste a satului, )
> hotărîrea "Țărănimii muncitoare de a păși pe calea agriculturii socia- <
? liste, cale sigură spre belșug și bunăstare. S

Satele Cistei și Obreja 
complect colectivizate 

Urm inel îndemnul partidului

Comuna Sîntimbru complect cooperativizată
Munca politica — cheia succeselor

Ascultînd cuvfntul de îndemn al 
partidului și stimulați de frumoa
sele rezultate dobîndite an de an 
de colectiviștii din Cistei și alte 
gospodării, rezultate care au fost 
larg popularizate prin agitatori de 
la om la om, prin vizite ale țăra- 

■*' nilor muncitori la colectiviști, prin 
exemple comparative etc., țăranii 
muncitori, membrii ai celor două 
Întovărășiri agricole din Cistei, au 
cerut să fie primiți și ei în marea 
familie a colectiviștilor.

Astfel, de unde cu o s?ptămînă

în urmă gospodăria colectivă „Par
tizanii Păcii" din Cistei număra 43 
familii și o suprafață de 189 hecta
re, astăzi ea Guprinde pe toți țăranii 
muncitori, satul fiind în întregime 
colectivizat. Gospodăria numără a- 
cum 215 familii cu o suprafață de 
peste 800 hectare.

Cele 172 familii, care zilele aces
tea au pășit și ele cu toată hotă
rîrea pe calea belșugului și fericirii, 
au adus în gospodăria colectivă peste 
120 boi și vaci, 4 cai, precum și 115 
care și alte utilaje agricole.

Cu încredere spre viitor
Gospodăria colectivă din Obreja 

și-a afirmat an de an tot mai mult 
superioritatea față de țăranii mun
citori din sat. Ca urmare a aplicării 

sfruntași în munca 
de colectivizare

XTCOARA IOAN
Secretarul corn, comunal 

de partid — Mihalț

TRUȚA PETRU
Președintele sfatului 
popular — Mihalț

regulilor agrotehnice, în cadrul 
gospodăriei au fost obținute recolte 
de grîu și porumb cum nu au mai 
fost obținute niciodată pe hotarul 
Obrejei. Anul trecut, de pildă, de 
pe terenul semănat cu porumb hi
brid, gospodăria a recoltat o pro
ducție medie la hectar de peste 
7.000 kg, în timp ce la grîu pro
ducția a fost de aproape 2.000 kg, cu 
peste 600 kg la hectar mai mareea 
cea obținută de țăranii din sat.

Succese mari au fost obținute și 
ne linia întăririi economico-organi- 
zatorică a gospodăriei. Dacă la în
ființare gospodăria avea doar 4 a- 
nimale mari, azi are o fermă cu 12 
vaci de lapte, o turmă cu peste 300 
oi, o crescătorie de porci și un nu
măr de 6 boi de muncă. De aseme
nea, din veniturile mari realizate 
gospodăria și-a cumpărat 2 autoca
mioane, și-a ridicat construcții noi 
etc. Toate aceste rezultate, ca și ve
niturile realizate de colectiviști în 
cadrul gospodăriei, au constituit un 
puternic exemplu și in acelașilimp 
un punct de atracție pentru țăranii 
muncitori din sat.

In ultimul timp, ca urmare a în
drumării date de către Comitetul 
raional de partid, comitetul comu
nal de partid și organizațiile de 
bază de aici au intensificat munca 
de atragerea țăranilor muncitori în 
gospodărie. De dimineața și pînă 
noaptea tîrziu agitatorii au desfă
șurat o intensă muncă de lămurire, 
arătînd pe baza faptelor avantajele 
pe care le are țăranul muncitor în 
cadrul gospodăriei. Rezultatele mun
cii duse de comuniști ca Salcău I., 
Lupea V. și alții ti-au întîrziat. In 
mai puțin de 3 zile, toți țăranii 
muncitori din sat au pășit hotărîți 
pe calea gospodăriei colective. Cele 
peste 100 de familii de țărani mun
citori care s-au înscris zilele aces
tea au adus in cadrul gospodăriei 
pe lingă suprafața agricolă un nu
măr mare de boi și vaci, precum 
și numeros utilaj agricol.

Pe la mijlocul lunii noiembrie, a- 
nul trecut, cînd a avut loc aduna
rea de alegeri a comitetului comu
nal de partid Sîntimbru, sectorul a- 
gricol cooperatist cuprindea 5 înto
vărășiri agricole, reprezenlînd ast
fel doar 183/» din suprafața agrico
lă a comunei. Comuniștii prezenți 
la această adunare au analizai a- 
tunci temeinic cum s-a muncit pen
tru cooperativizarea agriculturii și 
au luat măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii politice în aceasta direcție.

Comitetul comunal de partid, fi
nind seamă de sarcinile izvorîte din 
hotăririle conferințelor regională și 
raională de partid, precum și de 
propriile măsuri luate cu ocazia a- 
legerilor, a pus un accent deosebit 
pe intensificarea muncii politice 
pentru cooperativizarea agriculturii 
în cele 4 sate aparținătoare comu
nei Sîntimbru. In acest scop au 
fost instruite birourile organizațiilor 
de bază privind intensif carea mun
cii politice de lămurire. Au fost 
constituite colective de agitatori, re
crutați dintre cei mai buni întovă
rășiți, membri și nemembri de par
tid. s-au organizat consfătuiri pe 
circumscripții electorale, adunări la 
căminele culturale, folosindu-se cu 
pricepere munca politică de la om 
la om. Și rezultatele n-au întîrziat 
să se arate.

In satul Totoi, de pildă, la sfîrși- 
tul lunii noiembrie 1958 exista o 
singură întovărășire, care cuprindea 
22 familii cu o supra
față de aproximativ 26 
ha. Organizațiile de 
bază din întovărășire 
și sat au analizat in
tr-o ședință comună 
situația existentă din 
sat privind transfor
marea socialistă a a- 
gric uit urii și realizările 
obținute de întovărășiți 
in sporirea producției 
agricole. Această șe
dință a dat rezultate 
bune. In scurt timp 
toți membrii de partid 
din sat s-au înscris cu 
întreaga suprafață de 
teren in întovărășire, 
primii fiind Marian 
Ion, Necherniș flico- 
lae, Birăuță Pavel.

Exemplul lor a fost urmat și de ță
ranii muncitori Anca Zenooie, Dan- 
ciu Aurel, Popescu Maxim și mulți 
alții. Astfel, intr-o perioadă relativ 
scurtă de timp 206 familii și-au 
unit cele 180 hectare teren a- 
rabil, puiund bazele celei de a 
2-a întovărăși din sat — întovără
șirea ,,30 Decembrie".

Și în satul Galtiu, organizațiile 
de bază din cele două întovărășiri 
intensificind munca politică de 
lămurire, toți țăranii muncitori, 
in timp de numai 4 zile, s-au în
scris în întovărășirile existente cu 
întreaga suprafață, devenind astfel 
primul sat complect cooper at ivizat 
din comună.

Pentru atragerea țăranilor mun
citori, în sectorul socialist-coopera- 
tist au fost folosite din plin și ce
lelalte forme ale muncii politice de 
masă. Spre exemplu, la gazetele "de 
perete din cele 4 sate aparținătoare 
comune’ Sîntimbru, au fost publi
cate articole care reliefau superio
ritatea muncii în comun, la cămi
nele culturale au fost ținute confe
rințe axate pe tema transformării 
socialiste a agriculturii.

D-'sfășurîndu-se cu perseverență 
o astfel de activitate, din partea 
organizațiilor de partid, comitetelor 
de conducere ale întovărășirilor și

agitatorilor, s-a creat în toate sa
tele de pe raza comunei Sîntimbru 
o vie frămintare în rindul țăranilor 
muncitori care au rrjmas înafpra 
sectorului agricol socialist. Agita
torii Benga Ion, Jurca Maria, găi
narii Romulus, Mustață Pavel, Bar
bu Ionel, Mustață Maria, Potopea 
Traian, Vlad Ion, Păstrăv. Ion și 
alții, lămurind cu convingere pe 
aceștia și demonstrîndu-le superio
ritatea agcbulturii socialiste și cit 
au păgubir*fpcrînd pămîntul după 
vechile obiceiuri, numărul țăranilor 
muncitori care cereau să intre în 
întovărășirile agricole creștea neîn
cetat.

Munca politică desfășurată cit 
răbdare și pricepere zi de zi a avut 
drept rezultat că în primele zile 
ale 'unii aprilie agricultura comu
nei Sîntimbru să fie complet coo
perativizată. Acest succes fără în
doială n-a fost ușor de realizat. Dar 
rezultatele obținute constituie o do
vadă că munca politică este cheia 
succeselor și că acolo unde ea se 
desfășoară cu răbdare și pricepere 
țăranii muncitori pășesc cu încrede
re pe calea belșugului și bunăstării, 
pe calea agriculturii socialiste.

MAI LAT MARIA 
secretara comitetului comunal 

de partid — Sîntimbru

Fruntași in munca de cooperativizare
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In gospodăria colectivă „Unirea" 
din orașul nostru, ai cărei membri 
muncesc cu avînt sporit pe ogoare, 
au intrat zilele acestea încă 39 fa
milii de țărani muncitori.

Ha Herghin
In gospodăria colectivă au intrat, 

de curînd, încă 10 familii de țărani 
muncitori.

Prin înscrierea terenului agricol 
dinafară, a crescut cu 11)0 hectare 
și suprafața de teren a celor 2 în
tovărășiri.

fia Benic
De curînd, noi familii de țărani 

muncitori au intrat și în gospodă
ria colectivă din Benic.

Printre cei înscriși strut țăranii 
muncitori Baldea Todor, Anca Ion, 
Goia Traian, Nicoară Ion și alții.

Cu pași hotărîți spre gospodăria colectivă
Lucrînd pămîntul în comun pe 

suprafețe mari, cu unelte mecani
zate, membrii întovărășirii noastre 
agricole au obținut în fiecare an 
recolte sporite față de cele dobîn
dite de producătorii agricoli din 
sectorul individual. Mergînd cu în
credere pe drumul agriculturii so
cialiste și ca o urmare firească a 
rezultatelor obținute în întovărășire, 
în primăvara acestui an toți țăra
nii muncitori întovărășiți și alți ță
rani din Galtiu s-au înscris cu tot 
pămîntul lor în cele două întovără
șiri agricole din saf.

îndrumați cu multă răbdare și 
perseverență de organele de partid 
și de stat din comună, același lu
cru l-au făcut și producătorii agri
coli din satele Sîntimbru, Totoi și 
Coșlariu, comuna noastră fiind în 
prezent complect cooperativizată.

Dar dacă munca unită în întovă
rășire ne-a dat prilejul să obținem 
recolte mai mari, să ne sporim mai 
rniilt cîștigul, astăzi aceste rezul
tate mi’ ne mai mulțumesc. Și e- 
xemplele vii, grăitoare, ce scot în 
lumină succesele dobîndite de co
lectiviștii din Cistei, al căror sat

este acum complect colectivizat, de 
colectiviștii din Obreja, Micești, Țel- 
na și alte gospodării, care în cea 
mai mare parte și-au construit din 
veniturile realizate în gospodărie 
case și alte construcții noi, ne fac 
să năzuim să pășim și noi pe dru
mul gospodăriei colective.

Avînd convingerea că și în satul 
nostru sînt toate condițiile pentru 
înființarea unei gospodăriLcolective 
bogate și puternice, în care să se 
dezvolte numeroase ramuri : de pro
ducție aducătoare de venituri mari, 
m-am hotărît să fac un pas mai 
departe și am semnat cerere de in
trai” în gosoodăria colectivă. A- 
celași lucru l-au făcut și âlți înto
vărășiți din sat ca Mîrza Iacob, 
Mîrza Lucreția și alții,; cu p 
suprafață de peste 40 hectare 
și sînt sigur că pasul făcițt 
de noi îl vor face în curînd toți 
țăranii muncitori din satul nostril, 
deoarece belșugul și fericirea nu
mai în gospodăria colectivă pot de
veni de deplin fapt împlinit.

JURCA SILVIU 
președintele întov. „Galtiana" 

satul Galtiu



întreprinderea Zlatna — pentru a doua oară 'fruntașă pe țară Carnet cultural
Cuvîntul de onoare al unui colectiv harnic

Ing. MOHAI EMIL
director
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Retrăiesc din nou clipele emoțio
nante din septembrie, trecut. Văd 
iarăși sala fixită de muncitori îm
brăcați sărbătorește, ascult cuvîntul 
înflăcărat al lor. Și cu toate 
au trecut de cînd se sărbătorea acel 
eveniment luni de zile în șir, 
pot trece cu vederea peste cîteva 
cuvinte notate fugitiv pe fila unui 
carnet. Nu pot, pentru că ele sînt 
din nou actuale, pentru că în aces
te cuvinte oricine găsește împlini
rea unui angajament. Găsește cu
vîntul de onoare însoțit de hotărî- 
rea si entuziasmul unui colectiv 
harnic.

In anul trecut, atunci cînd între
prinderea Zlatna primise pentru cri
ma oară Steagul Roșu de întreprin
dere fruntașă pe ramură, mi-a fost 
dat să întîlnesc sute de oameni u- 
niți înfr-un singur gînd. Și dacă 
din cuvîntul lor s-au desprins fapte, 
cutezanțe și dorinți de noi izbînzi, 
dacă hotărîrea de a păstra și pe 
mai departe Steagul Roșu, simbo
lul muncii însuflețite s-a transfor
mat într-o înflăcărată chemare, a- 
poi nu e mai puțin adevărat că zi
lele trecute de atunci au fost zile 
de izbînzi, zile de fapte și mai mă
rețe. Oamenii acestei întreprinderi, 
lie ei muncitori, tehnicieni sau in
gineri, s-au prins atunci cînd li s-a 
înmînat Steagul într-un 
ment și iată azi cum cuvîntul 
a devenit 
doua oară 
treprinderii 
patul unei 
cialiste să , „ 
întreprindere fruntașă pe

★
In cursul celui de-al II-lea se

mestru — perioada pe care primeș
te Steagul Roșu de producție de 
fruntașă pe ramură — colectivul de 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
la întreprinderea Zlatna au dobîn- 
dit sub conducerea comitetului de 
partid succese deosebite în îndepli
nirea și depășirea sarcinilor d' - m. 
In frunte cu comuniștii, acest har
nic colectiv a reușit ca să-și reali
zeze sarcinile de plan la producția 
globală pe semestrul II 1958 în 
proporție de 108%. îndeplinind și 
depășind în același timo p'mM Li 
toate s_ I ’ _ , ’ 
toprogramate. In același timp 
ductivitatea muncii a crescut 
6.1 % iar nrețul de cost a fost 
dus cu 1,69°/o.

Cifrel<' acestea par a SDune_ . 
puțin și totuși ele ascund o uriașă 
muncă creatoare desfășurată de în
tregul colectiv, scot în evidentă fă 
s-a muncit intens, că toți ca unul 
au răspuns chemării pe care orga-

------------------------♦♦

Să fie grăbite muncile agricole!
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faptă împlinită. Pentru a 
harnicul colectiv al în- 
Zlatna reușește la ca- 
însuflețite întreceri so- 

cîșlige Steagul Roșu de 
1 -■» ramura.

sortimentele planificate și au- 
pro- 

cu 
re-
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nizațiile de partid și organele sin
dicale au adresat-o. In fiecare sec
ție, la fiecare loc de muncă s-au 
studiat și găsit metode mai bune de 
lucru, s-au descoperit însemnate re
zerve interne, care au sprijinit în 
mod considerabil creșterea produc
ției și a productivității muncii. In 
cursul anului 1958, în cadrul între
prinderii au fost făcute propuneri 
de inovații deosebit de importante, 
de pe urma cărora se realizează e- 
conomii de sute de mii lei. Ca ur
mare a aplicării inovației, colecti
vul condus de tov. inginer Mohai 
Emil, directorul întreprinderii, pri
vind introducerea unui nou sistem 
tehnologic, la secția nr. 1 s-a obți
nut o sporire a capacității de lucru 
a agregatelor de 3O®/o. De aseme
nea, la secția nr. 2 îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan se da- 
torește urmăririi atente a parame
trilor tehnologici cît și judicioasei 
întrețineri a utilajului, iar la secția 
nr. 3, secție care a înregistrat cele 
mai multe rezultate în semestrul II, 
succesele obținute sînt rodul abne
gației întregului colectiv, ca și ^ur
mare firească a măsurilor tehnico- 
organizatorice luate.

★
Sîmbăta trecută, colectivul în

treprinderii Zlatna a retrăit eveni
mentul înmînării Steagului Roșu de 
unitate fruntașă pe ramură. Intre- 
rml colectiv a fost din nou prezent 
la mareai bucurie.

Pentru succesele mari obținute, 
succese cu care se mîndrește între
gul nostru raion, colectivul între
prinderii Zlatna a fost călduros fe- 
' -ifat atît de către tov. Dumitrescu, 
director tehnic, din parea ministe
rului respectiv cît și din partea to
varășului Nicolae Puia, membru în 
Prezidiul C. C. S. In numele Comi- 
fftoibii raional de partid alba, har- 
n:cul colectiv al întreprinderii Zlat
na a fost călduros felicitat de către 
tovarășul Ștefan Boureanu, membru 
a’ omitetului regional de partid, 
nrim-secretar al Comitetului raional 
P.M.R. Alba. In cuvîntul său, tov. 
Boureanu a arătat că victoria do- 
bîndită este rezultatul întăririi ca
pacității de mobilizare a organiza- 
t ilor de partid, este urmarea fireas
că a muncii înflăcărate a comuniș
tilor. In continuare tov. Boureanu 
a arătat sarcinile ce stau în fața 
colectivului de muncă de aici, pen
tru a obține și oe viitor victorii tot 
mai însemnate și a menține drape
lul cîștigai.

In încheierea festivității a urmat 
lin frumos program artistic, prezen
tat de brigada artistică de agitație 
a întreprinderii. N. S.

Muncă rodnică pe ogoare
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SATMAREAN GFI. 
lăcătuș

BIBOLAR IOSIF 
dulgher

In scopul dezvoltării continue a activității artistice de amatori 
în rîndurile muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și funcționarilor, ca 
unul din mijloacele de educare socialistă a oamenilor muncii, Prezi
diul Consiliului Central al Sindicatelor a hotărît desfășurarea, între 
1 februarie — 23 august a.c„ a celui de-al V-lea concurs al formații
lor artistice de amatori ale sindicatelor.

Redăm mai jos aspecte din pregătirile ce se fac în vederea reu
șitei aceslei manifestări He masă și a întîmpinării celei de-a XV-a a- 
niversări a eliberării patriei noastre.

Vie activitate la complexul 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu

In vederea participării la concurs, 
feroviarii complexului C.F.R. Te
iuș-Coșlariu se pregătesc de zor. 
Corul și orchestra de aici și-au 
îmbogățit repertoriul cu noi cîn
tece iar echipa de dansuri, sub 
îndrumarea tovarășului Medrea Ion, 
pregătește cu sîrguință o suită de 
dansuri populare rominești.

Cu bune rezultate muncesc și 
membrii echipei de teatru, care re
petă cu regularitate rolurile 
piesa „Se împrăștie norii".

Și la Iprodcoop se 
muncește intens

din

Muncitorii de la Iprodcoop au fă
cut în dese rînduri dovada hărni
ciei lor, graficele de producție, me
reu în creștere, dovedind cu priso
sință acest lucru. Și-apoi dovada 
hărniciei și iscusinței o fac și în 
prezent. Pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan cu toții pun umărul, iar 
pentru a se prezenta bine la con
curs fiecare din talentele de aici Iși 
aduc contribuția. Cîmpean Ștefan, 
timplar, Dreghici Nicolae, curelar, 
Mendi Emeric, modelator și alții din

In ‘aceste zile
In aceste zile de primăvară tim

purie, zilele sînt șugubețe, cînd cal
de și luminoase, cînd învolburate. 
Așa că, încă nu orice floare îndrăz
nește să-și deschidă petalele 1 

totuși, cine a luat parte la faza 
raională a concursului echipelor ar
tistice de amatori, desfășurată du
minica trecută la Zlatna, 
orilejul să-și răsfețe ochii.

brigada artistică de agitație se do- i 
vedesc pe zi ce trece tot' mai buni 
interpreți, iar cei din echipa de tea
tru care pregătesc piesa „Cheia suc
cesului" nu se simt deloc stingheriți 
la gîndul că vor urca treptele sce
nei. De altfel muncitorii din cadrul 
acestei întreprinderi au înjghebat și 
un cor care, de asemenea, obține 
bune rezultate în munca de pregă
tire a o seamă de cîntece populare 
și patriotice.

Artiștii amatori de la 
„Ardeleana11 repetă

Cu formații artistice bine pregă
tite năzuiesc să se prezinte la con
curs și cei ce muncesc la fabrica 
„Ardeleana". Și faptul că vor iz
buti în năzuințele lor este de pe 
acum asigurat. Cîntecele „Frumoasă 
ești patria mea", „Cîntecul păcii", 
„Tovarășe grăbește pasul" și altele 
sînt deja învățate de toți coriștii, 
iar orchestra de 
te și ea într-un 
pregătire.

Muncitorii de 
leana" vor mai 
o formație de dansuri compusă din 
opt persoane și o brigadă artistică 
de agitație în care s-au înrolat pa
trusprezece tovarăși și tovarășe.

muzicuțe se găseș- * 
stadiu înaintat de

la fabrica „Arde- 
prezenta la concurs

Hotărîți să smulgă pămîntului 
roade tot mai mari, membrii înto
vărășirii agricole ,.Drumul lui Le
nin" din comuna Stremț desfășoară 
o vie activitate în muncile agricole 
de. primăvară.

Cu ajutorul S.M.T.-ului și cu a- 
telajele proprii, ei au pregătit tere
nul în condițiuni optime și au ter
minat de însămîntat ovăzul, trifoiul 
și sfecla d» zahăr încă de săptă- 
mîna trecută. Neîncetînd nici o cli
pă lucrările în cîmp, ei au continuat 
cu pregătirea terenului pentru cul-

tarile din epoca Ii-a și au început 
însămînțarea porumbului.

O atentie deosebită au acordat în- 
tovărășiții pregătirii terenului ce se 
însămânțează cu porumb hibrid U 
22. întovărășiți aii îngrășat acest 
teren cu cantități sporite de gunoi 
de grajd și prin tîrlire cu oile înto
vărășirii, oi al căror număr va spo
ri în acest an cu încă 60 de capote.

Paralel cu lucrările de însămîn- 
țări ei au orrmai arăturile și cultu
ri toamnă re cea mai mare su
prafață.

avut 
Fetele 

frumoase și flăcăii chipeși veniți la 
concurs, îmbrăcați în minunatele lor 
costume naționale, păreau flori 
multicolore presărate într-o dum
bravă minunată.

In cadrul acestui decor, la care 
s-a adăugat voioșia artiștilor ama
tori și a sutelor de spectatori, con
cursul a început într-o atmosferă 
sărbătorească. Echipa de dansuri 
din Cib-Sat. căreia i-au urmat că- 
lușerii din Cib-Chei, a făcut o bună 
impresie. Dovada unei pregătiri te
meinice au făcut-o apoi și ampoi- 
rinii. Brigada artistică din Ampoi- 
ța, formată aproape în întregime 
din țărani muncitori, a oglindit în 

. programul interpretat cu multă mă
iestrie artistica aspecte ale muncii 
din comuna lor. Cartea are mulți 
prieteni în Ampoița, întovărășirea 
de aici crește și se întărește, iar 
ampoițeniî răspund cu însuflețire la 

------------------------♦♦

de primăvară
orice acțiune patriotică, au fost cele 
ce s-au desprins din programul a- 
cestei brigăzi.

Ca gazde ale concursului, zlăt- 
nenii au ținut să fie iâ înălțime și 
au reușit. Corul de aici, mai mult 
ca altădată, s-a afirmat prin coeziu
ne și armonie, interpretarea cîntece- 
lor „Steagul partidului", „Măreț pă- 
mînt al patriei iubite", „La șezătoa
re" și „Hora gospodăriilor colective" 
fiind de înalt nivel. Și-apoi _nici 
dansatorii din Zlatna nu s-au) Păsat 
mai pe jos. Țarina și învîrtita exe
cutate de ei, 
care vorbesc 
nouă, au fost 
aplauze cum 
dati an fost

A

Fruntași p
Muncind cu tot avîrdul lor tine

resc în întrecerea socialistă, tracto
riștii din brigada a 6-a S.M.T. se 
situează fruntași pe stațiune în cam
pania agricolă.

Folosind la maximum timpul bun 
de lucru și acordînd toată atenția 
organizării muncii în brigadă pen
tru înlăturarea timpilor morți și 
realizarea de economii de carbu-

e stațiune
ranți, ei au reușit să-și realizeze 
sarcinile de plan pe campanie în 
proporție de peste 70%, executlnd 
lucrări de calitate foarte bună.

Printre cei cu cele mai frumoase 
rezultate în întrecere se situează 
tractoriștii Popa Ion, care a reali
zai planul pe campanie in proporție 
de 150*ît si Breaza Victor—peste 
100%.

Grăbirea lucrărilor agricole
Dacă membrii gospodăriei colec

tive „30 Decembrie 1947“ și cei ai 
întovărășirilor „Drumul Socialis
mului" și „16 Februarie" din co
muna Teiuș, muncind cu hărnicie, 
au reușit să termine din timp însă- 
mînțările din epoca I--a și să fie pe 
terminate cu pregătirea terenului 
pentru însămînțările din epoca II-a, 
nu același lucru se poate spune 
despre celelalte două întovărășiri 
din comună.

însoțite de strigături 
despre viața noastră 
urmate de ropote de 
de altfel, viu aplau- 

_ _ __  solistul instrumentist 
Popa Viorel din Ampoița și solista 
vocală Păcurar Maria din Zlatna.

Cu concursul de la Zlatna, faza 
raională a celui de-al V-Iea concurs 
al formațiilor artistice ale cămine
lor culturale s-a încheiat. Acest lu
cru însă nu înseamnă că s-a în
cheiat munca activiștilor culturali și 
a membrilor echipelor artistice. Cele 
mai bune echipe se vor prezenta în 
cnrfnci pentru selecționare în vede
rea fazei regionale și ele trebuie sa 
fie pregătite în cele mai mici a- 
măn irite.

1

scriu corespondenții
Utemiștii din Cib-Chei
Munca perseverentă a membrilor 

organizației U.T.M. din CitZChei 
este pe zi ce trece tot mai bogată 
în fapte. De curînd, în rîndurile u- 
femiștilor au fost primiți noi tineri 
cum sini Aron și Iosif Perța, Barb 
Sabin, Maria Cloamba și Sabina 
Domnica, iar ca o încununare a e- 
lanului utemiștilor de aia a luat 
ființă o brigadă de munca patrioti
că.,

Pornind acțiunea de înfrumuse
țare a satului, membrii brigăzii pa
triotice din Cib-Chei au și prestat 
200 ore muncă la săpatul funda
mentului pentru construirea unei

sarcină de seamă
Așa, de pildă, membrii întovără

șirii „Viată nouă" (președinte tov. 
Muntean Zaharie) mai au și acum 
sfeclă de zahăr neinsămînțafă, iar 
pe cîmo, in perimetru' lor, sînt în
că suprafețe însemnate nearate, de
și e timpul să înceapă semănatul 
căiturilor din epoca a Il-a. Cit des
pre grăparea arăturilor și culturilor 
de toamnă, in vederea păstrării u- 
mezelii in sol, această lucrare s-a

făcut pe suprafețe cu totul neînsem
nate.

Ținind seamă de rolul important 
ce-l are în sporirea producției agri
cole executarea la vreme a muncilor 
agricole, organele de partid și co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar din comuna Teiuș trebuie să 
sprijine mai mult întovărășirile ră
mase in urmă cu arăturile și însă- 
mînțările, pentru ca să se poată a- 
sigura succesul deplin în muncite 
agricole, pe întreaga comună.

magazii la școala din sat, repara
rea unei porțiuni de 100 metri 
drum și facerea unor ronduri de 
flori în fata școlii. La cererea mem
brilor brigăzii, sfatul popular comu
nal a încredințat acestora și con
struirea unui pod peste valea din 
sat, din sumele economisite urmînd 
a fi cumpărate pentru căminul cul
tural un aparat de radio, cîteoa jo
curi de șah și o seamă de mate
riale sportive. V. P. OLEA

Cresc rîndurile 
întovărășițiicr

Gospodăria colectivă și întovără
șirea agricolă din satul Țelna rețin 
tot mai mult atenția țăranilor mun
citori rămași înafara sectorului so
cialist al agriculturii. Și e normal 
să fie așa. date fiind recoltele mari 
obținute de colectiviști și întovără
șiți.

Astfel stind lucrurile, tot mai 
mulți țărani muncitori din acest sat 
cer a fi primiți în sectorul socialist 
al agriculturii. Zilele trecute, de 
pildă, și-au făcut cereri pentru a 
îi primite în întovărășire 15 familii 
de țărani muncitori, totalizînd 20 
ha. teren arabil. Printre cei care au 
făcut cereri sînt Țirlea Loghin, Ha- 
da Vasile lui Ion, Blrz Florean, 
Deac Petra, Ftorea Vasile și alții.

CfMPEAN CORNEL

*



Pentru o activitate mai susținută a gazetelor de perete
) Redacția ziarului „Steaua roșie" cu sprijinul unui număr de cola-
< boratori și corespondenți a organizat un raid-anchetă în unele sate 
S și comune, întreprinderi și instituții din raion, cu terna : „Cum se 
z preocupă organizațiile de partid de organele lor de presă", cu scopul
< de a îmbunătăți în viitor activitatea acestora, de a face ca gazetele 
S de perete să-și aducă un și mai mare aport la îndeplinirea sarcini- 
2 lor economice și politice ale organizațiilor de partid.
< Redăm mai jos cîteva aspecte din constatările făcute

Cum ne ajută organizația de bază
Ca și celelalte organizații de 

bază, și organizația de partid de la 
7.I. L. „Horia" iși are organul său 
de presă, față de care manifestă o 
grijă deosebită și permanentă. A- 
iunci cind colectivul de redacție a 
îost descomplectat prin plecarea u- 
nui tovarăș, organizația de bază a 
complectat colectivul cu altul.

In adunările generale ale organi
zației de bază, chiar dacă se ana
lizează alte probleme, se amintește 
de sarcinile ce le are gazeta de pe
rete in sprijinul îndeplinirii acțiuni
lor ce se organizează în întreprin
dere.

Pe lingă aceasta, biroul organi
zației de bază a analizat munca co
lectivului de redacție pe baza unui 
referat ce a fost prezentat înir-o șe
dință de birou, cu care ocazie am 
primit îndrumări prețioase în mun
ca de viitor. Printre altele, ni s-a re
comandat că este necesar să ne preo
cupăm in mai mare măsură de a 
trata la gazeta de perete despre în
deplinirea la timp a sarcinilor de 
producție, despre creșterea produc
tivității muncii și reducerea prețu
lui de cost, popularizarea pe scară 
mai largă a fruntașilor în produc
ție si a metodelor lor de muncă etc.

Ca urmare, colectivul de redacție 
și-a îmbunătățit In mod simțitor 
activitatea. Astfel, pe lingă o largă 
popularizare a sarcinilor de produc
ție și a rezultatelor obținute, co

O sarcină dată uită
.Miață nouă" se intitulează gazeta

de perete a organizației de bază din 
gospodăria colectivă din satul Că- 
pud. In urmă cu ăi va timp, colec
tivul de redacție se ocupa foarte 
mult de activitatea gazetei de perete 
și aceasta pentru faptul că și orga
nizația de bază se preocupa mai în
deaproape de îndrumarea și spriji
nirea colectivului de redacție. Acest 
lucru îl dovedesc înseși articolele 
ce au fost publicate și care se află 
în prezent la organizația de bază. 
Anoi, în planul de muncă al orga
nizației de bază se prevedea perio
dic și se analiza felul cum mun
cește colectivul de redacție, se fă
ceau propuneri și se luau măsuri 
pentru continua îmbunătățire a ac
tivității gazetei de perete.

Pe lingă gazeta de perete activa 
tin însemnat număr de corespon
denți voluntari, îndrumați și aceștia 
de organizația de bază.

Organizația de partid din gospo
dăria colectivă din satul Căpud, în 

lectivul de redacție a mai publicat 
la gazeta de perete portrete ale 
fruntașilor în producție, convorbiri 
cu conducerea întreprinderii în pro
blema sarcinilor de viitor, articole 
scrise de agitatori în care ei au a- 
rătat metode de la locul de muncă 
și altele.

Așa, de pildă, agitatorul Constan
tin Cutcan, intr-un articol publicat 
la gazeta de perete împărtășea din 
metodele sale de popularizare a di
feritelor evenimente, cum a fost 
Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
La gazeta de perete au mai scris și 
agitatorii Viorica Anghel, Virgil 
Teodor eseu și alții. In vederea an
trenării unui număr cit mai mare 
de agitatori pentru a scrie Ia ga
zeta de perete, noi am publicat ar
ticolul intitulat „Agitatorul, cores
pondent la gazeta de perete" sem
nat de tov. Gheorghe Albu, secreta
rul organizației de bază.

Fără îndoială că noi n-am uitai 
de spiritul combativ, partinic al 
articolelor publicate. De aceea ne 
preocupăm ca gazeta de perete să 
popularizeze rezultatele pozitive, dar 
să și critice lipsurile din muncă, 
contribuind în felul acesta la înde
plinirea sarcinilor ce stau în fața 
colectivului de muncă de la între
prinderea noastră.

ELENA MOISESCU 
responsabila colectivului de 

redacție al gazetei de perete

• •

prezent nu mai dovedește aceeași 
preocupare. Colectivul de redacție, 
ne fiind îndrumat, a neglijat munca 
ce i-a fost încredințată. De la în
ceputul anului și pînă în prezent la 
gazeta de perete au apărut doar 
două articole care tratau același lu
cru : „Ridicarea nivelului politic, 
sarcină de seamă a fiecărui U.T.M.- 
ist". Și, ce-i drept, nu se pot plîn- 
ge tovarășii de la G.A.C. Căpud că 
nu ar avea ce publica Ia gazeta de 
perete. Sînt chiar foarte multe lu
cruri frumoase care ar putea fi a- 
duse la cunoștința colectiviștilor cu 
ajutorul gazetei de perete. Diferi
tele materiale, critice prin care să 
se combată lipsurile ar constitui un 
real sprijin atît în munca organiza
ției de bază cît și a consiliului de 
conducere al gospodăriei colective.

Alte isoecte
Din constatările făcute s-a des

prins că în majoritatea lor organi

zațiile de partid dovedesc preocu
pare pentru organele lor de presă. 
Ele îndrumă și sprijină activitatea 
colectivelor de redacție ale gazete
lor de perete, cum sînt cele de la 
Atelierul L. Regional Alba-Iulia, 
U.R.C.C., G.A.C. Obreja și altele.

Se constată însă că mai sînt li
nele organizații de bază care negli
jează îndrumarea activității colecti
vului de redacție al organului lor 
de presă, lipsindu-se în felul acesta 
de un real sprijin în îndeplinirea 
multor sarcini.

Exemplu în această privință îl 
constituie organizațiile de bază din 
comunele Mihalț, Hăpria, satul 
Tăuți, Cartier nr. II Alba-Iulia, A- 
telierul de zonă, Depoul C.F.R. 
Alba-Iulia și altele. Aici, materia
lele la gazeta de perete se schimbă 
la mari intervale de timp. Mare 
parte și din cele ce apar nu tratea
ză probleme specifice locului de 
muncă și ceea ce este mai rău, ma
terialele ce apar nu sini combative.

CONCLUZII
Pentru a lichida starea aceasta 

de lucruri, se cere din partea orga
nizațiilor de bază și mai cu seamă 
din partea comitetelor de partid să 
ia măsuri ca în scurt timp activi
tatea gazetelor de perete să fie 
îmbunătățită, mai ales că peste 
puțin timp oamenii muncii din pa
tria noastră vor sărbători „Ziua 
presei comuniste" — eveniment de 
importanță deosebită pentru presa 
comunistă din întreaga lume. Or, 
curii gazetele de perete fac parte 
din presa de partid, se cuvine săli 
se acorde toată atenția.

Comitetele de partid, toate orga
nizațiile de bază au datoria să 
muncească în așa fel ca activitatea 
gazetelor de perete să fie ridicată 
pe o treaptă mai înaltă, la nivelul 
sarcinilor politice și economice ac
tuale,

Grăparea arăturilor de toamnă la G. A. S. — Galda de Jos.

Dezvoltarea bazei furajere 
o sarcină importantă

Odată cu celelalte munci din cam
pania agricolă de primăvară, o a- 
tenție deosebită trebuie acordată și 
lucrărilor menite să ducă la asigu
rarea unei puternice baze furajere, 
care constituie unul din factorii ho- 
tărîtori în dezvoltarea creșterii ani
malelor, a sporirii productivității lor.

De aceea, in aceste zile, paralel 
cu bătălia însămînțărilor, organiza
țiile de partid și sfaturile populare, 
inginerii și tehnicienii de la comu
ne trebuie să ia toate măsurile pen
tru sporirea bazei furajere. Trebuie 
executate acum lucrări de îmbună
tățire a pășunilor și finalelor na
turale, precum și a celor cultivate, 
trebuie însămințate plantele fura
jere pentru masă verde și însilozare.

An de an experiența a dovedit că, 
executind la vreme lucrările de îm
bunătățire a nășunilor, cum sînt: 
aplicarea de îngrășăminte naturale 
și chimice, curățirea, grăparea, ni
velarea mușuroaielor ele., producția 
de iarbă poate fi sporită de 4-5 ori. La 
Teiuș, de pildă, unde anul trecut, 
la îndemnul organizațiilor de par
tid și cu sprijinul tehnicienilor sfa
tului popular,' țăranii muncitori din 
comună au curățit pășunea -de spi
ni, scaieți și buruieni, au imprăș- 
*iat mușuroaiele, au grăpat-o, au 
■ngrășat-o în mare parte prin tîr- 
lire și au făcut desecări, producția 
de masă verde a crescut de două 
ori iar multe din ierburile rele au 
devenit ierburi de valoare. Prin re- 
însămînțarea unor suprafețe însem
nate de pășuni, in comunele Hă
pria, Siniimbru și altele, pro
ducția de masă verde a crescut 
la 18.000 kg. masă verde la hectar.

Pentru sporirea producției de ma
să verde, importante lucrări de în
treținere a pășunilor au făcut și în 
primăvara aceasta țăranii muncitori 
din comunele Stremț, Galda de los 
și altele. In comuna Stremț de e- 
xemplu, țăranii muncitori și tinere
tul din comună, în frunte cu ute- 
ni'știi, au curățat de spln: și mără
cini, au grăpat și împrăștiat mușu
roaiele de pe înlreaga suprafață de 
pășune. La Vințul de los, in sa
tul Mereteu s-a curățat de arboret 
și s-a însămințat cu semințe de ier
buri o suprafață de 30 de hectare.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 

arătat că în raion mai sînt încă 
multe comune unde nu se acordă 
toată importanța lucrărilor de în
treținere a pășunilor și fînețelor. In 
comunele Ampoița, Ighiu, Berghin 
și altele, 'unde organizațiile de par
tid și comitetele executive ale sfa
turilor populare nu se ocupă cu 
toaFă răspunderea de asigurarea 
bazei furajere, spinii, buruienile și 
mușuroaiele acoperă o treime din 
pășune, lipsind animalele de impor
tante cantități de iarbă.

Această situație deosebit de dău
nătoare dezvoltării creșterii anima
lelor trebuie și poate fi lichidată, 
dacă organizațiile de parffd și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune vor desfă
șura o largă muncă de îndrumare 
a țăranilor muncitori, arătîndu-le 
că este în primul rînd în interesul 
lor să participe la acțiunile de în
treținere a pășunilor. Cum asigura
rea unei baze furajere bogate, in
teresează atît pe membrii unităților 
agricole socialiste cît și pe fiecare 
țăran muncitor în parte, se impune 
ca in adunări obștești să se discute 
măsurile ce trebuiesc luate.

In gospodăriile agricole de stat 
și în gospodăriile colective, unde 
numărul de animale este în conti
nuă creștere, trebuie să se acorde 
toată importanța organizării con- 
veierului verde, furajelor pentru în
silozare etc., pentru a obține canti
tăți cît mai mari de . furaje.

Grija de bun gospodar impune 
conducerilor de unități agricole so
cialiste și fiecărui țăran muncitor 
să se gîndească de pe acum la asi
gurarea furajelor pentru iarna vii
toare. Așadar, pregătirea grabnică 
a terenului și realizarea în întregi
me a planului la însămînțările de 
furaje cum sînt: trifoiul, lucerna, 
borceagul, măzărichea, porumbul 
pentru siloz etc., trebuie să preocu
pe pe fiecare.

Experiența a dovedit ce avantaje 
mari aduce porumbul însilozat, care 
este un nutreț deosebit de prețios 
în hrana animalelor. De aceea e 
necesar ca acesta să se cultive în
deosebi de gospodăriile colective_pe 
suprafețe cit măi mari, îngrjindu-se 
în același timp de construirea din 
vreme a gropilor de însilozare.

Pentru asigurarea unei puternice 
baze furajere, organizațiile de par
tid și comitetele executive ale sfa
turilor populare de la comune au 
datoria de a desfășura o muncă sus
ținută în rîndtil oamenilor muncii 
din agricultură, al tineretului să
tesc, de a-i antrena la îmbunătăți
rea pășunilor și fînețelor naturale, 
la organizarea cotweierului verde, 
pregătirea terenului și însămin- 
țarea la vreme a tuturor cul
turilor furajere, deoarece nu
mai așa se poate realiza o conti
nuă creștere a septetului, o creștere 
a productivității animalelor, pentru 
a aproviziona populația cu carne, 
lapte și alte produse, in cantități 
cit mai mari.

FI. BARABAȘ

Pe teme ale sfaturilor populare

0 comisie permanentă cu activitate rodnică
Un important mijioc prin care 

sfaturile populare traduc în viață 
sarcinile ce le au îl constituie co
misiile permanente, ca principale 
forme organizatorice prin care de
putății pot să sprijine activitatea 
comitetelor executive.

Comisia permanentă pentru învă
țămînt și cultură a sfatului popular 
raional sprijină comitetul executiv 
prin studiul a o serie de probleme, 
legate de munca de învățămînt și 
cultură din raionul nostru. In pe
rioada care s-a scurs de la ultimele 
alegeri de deputați în sfaturile 
populare, această comisie perma
nenta a luat în studiu o seamă de 
probleme și a făcut propuneri con
crete Comitetului executiv al Sfatu
lui popular raional. Dintre proble- 
mefe mai importante studiate în a- 
ceastă perioadă se pot aminti: îm
bunătățirea condițiilor materiale ne
cesare desfășurării în școli a unui 
invățămînt realist-științific, asigu
rarea planului de școlarizare și a 
frecvenței regulate a elevilor, me
tode și procedee pentru introduce
rea elementelor de politehnizare la 
clasele 1-4 și aplicarea învațămîn- 

tuiui politehnic la clasele 5-11 etc.
Pe linie culturală, printre altele, 

s-au studiat: metode centru atra
gerea maselor largi la activitatea 
culturală, valorificarea folclorului 
local, descoperirea și îngrijirea mo
numentelor istorice și de artă, or
ganizarea desfășurării învățămîntu- 
lui agricol de masă.

După ce problemele mai sus a- 
mintite au fost luate în studiu de 
către membrii comisiei permanente, 
pe bază de plan de muncă, comi
sia permanentă întrunită în ședin
țe de lucru a dezbătut problemele 
-ocnpcflve și a făcut propuneri co
mitetului executiv.

Dezbătînd în ședințele sale pro
punerile făcute de comisia n»- 
nentă comitetul executiv a luat mă
suri corespunzătoare care au dus 
la îmbunătățirea muncii pe linia în- 
vățămîntului și a culturii în rairin. 
Printre rezultatele ce au fost obți
nute, ca urmare a măsurilor lv 
pot fi amintite următoarele : asigu
rarea unităților școlare cu loturi d" 
experiență pentru asigurarea unui 
învățămînt de calitate prin legarea 
problemelor teoretice de știint» na
turale cu cele practice, înființarea 

de ateliere la unele școli, asigurîn- 
du-se baza materială pentru politelî- 
nizarea învățămîntului.

Pentru asigurarea desfășurării 
muncii culturale de masă, mai ales 
la sate și comune, comitetul execu
tiv, prin măsurile luate, a asigurat 
baza materială a acestei munci. 
Astfel, s-au reparat și renovat~ un 
număr însemnat de sedii ale cămi
nelor culturale, iar alte unități cul
turale an fost dotate cu mobilier, 
cum sînt cele din Mihalț. Stremț, 
Ighiu, Șard. Altele au primit apa
rate de radio. Pe plan local au fost 
elaborate conferințe pe diferite te
me menite să ducă la educarea ma
selor. Au fost organizate 15 brigăzi 
artistice de agitație a căror activi
tate este în continuă dezvoltare. Jn 
unele comune și sate ca, de pildă, 
Stremț Almașul Mare, Cîb și Cib- 
Chei există o preocupare din partea 
conducerii căminelor culturale pen
tru valorificarea folclorului local.

Au fost identificate monumentele 
istorice și de artă din raoin și date 
în îngrijirea organizațiilor de tine
ret

Se poate afirma cu tărie că Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar raional a primit un real sprijin 
din partea comisiei permanente 
pentru învățămînt și cultură, a că
rei președinte este deputatul Stan- 
ciu Traian.

Nu mai lăsa pe mîine 
ceea ce ...

...ruteai face încă din anul 1958. 
Aceste cuvinte s-au făcut auzite, nu 
de mult, ia una din secțiile coope
rativei „Munca nouă". Le-a rostit 
cu gravitate unul din salariații Sfa
tului popular al comunei Galda de 
Jos — le-a înregistrat fără interes 
tovarășul Mani Alexandru -zis „vino 
mîine". „vino sîmbătă" sau „vino 
la anul și la... mulți ani". Și acum, 
amănunte...

Defectată, mașina de scris a Sfa
tului popular Galda de Jos a fost 
..a-dusă" la reparat încă de anul 
tr’cut. Și de atunci... dusă a fost. 
Degeaba au soerat salariații sfa
tului să o vadă reparată. Iar atun
ci cind totuși au sperat și au venit 
după ea, în loc de mașină au 'dus 
re braț'1 ne... „vino mîine", pe „vi
no sîmbătă" etc.

N-ar strica dacă, cu prima oca
zie, c’nd va mai da prin Alba-Iulia 
vreunul din salariații sfatului popu
lar, să se întoarcă în comună cu 
mașina de scris și nu cu... promi
siuni.

0 problemă cu o singură 
«necunoscută

In Alba-Iulia, aproape de maga
zia de mărfuri a stației C.F.R., se 
află o clădire. Pe unul din pereții 
clădirii, pe o tablă stă scris : „De
pozitul metalo-chimice, baza inter- 
raională Alba-Iulia" (prima cunos
cută).

Baza aceasta comercială, are o 
conducere care trebuie să răspundă 
de buna întreținere a produselor 
industriale aflate aici. Directorul 
bazei este tov. Cianu Gheorghe (a 
doua cunoscută).

In acest depozit sînt foarte multe 
produse industriale ca unelte agri
cole, materiale de construcții etc. 
Nu există însă la depozitul bazei 
interraionale un singur lucru : răs
punderea pentru felul cum sînt păs
trate produsele afiate aici (a treia 
cunoscută).

Necunoscuta este aceea, că nu 
se știe deocamdată ce măsuri se’ 
ver lua împotriva vinovaților.



O problemă căreia trebuie să i se 
acorde toată atenția

NOI dovezi ale activității subversive desfășurate
de S.U.A. împotriva R. D. Vietnam

HANOI (Agerpres). Agenția viet
nameză de informații anunță : In 
cadrul unei expoziții care s-a des
chis la 6 aprilie la Hanoi sint pre
zentate dovezi incontestabile ale 
faptului că Statele Unite desfășoa
ră o activitate subversivă și de spio
naj împotriva Republicii Democrate 
Vietnam.

Obiectele prezentate în cadrul ex
poziției dovedesc activitatea sub
versivă a unei organizații de spio
naj ai cărei membri au fost pregă
tiți în mod special, echioați și plă
tiți de Statele Unite. Ixceastă or
ganizație a jost descoperită in no
iembrie anul trecut iar la 4 aprilie

membrii ei au compărut în fața 
justiției.

hi luna septetnbrie 1954, curînd 
după semnarea acordurilor de la 
Geneva privind Indochina, un grup 
de cetățeni vietnamezi, selecționați 
de consulatul general american din 
Hanoi au fost transportați la Haifon 
iar apoi au fost trimiși cu o mași
nă militară americană la Hon 
Gai. Printre aceștia se aflau 
Tran Min Sau, Bui Man Ha 
și Vu Din Die, căpeteniile acestei 
organizații de spionaj. Uterior 
ei au fost transportați pe bor
dul unei nave militare americane în 
Okinawa, iar în luna octombrie

1954 un avion american i-a dus pe 
insula Guam — bază maritimă mi
litară americană și centru de pre
gătire a spionilor din insulele Ma
riane. Aici, ofițerii serviciului de 
spionaj american i-au instruit timp 
de 4 luni.

In luna februarie 1955 ei au fost 
tr'miși la Săigon unde au continuat 
cursurile de spionaj. înainte de a 
ți introduși în Republica Democra
tă Vietnam, consulatul general a- 
merican le-a eliberat acte false. A- 
poi, spionii au fost înzestrai: cu ar
me și aparate de radio de produc
ție americană.

Făcută o privire de ansamblu a- 
supra muncii și a rezultatelor obți
nute în Cricău de către or.canele de 
partid și de stat, se poate spune că 
în această comună s-au obținut suc
cese remarcabile. Și, la baza tutu
ror succeselor obținute a stat legă
tura strînsă dintre organele de 
conducere și masele de țărani.

Analizînd însă felul cum sătenii 
de aici sint mobilizați la unele ac
țiuni, cum ar fi, de pildă, cea a con
tractărilor de cereale, se poate spu
ne că în această privință munca 
depusă este încă departe de a fi 
mulțumitoare. Astfel fiind, rezulta-----------w

tele sint și ele pe măsura preocu
părilor : grîu contractat abia 14%, 
porumb iar la capitolul car
tofi și floarea-soarelui nimic.

Față de o asemenea situație se 
impune un stil de muncă adecvat. 
Consiliul de conducere al coopera
tivei trebuie să treacă de îndată la 
acțiuni concrete pentru realizarea 
sarcinilor ce-i revin in direcția con
tractărilor, iar sfatul popular și co
mitetul’^ comunal de partid trebuie 
să acorde lucrătorilor din. cadrul 
cooperativei un sprijin mai califi
cat decit pînă acum.

Acțiuni patriotice

----------------- --- ---- —♦♦♦♦

Cultivînd în pionieri și școlari 
dragostea față de satul în care 
trăiesc, învățătorii din Țelna au cu
les bogat roadele muncii lor edu
cative. Pentru înfrumusețarea satu
lui și consolidarea malurilor văii, ce 
trece orin Țelna, pionierii și școlarii 
de aici au plantat 300 plopi, salcî-

mi și sălcii, alți 200 asemenea pu- 
eți urmînd a fi plantați în zilele 
ce urmează.

Paralel cu plantatul pueților» 
pionierii și școlarii au strîns în
semnate cantități de fier vechi, 
hîrtie. semințe de Salcâm, borcane 
și sticle.

Se intensifică lupta de eliberare 
națională a poporului Omanului

CAIRO (Agerpres). — T ASS 
anunță: Reprezentanța Imamului 
Omanului a dat publicității o de
clarație in care se spune că lupta 
de eliberare națională a poporului 
Omanului împotriva ocupanți'or 
englezi pentru independență se in
tensifică. Detașamentele de parti
zani ale patrioților omanezi din re
giunile Dandja, Igni și altele au

aruncat în aer zece autocare, vane 
militare engleze. înfuriat: ce a- 
ceste operațiuni ale patrioților o- 
manezi, se arată în continuare în 
declarație, ocupanții englezi săvîr- 
șesc atacuri barbare împotriva 
populației civile, dărîmînd case și 
lăsînd fără adăpost și alimente pe 
locuitorii pașnici.

dicțiuni represive ale poliției franceze 
împotriva algerienilor din 3ranța

PARIS (Agerpres). După cum 
relatează Agenția France Presse, 
marți în 3 raioane ale Paris ului, a 
avui loc o vastă acțiune represivă 
a poliției jranceze, la care au pâr
tie.pat 1.000 de polițiști.

Această acțiune a fost îndreptată

împotriva algerienilor care sprijină 
sau tși manifestă 'simpatia lor față' 
de Frontul de eliberare n dională a 
Algeriei.

Au fost cercetați peste 1.000 de 
nord-ajricani, dintre care 200 au 
fost reținuți.

Greve în Brazilia
MONTE VIDEO (Agerpres). —
Ziarul „Diario de Noticias“ și 

alte organe ale presei braziliene a- 
nunță extinderea mișcării greviste. 
Greva declarată de muncitorii por
turilor din nord-estul țării a fost 

• sprijinită de șoferii de camioane. 
După cum s-a mai anunțat aceștia

au blocat șoseaua care leagă Rio 
de Janeiro de orașul San Salvador, 
statul Bahio. In statul Bahio au 
fost trimise detașamente ale poli
ției și unități ale forțelor mili
tare aeriene. Presa arată că 
șoferii de camioane din statul Per
nambuco au declarat și ei grevă.

împotriva 
revizuirii „tratatului 

de securitate japono- 
american"

TOKIO (Agerpres). In cadrul u- 
nei ședințe la care au participat 
peste 120 de reprezentanți_ai diferi
telor orgarvzații de masă, Asociația 
pentru prietenia japorto-chineză a 
adoptat o rezoluție în care cere gu
vernului Kiși să abroge „tratatul 
de securitate jarono-american" ș! să 
pună capăt tratativelor cu privire 
la revizuirea acestui tratat.

Rezoluția condamnă politica osti
lă față de China populară dusă de 
guvernul Kiși și încercările Iui de a 
revizui „tratatul de securitate ja- 
pono-american" fără consimțămîn- 
tul poporului japonez.

In rezoluție se cere să se inter
zică forțelor armate americane să 
introducă armament atomic in Ja
ponia, să se oprească înarmarea 
forțe'or armate japoneze cu arme a- 
tomi'ce, să se respecte hotărîrea tri
buna'ului districtual din Tokio in 
legătură cu cazul „Sunakawa", să 
s° ceară retragerea forțelor armate 
americane și lichidarea bazelor a- 
mericane din Japonia și să se în
treprindă acțiuni in vederea resta
bilirii relațiilor diplomatice cu R. P. 
Chineză.

- ip o o ir -
Unirea Alba-Iulia — Constructorul Hunedoara 0-0 (0-0)

Duminica trecută s-a disputat pe 
stadionul „Unirea" meciul de fotbal 
dintre Unirea și Constructorul Hu
nedoara, în cadrul campionatului 
regional. La meci a participat un 
numeros public.

In cele 90 de minute tuci una 
dintre echipe nu a reușit să înscrie 
nici un punct, partida terminlndu- 
s° cu un scor alb 6-0.

In general, jocul a plăcut publi
cului spectator, prin vioiciuneași di
namismul de care au, dat dovadă 
jucătorii ambelor echipe.

In prima parte a jocului, deșiU- 
nirea a jucat cu vuitul in față, ceea

ce a influențat mult în obținerea 
altui rezultat mai favorabil, totuși' 
a înjghebat atacuri mai periculoa
se la poarta hunedorenilor. In re
priza a doua jocul și-a pierdut din 
calitate. Hunedorenii au făcut un 
joc. strict de apărare, iar jucătorii 
de !a Unirea nu au sezisat acest 
lucru și nu au adoptat o altă tac
tică pentru a destrăma apărarea ad
versă.

Dacă jucătorii de la Unirea ar fi 
jucat cu aceeași hotărîre și in re
priza a doua, cu siguranță că re
zultatul ar fi fost altul, desigur în 
favoarea lor.

Rezultatele etapei campionatului regional 
din 5 aprilie

Șantierul Hunedoara — Metalul 
Cugir 8-0: Parînrr”l Lonea — Au
ral Zlatna 1-0; Surianul Sebeș —■ 
Victoria Hațeg 6-0: Minerul Ani-

Etapa din

Dacia Orăștie — Corvinul Deva: 
Victoria Hațeg — Corvinul II 
(Șantier Hunedoara): Victoria Că- 
lan — Mineral Aninoasa: Aurul

noasa — Dacia Orăștie 1-0; Corvi- 
nui Deva — Victoria Călan 4-1 r 
Dinamo Orăștie — Minerul Vulcan 
1-1.

12 aprilie

Zlafna — Șurianul Sebeș: Corvinul 
III (Constr. Hunedoara) — Dina
mo Orăștie: Metalul Cugir — Pa- 
rîngui Lonea: Minerul Vulcan —• 
I nirea Alba-Iulia.

De ce cad regimurile dictatoriale 
din America Latină

Agențiile de presă continuă să 
transpidă știri despre tulburări care 
au loc în Republica Dominicană, 
Nicaragua și Paraguay, țări în care 
mai dăinuie regimuri dictatoriale, 
sprijinite de Statele Unite.

‘Evenimentele ce au avut loc re
cent în Cuba au avut un ecou pu
ternic în țările cu regimuri dictato
riale aceste evenimente demonstrînd 
că detat urile pot fi înlăturate de 
forțele revoluționare, chiar și în 
cazul cînd sint sprijinite dinafară.

Din 1955 și pînă în prezent în 
țările America Latine s-au prăbu
șit nouă dictaturi, iar situația econo
mică și politică a țărilor în care 
s-a mai menținut regimul dictato
rial este destul de șubredă. In pre
zent in Republica Dominicană, for
mal un stat independent, în reali
tate o semi-colonie a SU A, ’se află 
la cîrma țării dictatorul Trujillo, u- 
nealtă docilă a imperialismului a- 
merican. Referindu-se la alegerile 
prezidențiale care au avut loc la 16 
mai 1957, presa americană sublinia 
că în fapt Rafael Hector Trujillo nu 
a fost ales ci numit președinte.

Poporul este nemulțumit de Tru
jillo și de înrăutățirea continuă a 
situației economice.

.Impozitele care apasă din greu 
asupra, populației servesc Ia acope
rirea cheltuielilor necesitate de în
treținerea armatei lui Trujillo.

Scumpetea este în continuă creș
tere și în timp ce marea majoritate 
a populației este lipsită de cele ne
cesare, Trujillo și persoanele din an
turajul său duc o viață de lux și 
desfrîu. Numai Trujillo are depuși 
la o bancă din New York 65 milioa

ne dolari, fiind considerat cel mai 
mare deponent al acestei bănci. El 
este unul dintre multimilionarii 
continentului american, averea lui 
fiind evaluată la 1 miliard dolari, 
întreaga țară este împînzită de o 
vastă rețea de agenți de poliție 
care urmăresc pe toți cei care se 
pronunță împotriva lui Trujillo și a 
dictaturii sale, precum și pe cei care 
popularizează succesul lui Fidel 
Castro în Cuba.

Semnificativ este faptul că și în 
Nicaragua dictatorul Somoza a pu
tut supraviețui numai datorită aju
torului american; în schimb acest 
dictator proamerican a pus țara la 
cheremul Statelor Unite care o je
fuiesc după bunul lor plac. Astfel, 
perioada depresiunii economice din 
Statele Unite a avut repercursiuni 
nefaste asupra economiei naționale 
a Nicaraguei. Statele Unite, care 
sint principalii cumpărători ai pro
duselor din Nicaragua, au determi
nat scăderea prețurilor la materii 
prime și la diferite produse agri
cole pe care le importau din acea
stă țară, fapt care a dus la submi
narea economiei naționale.

Politica Statelor Unite față de 
Nicaragua a produs o puternică in
dignare în rîndurile opiniei publice, 
care critică cu tot mai multă aspri
me pe dictatorul Somoza răspunză
tor în primul rîtid pentru aservirea 
țării capitalului monopolist ameri
can.

Intr-o știre din Managua, capita
la statului Nicaragua, coresponden
tul ziarului „New York Times" re
lata că în perioada vizitei în Nica
ragua a lui Milton Eisenhower, fra

tele președintelui, acesta a fost în- 
timpinat de o manifestație a tinere
tului care protesta împotriva ajuto
rului militar american acordat dic
tatorului Somoza. Pe pancartele de
monstranților se putea citi: „Mai 
puțină prietenie cu dictatorii, nu 
înarmare, ci ajutor economic". Co
respondentul agenției Associated 
Press arată că studenții au difuzat 
o declarație în care se arăta că prin 
vizita sa Milton Eisenhower urmă
rește să subordoneze și mai mult 
economia si politica tării fată de 
SU A.

Alfred Stroessner, dictator în Pa
raguay, a luat puterea în 1954 în 
urma unei lovituri de stat organi
zate cu ajutorul Statelor Unite.

Stroessner a instaurat in țară un 
regim de dictat, înlăturînd toate 
partidele în afară de parti
dul său Colorado. Penetrația 
economică, politică și militară 
a SUA în Paraguay a avut 
drept urmare creșterea mizeriei 
pentru populația țării și transfor
marea ei îrdr-o bază militară ame
ricană. Nivelul de trai al celor ce 
muncesc este foarte scăzut, majo
ritatea pămînturilor aparțin latifun
diarilor și 75% din populația agri
colă deține numai Dto din terenu
rile cultivabile. Viața muncitorilor 
din Paraguay este foarte grea, ei 
sint obligați să lucreze cite 15 ore 
pe. zi în schimbul unul salariu de 
mizerie. Minimul necesar de trai 
pentru o familie este de 3.900 gua
rani lunar, în timp ce un muncitor 
nu poate cîștiga mai mult decît 
1.6Q0 guarani. Situația pentru mun
citorii agricoli este și mai grea. Un 
muncitor agricol cîștigă între 600- 
700 guarani lunar.

Asistența medicală este ca și ine
xistentă. Potrivit unor date statis
tice, dator’tăi condițiilor grele de

viață, vîrsta medie a unui cetățean 
Paraguayan este de 30 arii, situație 
care poate fi comparată numai cu 
aceea din țările coloniale. Marea 
majoritate a populației din Para
guay își manifestă nemulțumirea 
sub diferite forme. Nu de mult, în 
Paraguay a luat ființă „armata ce
tățenească de luptă pentru elibera
rea Paraguayului" al cărei coman
dament se află in sudul țării.

In comunicatul dat publicității de 
răsculați se spune că scopul lor este 
de a lichida regimul dictatorial și 
a instaura o conducere democrată.

In ciuda cenzurii extrem de se-' 
vere, instituită de către autoritățile 
din Paraguay, s-a aflat că în re
giunile de munte detașamente de 
partizani desfășoară atacuri de hăr- 
țuială împotriva trupelor lui Stro
essner. Se subliniază faptul că în 
rîndurile partizanilor au intrai, în 
afară de membri ai partidelor și or
ganizațiilor democratice interzise, 
numeroși membri dezidenți ai par
tidului guvernamental Colorado.

Recent, ziarul „El Popular", care 
apare la Uruguay, a dat publicității 
un manifest al Frontului de elibe
rare națională din Paraguay, care 
este format din partidul liberal, Par- 
tudul comunist, Partidul de concen
trare revoluționară, membrii demo- 
crați ai Partidului de guvernămînt 
Coiorado și partidul catolic. In ma
nifest se arală că aceste grupuri au 
căzut de acord să se unească în
tr-un front larg în vederea luptei 
împotriva regimului. dictatorial pro- 
imperialist din Paraguay.

Evoluția evenimentelor atît din 
Paraguay, Nicaragua și Republica 
Dominicană sint mărturii vii ale 
luptei acestor popoare care doresc 
să scape de regimurile dictatoriale 
proamericane trădătoare de patrie.

Duminică, etapa I-a din re
turul campionatului raional

C.F.R. Alba — C.F.R. Teiuș; 23 
August Bărâbanț — Voința Alba; 
Mureșul Oarda — Ceramica Sîn- 
timBru; Mureșul Vinț — Recoltă 
Limba.

VOLEI
Duminică, 5 aprilie ă.c;, în sala 

de sport „1 Mai“ din orașul Alba- 
Iulia, echipa de volei selecționata 
orașului Alba-Iulia s-a întîlnit cu 
echipa Cîmpia Turzii într-un meci 
amical.

Intîl nirea a luat sfîrșit cu scorul 
de 3-1 în favoarea echipei selecțio
nate a orașului Alba-Iulia.

POPICE
Tot duminică, 5 aprilie, într-un 

meci de verificare în vederea etapei 
regionale a campionatului R.P.R. 
de popice pe anul 1958-1959, echi
pa de popice Voința Alba-Iulia p 
susținut un meci cu Părîrigul Lo
nea, în fața căreia echipa Voința 
Alba-Iulia a pierdut cu o diferența 
de 26 popice doborîte.

Urmează ca echipa Voința Alba- 
Iulia să se revanșeze cu ocazia e- 
tapei regionale, care se va ține la 
Petroșani în zilele de 11 și 12 apri
lie a.c.

A ra as h» ț
I. R. Combustibilul Deva — De

pozitul de desfacere nr. 11 Albă) 
face cunoscut publicului că elibe
rarea lemnelor, tranșa I-a, s-a prer 
lungit pînă la 30 IV, 1959.

Tovarășii posesori de tichete sînt 
invitați a-și ridica lemnele, tranșă 
I-a, întrucî’t după 30 IV. 1959 nu si 
mai acordă nici o prelungire. 1
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