
In cinstea Conferinței raionale de partid
Cu planul anual îndeplinit

In contul anului viitor

ANUL XI. — Nr. 531F1ĂRETE SARCINI SE VIITOR
In zilele de 3, 4 și 5 decembrie 

a avut loc plenara lărgită a C. C. 
al P.M.R. Planara a examinat și 
acrobat proiectul planului de stat 
pe I960 și a stabilit normele de 
reprezentare pentru alegerea dele- 
gaților la cel de-al IlI-lea Congres 
cl partidului, ce va avea loc în 
primăvara anului. 1960. In cadrul 
pi tiarei, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secr-tar al C. C. al 
P.M.R., a făcut o amplă expunere, 
prezen'tnd concluziile analizei fă
cute proiectului planului de stat 
de către Biroul Politic al Comite- 
tului Central.

Așa dură cum reiese din docu
mentele recentei plenare, în anul 
1959 harnicul și talentatul nostru 

Ț uopor muncitor a dobîndit sub con
duc rea im leaptă a partidului noi 
și însemnate succese pe calea cons
trucții socialiste a pa'riei dragi. 
Mobilizați de organizațiile de par
tid, oam-mii munc'i au dat în pri
mele 10 luni peste plan 37.000 tone 
fontă, 77.000 tone oțel, 39.600 tone 

^tomnate finite pline, peste 4 mi- 
^^^arte m.p. țesături de bumbac și 

lină, 552.000 perechi încățăm-nte 
etc., etc. In primele 10 luni s-au în- 
dep'init și depășit sarcinile revă
zute de plenara C. 2. J " 1 
din nor’mbrie anul trecut în
ve: 
de 
nul 
tii
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Alba-Iulia și altele, au rapor
tat încă 'e pe acum, realizarea an
gajamentului anual la economii. 
Cel c'ivul de muncă de la Depoul 
CER. Teiuș, de pildă, a realizat 
e depășire a angajamentului luat 
cu pes4e 310.000 lei.

Succesele obținute de poporul 
nos'ru muncitor au cr-at toate pre- 
m.iz'le ca în anul I960 să se des
fășoare o muncă și mai intensă, 
as'g'Tind realizarea de ritm"ri mai 

^nalte ca pînă acum în desfășura- 
flBh producției și creșterea rro fuc- 
^mi'ătii mumii. Plenara C. C. al 

P.M.R., în urma dezbaterilor ce 
au avut loc, a aprobat pentru anul 
I960 sarcini de plan sporite, sar- 
tini care prevăd creșterea într-o 
măsu'ă însemnată a producției in
dustriale și agricole, mărirea vo
lumului desfacerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist și creșterea nu
mărului de muncitori, ingineri, teh- 
n'cieni ocupați în economia națio- 
na'ă.

Așa după cum rei°se din expune
rea tovarăsu’ui Gheorghe Gh^or- 
gh>u-Dei făcută la plenară, în a- 
nul 1960 venitul național va crește 
cu 12$ la su'ă față de 1959; fon
dul de acumulări va reprezenta o 
cincime, iar fondul d° consum cir
ca patru cincimi. Cifr le de mai 
sus scot cu toată puterea în evi-

T

In locul unei vechi fabrici de. țesături cu războaie și mașini ru
dimentare se construiește prin supra-etajare, noua țesătorie „Tu- 

dor Vladimirescu" din Capitală.
IN FOTO: Lucrările de montare a războaielor importate din 

R. D. Germană sînt în plină desfășurare.
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dență faptul că în 1960 fondul de 
investiții va spori în mod serios 
și se vor înfăptui în continuare în
semnate măsuri privind ridicarea 
continuă a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc. Așa, de pildă, din 
totalul sumelor prevăzute pentru 
investițiile industriale — care re- 
pr zintă 59 la sută din volumul in
vestițiilor — aproape 4/5 sînt des
tinate dezvoltării ramurilor de bază 
ale economiei naționale ca indus
tria energetică și a combustibilului, 
siderurgia și metalurgia neferoasă, 
industria constructoare de mașini, 
cea chimică și a celulozei și pre
lucrării cauciucului. In cursul anu
lui 1960 se va lărgi în mod consi
derabil baza de producție prin pu
nerea în funcțiune a unor noi și 
importan'e capacități de producție, 
ca cea de-a 4-a baterie de cocs și 
al 4-!ea cuptor Martin la Hunedoa
ra ; o instalație de cracare catali
tică și una de cocsare la Borzești, 
uzinele de setă de la Govora și 
Borzeșt’, fabrica de C^bdoză din 
stuf de la B'ăila, complexele de pre
lucrarea Hmn'dui din Tîrgu Jiu și 
Pipera, fabric'le de zahăr de la 
Bucecea și Luduș, etc. De asemenea, 
tot în 1960 se va începe construc
ția unor noi și importante obi-ctive 
in'us'riale care în viitorii ani vor 
spori și mai mult capacitatea de 
producție a patriei noastre. Toate 
aceste obiective ce se vor realiza in 
anul ce vine, ca și folosirea judi- 
c'nnșă a capacdă'-lcr de ■p-dur44’- 
ex-'sen4e vor trebui să asigure în 
1960 o creștere a prociuctl'i indus
triale cu 14 la sută față de anul 
acesta.

Proiectul planului de stat pe 1960 
prevede de asemenea mari investi
ții și pentru agricultură. Astfel, 
față de 1959, în anul ce vine agri
cultura va primi investiții de circa 
4,4 miliarde lei — cu peste 25 la 
sută mai mult decît în acest an. In 
mod deosebit inves'ițiile acordate 
în 1960 agriculturii vor fi folosite 
pentru lărgirea înzestrării tehn;ce 
cu un însemnat număr de mașini 
agricole și tractoare, sporir a volu
mului de înprășăm-'nte chimice și 
insectofungic-'de, redarea de noi te
renuri agriculturii prin îmbunătă
țiri tunc:are ca și pentru mărirea 
suprafețelor ir4gate. In 1960 apri- 
cutt«ra va primi din partea indus
triei 10 750 tractoare fizice, 12.00Q 
semănători, 5.000 combine și alte 
mașini agricole.

Plenara scEate însă cu toată pu
terea în evidentă n"CPsi4atea ca 
alături de ajutorul tehn-'c si finan
ciar pe care-l primesc de la stat, 
gospodăriile col-ctive să mobilizeze 
în mai mare măsură mijloacele ma
teriale și bănești din fonduri'e si 
resursele proprii, construindu-si 
astfel cu posibilitățile lor mai mul-

(Continuare în pag. 4-a)
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Șase secții și-au depășit planul
Muncind cu elan în întrecerea 

socialistă desfășurată în cinstea 
Conferinței raionale de partid și 
pentru a da oamenilor muncii cit 
mai multe produse de larg consum, 
muncitorii din 6 secții ale 1.1. L. 
„Horia" din Alba-Iulia au obținut 
succese de seamă.

Printre aceaștia se numără har
nicii muncitori din secțiile lăcătu- 
șerie nr. 1 și 2 care și-au realizat

Succesul 
silvicultorilor

Anul acesta, în cadrul Ocolului 
silvic Alba-Iulia, lucrările de între
ținere a pădurilor și de împăduriri 
s-a soldat cu un remarcabil succes 
obținut de harnicul colectiv de aici, 
planul pe anul în curs fiind înde
plinit în 11 luni.

La indicii de plan ca pepiniere, 
împăduriri, îngrijiri de arborete tî- 
năr, protecția pădurilor, sarcinile 
de plan au fest depășite în procent 
de 1—225 la suia.

Printre cei care au contribuit 'a 
obțin-rea acestor rezultate sînt sil
vicultorii Oțoi Ion, Guș Ion, Bo- 
dea Ilie, Turlea Cornel, Vințan A- 
vram, Adam Trifan, Tuhuț Iosif, 
Hada Gligor și mulți alții.---------------- -------------------

Muncă spornică pentru electrificarea satului
Pe porți larg deschise, noul a 

pătruns în Bucerdea Vinoasă cu 
ani în urmă. Și, semnele îi sînt vi
zibile de la un capăt la altul al 
satului. Bucerzenii își muncesc 
științific pămîntul și colectiva lor 
înflorește, la magazinele aflătoare 
în sat ei găsesc toate cele de tre
buință, iar în orele dimineții copiii 
ce umplu ulițele se împart unii spre 
școală iar alții spre grădiniță.

Ca o încununare a noului, btt- 
cerzenii au început o spornică mun
că și pentru electrificarea satului. 
Și dacă pînă z'lele trecute la plan
tatul celor 55 de stîlpi cei mai har-

Cu capul plecat in fa|a tovarășilor tăi...
Cind faci o faptă bună, cînd îți 

ști pe deplin sarcina înfăptuită, 
inima-țl zvîcnește a bucurie aseme
ni torței aprinse. Ești mulțumit 
și privști în ochii oricăruia plin 
de mîridrie, o mîndrie care-ți dă 
noi forțe, îți cheamă conștiința, 
puterea sau talentul la fapte și mai 
marh Și nu poate fi nimic mai fru
mos decît ș4i4ndu-te cu fruntea suf, 
șfiindu-t° tovarăș adevărat lingă 
tovarășii tăi.

Cînd însă ești părtaș la fapte 
rele, cînd îți pătezi fața cu fapte 
urîte, conș'iința îți cere socoteală, 
te urmăreș'e. Ți-e teamă să-ți ri
dici privirea spre senin, pentru că 
nici fantele nu-ți sînt senine. Te 
sperii și de umbră. Ch-'ar de-ai fi 
în plină Iurta mai, dăruită cu a- 
4îtea flori și parfum, te înspăimînți 
și de zgomotul frunzei ce se lasă 
mișcată de adierea ușoară a via
tului de primăvară.

ir
In sala clubului întreprinderii 

„Hora" s-a făcut de cîtva clipe 
o liniște de mcrmînt. Toți munci
tori secțiilor de panificație din ca
drul întreprinderii stau și ascultă 
înmărmuriți, parcă, cum unul din 
membrii consiliului de judecată 
tovărășească dă citire declarațiilor 
martorilor și acuzaților. judecă 
procesul lui Barbu Ioan, Gabor Pe
tru și Malea Paul, prinși asupra 
unor fapte urîte, prinși că au în- 
stră'nat pline d:n cadrul secției. 
Se judrcă fapte care mau rtimio

Colectivul de muncă de la
T.R.C.L.H. — grupul de șantiere 
din Alba-Iulia a înregistrat zilele 
trecute un succes deosebit de im
portant. Desfășurînd larg întrece

sarctnne anuale de producție in 11 
luni, dind peste plan sobe tip „Ves
ta", vrst'are și dulapuri tip „Fișet" 
cu 3—11 la sută mai multe.

Rezultate frumoase au obținut în 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție și colectivele de mun
că din secțiile turnătorie, împleti
turi d? sîrmă și tipografie. Ele și-au 
depășit planul anual, pînă la 1 de
cembrie între 7 și 42 la sută.

-------------------o
Pe drumul agriculturii socialiste

O nouă întovărășire agrozootehnică
Rezultatele frumoase obținute de 

membrii întovărășirilor agrozooteh
nice din Meteș, Intregalde și alte 
întovărășiri, care au realizat în 
acest an 80-120 lei venit de fiecare 
oaie furajată, au constituit un pu
ternic stimulent pentru crescătorii 
de animale care au înscris la fon
dul de bază un important număr 
de oi'.

As'fel, convinși de rezultate, du
minica trecută il4 familii din sa
tul Poiana Ampoiului, sprijiniți și 
îndrumați de organele de par
tid și comitetul executiv al sfatului 
popu'ar din comuna Meteș, au nus 
bazele întovărășirii agrozootehnice 
„30 Decembrie“, în care întovără
șiri au înscris o suprafață de 389 

nici s-au dovedit tovarășii Nistor 
Ion, Florea Emanoil și Nistor Tra
ian, numărul celor Care nu-și 
precupețesc forțele pentru executarea 
acestei lucrări cuprinde zeci și zeci 
de oameni.

Neobosiți pentru grăbirea lucră
rilor sînt și tovarășii jurca Epi- 
fan și Nistor Nicolae. Primul ca 
președinte, iar al doilea ca membru 
al comitetului de electrificare sea
mănă nrreu îndemn în inimile să
tenilor. Iar aceștia, își simt mai 
tari brațele la gîndul că în curînd 
casele lor vor fi luminate de becuri 
electrice.

comun cu înaltul titlu de munci
tor c-nstit.

Sînt prez-nți în sală și Barbu și 
Malea. Lipsește doar Gabor. Sînt 
prezenți și to‘uși s-au făcut așa 
de mici de parcă nici n-ar fi a- 
colo. Stau cu capetele plecate în 
fața a zeci d” tovarăși de muncă, 
pentru că faptele nu-i lasă să-și 
ridice pr'v;rea.

Malea Paul e un tînăr care a 
cunoscut d'n propria-i familie ce 
înseamnă mizeria. In anii regimu
lui democrat-popular i-au fost însă 
deschise atVea și atîtea drumuri 
spre viață. A intrat la întreprinde
rea „Horia" și aici a avut create 
toate condițiile să-și cîșttg° un ban 
spre a trăi om nește. Și, ce e 
drept, o bună bucată de vreme, 
despre el, Malea, se puteau spune 
numai cuvinte frumoase. Dar a- 
cum?... Acum MaEa stă cu capul 
plecat atunci cînd își ascultă faptele 
rele săvîrșite. La fel stă și Barbu. 
D^ fap‘, v'na lui Parbu e cu atît 
mai mare cu cit el și cu Gabor 
l-au atras pe Malea părtaș la a- 
ceste lucruri urîte. Dosarele pe care 
le are în față consiliul de judecată 
tovărășească scot în evidență acest 
lucru.

Barbu loan, magazioner la fa
brica de pîine „făcea rost" de pîine 
pe cars n-o trecea pe fișa de li
vrare, ci o „plasa" lui Maica snre 
a o vinde la centrele de desfacere. 
Banii primiți se împărțeau și apoi 
se făceau chefuri. Și așa cu cite 
un păhărel de țuică Malea a de
veni complice.

rea socialistă în întîmpinarea Confe
rinței raionale de partid și a celei 
de-a 12-a aniversări a Republicii, 
harnicii muncitori din cadrul gru
pului de șantiere și-au realizat în 
întregime sarcinile de plan pe anul
1959 încă din prima decadă a limit 
decembrie. Pentru a spori și mai 
mult realizările, conducerea grupu
lui a cerut suplimentarea planului 
cu încă 100.000 lei.

Prin munca lor însuflețită, cons
tructorii din cadrul grupului au 
reușit să termine înainte de termen 
construcția locuințelor muncitorești 
de la C.F.R. Coșlariu, cal și o sea
mă de alte lucrări la fabrica „Ar
deleana" și alte unități.

hectare teren agricol și un fond de 
bază de 117 oi.

In fruntea acțiunii pentru înfiin
țarea întovărășirii s-au situat co
muniștii Bolea Pavel, Oprița Teo
dor, Vințan Avram, țăranii munci
tori Moga Traian, Gheorghe Ilie, 
Moguț Cornel și alții, care după 
ce s-au înscris în întovărășire au 
d sfăsurlit o muncă politică susți
nută, pentru a atrage și alți ță-a'ni 
muncitori în întovărășire.

Ca președinte al noii întovără
șiri a fost ales tovarășul Hărăguș 
Șofron, iar ca secretar-casier Vin- 
țan Emilian, unii din cei mai des
toinici întovărășiți.

MM
Prin joc nesportiv

echipa de fotbal „Aurul" c 
Zlatna și-a creat o regre- > 
tabilă reputație. \

Cu brutalități din astea 
e» trag sportul., de urechi, 
și cu toate că-ți zic „Aur“, ; 
m„i au încă mult., fier vechi. ’

Dar fap4ele sînt farte, și rele 
fiind, tovarășii de muncă nu le pot 
ierta oricît de mici ar fi. A fost 
pătată onoarea colectivului, și a- 
cest lucru nu poate fi iertat. Acest 
lucru mulți din muncitorii prezenți 
l-au spus răspicat. L-a spus tova
rășul Plslaru Nicolae și mulți alții 
ca el.

— Am fost prieteni, tovarășe 
Barbu — a spus tovarășul Plslaru. 
Dar de azi încolo nu mai sîntem. 
Nu pot fi prie4en cu un om care 
fură din avutul obștesc...

Și,cuv!n4ele tovarășilor care au 
vorbit au lovit cu putere obrazul 
c lor acuzați, i-au făcut să înțe
leagă că asemenea fapte nu sînt 
demne de un muncitor.

★
In baza faptelor și exprimtnd 

voința întregului colectiv de muncă, 
consili"! de jud cată tnvărăș‘,ască 
a hotărî4 sentința: Barbu Ioan, a- 
rnen 'ă 300 lei, Gabor Petru 200 
lei, iar Malea. sing-rui care și-a re
cunoscut în mod deschis greșala ■— 
150 lei. O sentință destul d° ușoară. 
Pen4ru Barbu I, mai ales, care deși 
pus în fața fapte'or, a refuzat cu în- 
cărătin'-re să-și recunoască vina, 
sen4ința ar fi Ir buit să f:e amenda 
respectivă și propunerea de a i se 
desface contractul de muncă. A- 
ceas'a nen'ru ca să ș4ie odată pen
tru to4d'auna că avutul poporului 
nu poat“ fi confundat nicidecum cit 
propr:a-i avere.

De al4f !, conducerea administra
tivă a în4reprindr-rii „Horia" poate 
încă să-și spună cuvîntul.



Tot spri jinul muncitorilor elevi Invățămînfu! agrozootehnic de masă
In cursul lunii martie 1959 a a- 

părut Hotărîrea C. C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
privind îmbunătățirea învățămîntu- 
lui seral și fără frecvență, de cul
tură generală și superior.

Oamenii muncii din raionul nos
tru au primit cu nespusă bucurie 
această hotărîre. Ea le-a creat largi 
posibilități de a-și completa studiile 
fără a părăsi producția și de a 
deveni muncitori cu o înaltă ca
lificare».

In urma unei susținute popularizări 
a acestei hotărîri, popularizare iniția
tă.și spri jinită de Comitetul raional al 
P.M.R. Alba, un mare număr de 
muncitori din raionul nostru și-au 
manifestat dorința de a se înscrie 
la învățămîntul seral și fără frecven- 
vență. Astfel fiind, în prezent, * în 
raion funcționează trei secții se
rale și o secție fără frecvență pe 
lîngă școlile medii. Peste 300 mun
citori s-au înscris și frecventează 
cursurile învățămîntului seral, iar 
162 tovarăși sînt înscriși la secția 
fără' frecvență. Numai în clasele a 
VIII-a seral sînt înscriși și frec
ventează 131 tineri muncitori care 
lucrează nemijlocit în producție.

Sub îndrumarea Comitetului ra
ional de partid și cu sprijinul or
ganizațiilor U.T.M. și sindicale, 
secțiunea de învățămînt și cultură 
și direcțiunile școlilor medii din 
raion au luat o serie de măsuri atît 
în vederea recrutării și cuprinderii 
urnii mare număr de elevi la 
cursuri, cît și în vederea bunei func
ționări a acestora.

In același timp, comisiile de se
lecționare din întreprinderi au luat 
și ele o seamă de măsuri organiza
torice în vederea justei aplicări » 
hotăririi. Astfel, într-o mare parte 
din întreprinderi ca „Ardealul" și 
„Horia" din Alba-Iulia, Uzinele Me- 
talo-Chimice și întreprinderea „Gh. 
Doja" din Zlatna s-a organizat lucrul 
muncitorilor elevi pe schimburi de 
producție, în așa fel ca aceștia să 
poală frecventa cu regularitate 
cursurile. Nu același lucru îl nii- 
tem spune însă și despre unitățile 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu și Alba-Iulia. 
unde nu s-a găsit încă soluția or
ganizatorică menită să înlăture ab
sențele. Din această cauză procen
tul dî frecvență ia Teiuș este de 
numai 70-80 la sută, în timp ce 
procentul frecvenței medii pe ra- 
i<?n e de 96 la sută.

In vederea sprijinirii muncitori
lor elevi, majoritatea întreprinderi
lor din Alba-Iulia și Zlatna, în pe
rioada lucrărilor trimestriale au 
acordat muncitorilor elevi concedii 
de studii.

Cadrele, didactice care predau la 
secțiile serale, pe lîngă pregătirea 
temeinică a lecțiilor au organizat 
ore speciale de consultații care sînt 
frecventate de către majoritatea

Dările de seamă, alegerile și planurile 
de producție în întovărășirile agricole

In aceste zile, membrii întovă
rășirilor agricole din raionul nos
tru fac bilanțul muncii lor de un 
an, își aleg noile comitete de con
ducere și își întocmesc planurile de 
producție pe anul agricol ce ur
mează.

întovărășirea agricolă „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba-Iulia, 
sprijinită și îndrumată de organi
zația de bază și comitetul execu
tiv al sfatului popular orășenesc, 
și-a întocmii anul trecut un plan 
de producție bun. Preocupați pen
tru îndeplinirea lui, întovărășiții au 
obținut în acest an rezultate fru
moase. Bunăoară la grîu, cultură 
semănată în comun, după trifoi și 
porumb, în teren pregătit de S.M.T., 
recoltat și treierat de asemenea in 
comun, ei au obținut o producție 
de 1.700 kg la hectar. Reparti
zarea recoltei făcîndu-se după me
dia obținută, fiecare întovărășit a 
dus ac'asă o cantitate sporită de 
produse. Această întovărășire a e- 
xecutat în comun și lucrările la u- 
nele culturi prășitoare, cum este, 
de exemplu, sfecla de zahăr, cul
tură la care a realizat o producție 
de 10.000 kg la hectar, înto
vărășită obțirând venituri bănești 
importante. Simțitor și-a mărit în
tovărășirea „Horia, Cloșca și Cri
șan" și fondul de bază.

Rezultate asemănătoare au obți
nut de asemenea și alte întovără
șiri agricole, cum sînt întovărăși
rea „7 Noiembrie" din comuna Vin

muncitorilor elevi și rezultatele nu 
întîrzîe să se arate.

Datorită faptului că majoritatea 
elevilor frecventează cu regularitate 
Cursurile și orele de consultații, a- 
ceștia obțin frumoase rezultate la 
învățătură. Așa sînt muncitorii elevi 
Păcurar Ion, Avram Gheorghe, 
Luha Gheorghe, Șuvaina Ion, Is
pas Mihai și Suciu loan din Alba- 
Iulia, Voiculescu Ion, Ivan Ion și 
Pușcău Petru de la Zlatna ș. a. In 
fruntea muncitorilor elevi fruntași 
se situează membrii și candidații de 
partid, utemiștii, cum sînt Ștfcaina 
Ion, Ispas Mihai, Suciu Ion, Puș
cău Petru, Ivan Ion și Voiculescu 
Ion. Notele de 9 și de 10 obținute 
de aceștia îi situează printre cei 
mai buni elevi ai secțiilor serale.

Majoritatea muncitorilor elevi a- 
plică în mod creator cunoștințele 
căpătate în școală în procesul de 
producție. Astfel Luha Gheorghe, 
Șuvaina Ion și Ispas Mihai sînt 
fruntași în muncă, ultimul avînd 
mai multe inovații în cadrul între
prinderii „Ardealul".

Sînt însă și cazuri cînd unii to
varăși, fie din cauza frecvenței 
slabe, fie dintr-un nejustificat de
zinteres pentru studiu, nu sînt ia 
înălțimea sarcinilor de muncitori 
elevi. Astfel este cazul tovarășilor 
Ardelean Rodica, Pîțan Tiberiu, 
Hîrceagă Grigore și alții de la sec
ția serală Alba-Iulia, iar în ce pri
vește situația secției serale de la 
Teiuș, aceasta este de-a dreptul în
grijorătoare. Astfel, în clasa a Xl-a 
serală Teiuș, din totalul de 19 
elevi 15 elevi au note sub 5. La 
data de 24 noiembrie 1959, procen
tul de promovați în clasa a Xl-a 
era de numai 21 la sută.

Avînd în vedere faptul că ne a- 
fl.ăm în plină acțiune de încheiere 
a trimestrului I, este necesar ca 
toii factorii interesați să mun
cească cu mai mult simț de răs
pundere pentru aplicarea în viață 
a hotăririi cu privire la îmbună
tățirea învățămîntului seral și fă
ră frecvență.

Organizațiile de partid din școli 
vor trebui să îndrume permanent 
munca de instruire și educare a 
muncitorilor elevi din secțiile serale.

Organizațiile de partid 
treprinderi vor trebui să 
comisiile de selecționare 
tr-o strînsă colaborare cu 
rile școlilor să vegheze la 
rarea în bune condițiuni a învăță
mântului, interesîndu-se atît de 
frecventă cit și de situația la în
vățătură a muncitorilor elevi.

Sprijinind înfăptuirea, acestei ho- 
tărîri, asigurăm patriei creșterea 
de muncitori cu o înaltă calificare 
si cu larg orizont cultura! științi
fic, luptători hotărîți pentru pace 
si socialism.

Prof. DARAMUȘ ION 

■. serale, 
din în- 
îndrume 

ca prin- 
ccnduce- 
desfășu-

tui de los, întovărășirea din salul 
Micești și allele. Dovedind același 
interes pentru recolta anului viitor, a- 
ceste întovărășiri au strîns sămînța 
pen!ru Uisămînțările de toamnă di
rect de la arie și au însămînțat în 
comun întreaga suprafață planificată.

In ac.lași timp trebuie arătat, că 
în raion au fost și un număr în
semnat de întovărășiri care și-au 
întocmit planuri de producție for
male, iar unele întovărășiri, deși au 
avut planuri de producție corespun
zătoare, membrii acestora nu au 
luptat pentru înfăptuirea lor. Ca 
exemplu se pot da întovărășirile a- 
gricole din comunele Stremț, Sîn- 
timbru, satul Beldiu și altele. A- 
ceste întovărășiri, deși și-au plani
ficat să execute arăturile, însămîn- 
țările, lucrările de întreținere și 
recoltare la păioase în comun, 
practic, nu au făcut acest lucru. Ca 
urmare a acestui fapt și recoltele ob
ținute au fost diferite, media aces
tora fiind sub posibilități.

De asemenea,- conducerile a- 
aestor întovărășiri, sprijinite și 
îndrumate în slabă măsură de 
organele de partid și de stat 
din- comunele respective, nu au 
dovedit tot interesul pentru creș
terea averii obștești a întovărășiri
lor, fondul de bază al acestora 
bate pasul pe loc, întovărășirile ne- 
realizînd nici o treime din suma 
prevăzută în planul de producție.

Invățînd din experiența anilor 
trecuți și dovedind o mai bună pre

In noul an de învățămînt agrozootehnic de masă 
ionului nostru, secția învățămînt și cultură, secția 
și sfaturile populare au stabilit sa funcționeze un 
cercuri dintre care : 22 agrotehnice, 13 zootehnice,
pomi-viticole, 3 pentru mecanizatori, 2 silvice, iar 
culturale se vor ține cicluri de conferințe.

din comunele ra- ) 
agricolă raională / 
număr de 108 J 
6 legumicole, 7 > 

în 55 de cămine

Deschiderea cercului
Apreciind importanța învățămîn- 

tului agricol de masă, mulți dintre 
țăranii muncitori din Stremț care 
au urmat cursurile cercului agro
tehnic anul trecut s-au înscris și 
in acest an așteptînd cu mult inte
res deschiderea acestuia.

Pentru ca și în anul adesta 
cursurile cercului agrotehnic să 
dea rezultatele scontate, s-a efec
tuat din timp înscrierea celor 28 de 
cursanți, lectorul cercului discutînd 
cu fiecare asupra problemelor ce 
vor fi tratate. S-au pregătit apoi 
materialele ce urmează a ți folosite 
la predarea lecțiilor și s-a întocmit 
un plan de acțiune cuprinzind lec
țiile ce se vor ține, datele calenda-

Pregătiri la gospodăriile colective din Cistei și Obreja
AlU colectiviștii din Cistei cit și 

cei din Obreja vor avea anul aces
ta ocazia să frecventeze cele 3 cer
curi — agrotehnic, zootehnic și le
gumicol — ce se vor deschide în 
fiecare gospodărie. Aici, ei își vor 
îmbogăți cunoștințele din domeniul 
agriculturii cu toi ce este mai nou 
și folositor.

Lectori bine pregătiți, ca ingi
nerii Bica Virgil, PopoviCI A. și 
alții vor pune în discuție Ia cercuri 
in cursul iernii, probleme de care 
au colectiviștii nevoie să le știe. 
Se vor prezenta in cadrul cercuri

ocupare în organizarea muncii, in- 
iovărășiții trebuie să-și aleagă la 
conducere pe cei mai destoinici și 
mai hotărîți dintre membrii, să-și 
întocmească planuri de producție 
concrete și să lupte pentru realiza
rea lor.

La întocmirea dărilor de seamă 
și a planurilor de producție, or
ganele tehnice agricole de la co
mune și secția agricolă raională 
trebuie să acorde întovărășiților tot 
sprijinul. Acestea trebuie să îndru
me pe întovărășiți să prevadă în 
plan toate lucrările agrotehnice ve
rificate de practică, cum sînt: a- 
răturile de vară și de toamnă, în- 
grășarea terenului cu îngrășăminte 
naturale și chimice, folosirea se
mințelor de soi, extinderea pe scară 
largă a lucrărilor executate în co
mun cu unelte mecanizate etc.

Un sprijin prețios trebuie să a- 
corde întovărășirilor agricole or
ganizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune. Ținind seamă de expe
riența pozitivă dobîndită de întovă
rășiri, acestea trebuie să îndrume 
pe întovărășiți să acorde o atenție 
deosebită organizării muncii, * să 
jormeze în cadrul întovărășirilor 
brigăzi și echipe organizate pe ve
cinătăți și familii, care să execute 
în comun lucrările agricole pe sca
ră cît mai largă. Să explice înto
vărășiților avantajele executării în 
comun a lucrărilor, care implicit 
duc la obținerea 'de recolte mari.

Totodată, organele de partid și 
de stat de la comune trebuie să a- 
rate întovărășiților că e în interesul 
lor să prevadă în planul de pro
ducție venituri cît mai mari la 

agrotehnic la Stremț
ristice și lectorii respectivi.

Ca rezultat al preocupării sfatu
lui popular și a organelor agricole 
din comună pentru buna desfășu- 

. rare a învățămîntului agricol de 
masă, în ziua de 10 decembrie la 
Stremț s-a făcut deschiderea cercu
lui. Cu această ocazie s-a vorbit 
despre importanța înv ăț\ămînt ului 
agrozootehnic de masă și s-a pre
dat prima lecție întitulată. „Cunoaș
terea tipurilor de sol existente în 
hotarul comunei și lucrările , 
sare". Lecția a fost ascultată 
mult interes de cei prezenți, 
mai mulți cursanți au discutat 
au pus 
biectul

întrebări în legătură cu 
lecției.

nece- 
cu 
iar 
și 

su-

lor lecții despre: „Lucrările solu
lui și îngrijirea semănăturilor în 
timpul iernii", „Pregătirea terenu
rilor pentru însâmînțările de pri
măvară", „Asigurarea bazei fura
jere și pregătirea nutrețului", etc. 
Ele vor fi axate pe specificul mun
cilor locale și vor fi complecta
te cu discuțiile ce vor avea loc 
între lectori și cursanți.

A fost 
dactic și 
predarea 
laje, etc.

pregătit și materialul di- 
intuitiv ce se va folosi la 
lecțiilor ca planșe, mu-

♦♦♦♦♦♦
Alegerile în organizațiile U. T. M.

Prilej de îmbunătățire a muncii
Cu toate că timpul a fost nefa

vorabil, ziua de duminică 6 decem
brie a.c. va rămîne pentru utemiștii 
Comunei Inuri, o zi de neuitat. în 
această zi, a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă și a- 
legeri a noului organ de conducere 
a comitetului comunal U.T.M.

Darea de seamă a oglindit prin
tre altele felul cum utemiștii au 
contribuit la munca de transfor
mare socialistă a agriculturii reieșind 
că cea mai mare parte a utemiști- 
lor s-au înscris în întovărășirile 
din comună. Exemplul bun în aceas
tă privință au fost dați utemiștii 
Dat loan, Lupencea Dănilă, Hațe- 
gan Petru și alții. S-a vorbit cu

fondul de bază, pentru dezvoltarea 
averii obștești a întovărășirilor, 
pentru întărirea economică a a- 
cestora.

Pentru a-și asigura venituri bă
nești importante și a-și aduce în 
același timp o contribuție de sea- 

' mă la asigurarea fondului de pro
duse agricole al statului, întovără
șirile agricole trebuie îndrumate să 
contracteze cu statul cantități cît 
mai mari de cereale și alte produse 
agricole.

Deosebit de important este fap
tul ca organizațiile de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune să facă 
larg cunoscute rezultatele obținute 
de formele mai superioare de coo
perare în muncă, rezultatele do- 
bîndiie de gospodăriile colective, 
unde munca în comun și aplicarea 
pe scară largă a metodelor înain
tate de muncă fac ca recoltele ob
ținute să fie toi mai mari. Acestea 
trebuie să arate concret cu prilejul 
dărilor de seamă și întocmirea pla
nurilor de producție, cum zi de zi, 
convinși de rezultate, noi familii de 
întovărășiți din comunele Mihalț, 
Ighiu și altele se înscriu în gospo
dăriile colective din comunele lor.

Dovedind preocupare pentru o 
bună organizare a muncii în înto
vărășiri pentru întocmirea unor pla
nuri de producție concrete și lup- 
tînd pentru înfăptuirea lor, întovă
rășirile agricole din raionul nostru 
vor obține rezultate iot mai bune 
în sporirea producției agricole la 
hectar, asigurînd în același timp 
țăranilor muncitori întovărășiți o 
viată mai îndestulată.

PI. BARABAȘ

s
Mancitorn își constituie 

biblioteci personale
In ultimul timp, în rîndurile 

muncitorilor de la fabrica de în
călțăminte „Ardeleana" din ora
șul nostru, pe lînpă pr mr 
de a da produse mai multe, de 
calitate superioară și la un preț 
cit mai redus, mai stăruie încă 
o preocupare. Și, nu-i este nimă
nui greu să-și dea seama care 
este aceasta văzînd cum în unele 
zile muncitorii de aici se în
dreaptă spre casă avînd sub braț 
două-trei cărți cumpărate de la 
standul organizat în cadrul fa
bricii. Oamenii au prins gust 
pentru citit, ba în ei s-a născut 
dorința de a-și constitui micj bi
blioteci personale.

Stimulată și sprijinită de orga
nizația de partid, acțiunea con
stituirii de biblioteci personale a 
prins a căpăta contur. Tovară
șul Cosma Simion, difuzor vo
luntar în cadrul fabricii, sondînd 
cerințele muncitorilor le-a adus 
acestora la îndemînă cărți din 
belșug.. Și dacă pînă în prezent, 
prin standul organizat, au fost 
vîndute aproape 300 volume, a- 
poi acesta e doar un început.

Pentru a-și constitui biblioteci 
personale, cărți cu conținut ideo
logic, cărți de literatură sau din 
cele ce se referă la specificul 
muncii lor, și-au cumpărat mulți 
din muncitorii și muncitoarele fa

bricii. Dar, dacă ne referim lă 
( numărul cărților cumpărate de 
j tovarășii Dreghici Ion, Breaj'u 
? Ana, Coltor Teodora, Breazu B- 
j lena și alții, apoi sigur că 
S ajungem la concluzia că ei vor 
? avea cei dintîi constituite biblio- 
j tecile personale mult dorite.
/_____________________ ____
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multă însuflețire despre aportul ce 
l-au dat utemiștii la construirea 
saivanului, despre rezultatele obți
nute în munca culturală, despre 
faptul că 26 de tineri utemiști au 
fost primiți în rîndul candidafilor 
de partid.

In cuvinte simple, dar pornite din 
inimă, participantă la discuții și-au. 
exprimat hotărîrea lor de a munci 
și în viitor cu același elan.

— La noi mai sînt unele greu
tăți — a spus tovarășul Dat loauflh 
— dar în urma măsurilor luate (flBr 
biroul raional U.T.M., de a se crea 
organizații de bază pe cătune, iar 
pe comună comitet comunal, mun
ca noastră va fi cu mult ușurată, 
iar rezultatele în muncă și mai 
frumoase.

♦

Tovarășul Dat loan a propus nou
lui organ ales să se preocupe cu 
toată răspunderea de reorganiza
rea echipei de fluierași.

Alți tovarăși care au luat cu- 
" vîntul an scos în evidență fantiit 

că vechiul comitet s-a preocupat prea 
puțin de îndrumarea organizației de 
pionieri și că acest lucru trebuie să 
stea în atenția noului comitet.

Din discuțiile purtate a reieșitcă 
noul organ ales va trebui să se o- 
cupe cu mai mult simț de răspun
dere de pregătirea și primirea în 
organizație a tinerilor neutemiști, 
să-i atragă în acțiunile întreprinse 
și mai ales în activitatea obștească.

Adunarea generală a utemiștilor 
pe comună a adoptat un plan de 
măsuri pentru desfășurarea muncii 
'omitetului comunal U.T.M. Prin
tre altele, planul prevede crearea 
a 3 brigăzi uteiniste de muncă pa
triotică, care să aibă ca obiectiv: 
construcția saivanului, repararea de 
drumuri, pentru care să se efectue
ze 2.500 ore muncă voluntară, plan
tarea a 150 bucăți pomi fructiferi.

Pentru perioada de iarnă s-a pre
văzut că în șezătorile ce au 
loc la căminul cultural să 
se organizeze recenzia cărților o- 
bligatorii prevăzute de regulamen
tul concursului „Iubiți cartea", ast
fel ca pînă la 1 aprilie 1960 un 
număr de 35 tineri să devină pur
tători ai insignei „Prieten al cărții".

Adunarea generală a utemiștilor 
a ales noul comitet comunal for
mat din 7 membri și 4 supleant! 
din rîndul celor mai buni candidați 
de partid.

I. LASL'AU 
secretar al comitetului 
raional U.T.M. Alb»



VIAȚA DE PARTW

Toată atenția învățămîntuluî de partid
Ca și in anii trecuți, și in acest 

an organizațiile de bază din co
muna Bărăbanț au organizat in- 
vățămîtul de partid în cercuri și 
cursuri. La începutul anului de în- 
vâțămînt politic 1959-1960, au fost 
-organizate un cerc de studiere a 
Istoriei P.M.R., propagandist tov. 
Morarii S., un curs s ral anul II, 
propagandist too. Rația I. și un 
curs de studiere a statutului P.M.R., 
propagandist iov. Tripșă Maria. 
Propagandiștii au fost aleși din 
rindul tovarășilor cu mai multă 
experiență în această muncă. Au 
țest numiți aeasemenea și ajutori 
propagandiști.

Ca o parte pozitivă este faptul 
<că pentru educarea candidaților de 
partid a fost organizat un cerc de 
studiere a statutului P.M.R., în 
care au fos încadrați toți candidații 
de partid.

S-ar părea că pînă aici totul . a 
mers bine. Că din punct de vedere 
organizatoric s-au luat toate măsu
rile. Lucrurile însă nu stau tocmai 
așa. O analiză mai temeinică a fap
telor ne dovedește adevărata situa
ție.

Cu toate că sarcina ca toți mem
brii de partid să fie încadrați în 
invățămîntul de partid este cunos
cută de comitetul comunal de par
tid, ea nu a fost respectată.« In co
muna Bărăbanț mai sînt membri 
de partid ce nu fac parte din mei 
o formă a învățămîntuluî de partid.

O altă latură negativă a muncii 
-organizatorice este și aceea dă nu 
s-a pus un mai mare accent pe în

cadrarea în cercuri și cursuri a iă- 
ranilor întovărășii, mai ales a ce
lor din activul fără de partid. La 

■comitetul de partid se justifică a- 
ceastă lipsă prin aceea că țăranii 
întovărășiți fac parte din cursurile 
înoățămîntului agricol de masă. .4- 
cesta este un lucru bun, ca toți 
țăranii să fie încadrați la acest îrt- 
vălămînt. Dar, el nu poate fi con
fundat cu învătămîtul de partid.

Lipsurile acestea doved'SC slaba 
preocupare de care a dat dovadă 
'Comitetul comunal de partid, pen
tru îndeplinirea tuturor sarcinilor 
legate de organizarea invățămîniu- 
■lui de partid în cercuri și cursuri. 
Dar, ele nu se opresc aci. O sea
mă de alte lipsuri se manifestă din 
partea comitetului de partid din co
muna Bărăbanț în conducerea și 
îndrumarea propagandei de partid 
în cercuri și cursuri.

Este bine cunoscut faptul, și ex
periența muncii a dovedit aceasta 
I'n mod convingător, că odată cu 

tganizarea muncii activitatea a- 
'ia începe. După ce toate au fost 

puse la punct în Ce privește mun
ca organizatorică, trebuie luate mă
suri de îndrumare și control. Comi
tetul de partid din comuna Bără
banț n-a făcut aceasta. El n-a ți
nut seamă că trebuie luate măsuri 

■care să asigure participarea cursan-
-------------♦♦

Pe urmele materialelor publicate
Se mai găsesc unii care nu răspund la critică

In fiecare număr al ziarului 
„Steaua roșie" apar materiale în 
care sînt criticate unele lipsuri ce 
se mai manifestă în diferite între
prinderi, unități comerciale și cul
turale, sfaturi populare etc. Majo
ritatea conducerilor criticate răs,- 
ptind ziarului în termen de măsu
rile luate în vederea lichidării lip
surilor semnalate. Printre acestea 
sepotcita U.R.CiC.., I.G.O:, între
prinderea „Gh. Doja“, O.C.L. Ali
mentara și Produse ițndustriajle, sec
ția învățămînt și cultură și multe 
altele.

Se mai găsesc însă și unele or
gane criticate în ziar — ce-i drept 
puține — care nu răspund redac
ției la criticile aduse în termen de 
10 zile, conform Hotărîrii Biroului 
Politic al C. C. al P.M.R. cu pri
vire la activitatea ziarului „Scîn- 
teia".

Sfătui popular și organele agri
cole din Benic au fost criticate* în 
articolul „De ce se tărăgănează 
plantările" ?, apărut în ziarul 
„Steaua roșie" din 20 noiembrie 
a.c., pentru că nu s-au preocupat 
cu toată răspunderea de mobiliza
rea țăranilor muncitori la planta
rea pomilor în golurile existente și 
în grădinile acestora. Comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular comunal, 
respectiv tov. Preja Ion, președinte, 

ților la cercuri și cursuri, că tre
buie asigurat controlul calității 
propagandei de partid, a purității 
ei ideologice, combaterea confuzii
lor, lămurirea unor probleme mai 
greu de înțeles pentru unii tova
răși etc. Cine putea să facă acest 
lucru, dacă nu membrii comitetului 
de partid? Dar ei n-au fădlit acest 
lucru și nici nu și-au propus să-l 
facă și se complac în această si
tuație. Or, trebuie să fie clar cen
tru oricine, deci și pentru comite
tul comunal de partid, că fără o 
conducere concretă, fără un con
trol la timp și eficace nu poate fi 
vorba de rezultate pozitive.

Cum poate fi calificat decît ne
glijență faptul că, deși comitetul de 
partid cunoaște că ședințele cursu
lui de studiere a Istoriei P.M.R. a- 
tiul II au fost aminate pentru „mo
tivul" că nu s-a prezentat propa
gandistul (Morarii S. și ajutor Bo- 
loage Dorin) și cu toate acestea nu 
s-a luat nici o măsură, ci, dimpo
trivă, situația s-a repetat. Se știa, 
de pildă, că în ziua de 6 decem
brie a.c. se va ține ședința cursu
lui de studiere a Istoriei P.M.R. 
anul II, după cele spuse de tova
rășul Boloage D. Cînd colo tovarășul 
Boloage a plecat din localitate iar 
ședința cercului nu s-a ținut. Ase
menea atitudini față de muncă de 
propagandă și de sarcina primită 
trebuie discutate cu toată seriozita
tea de comitetul de partid, și luate 
asemenea măsuri care să meargă 
pînă la sancționarea celor vinovați.

Sarcina educării marxisl-leniniste 
a membrilor și candidaților de 
partid și în general a oamenilor 
muncii, nu este o sarcină ușoară. 
Dimpotrivă, îndeplinirea ei cere 
multă preocupare din partea orga
nelor și organizațiilor de partid. 
Sarcina educării comuniste a ma
selor este o sarcină de căpetenie și 
de mare răspundere în munca de 
partid și de aceea trebuie să i se 
acorde cea mai mare atenție. Co
mitetul comunal de partid din Bă
răbanț trebuie să dea dovadă de 
mai multă răspundere în conduce
rea și îndrumarea propagandei de 
partid în cercurile și cursurile în- 
vățămintului de partid, să facă din 
aceasta o preocupare de fiecare zi, 
să lupte pentru lichidarea din ră
dăcini a lipsurilor ce mai dăinuie 
in munca sa. Situația existentă in 
munca de propagandă de partid in 
comuna. Bărăbanț nu mai poale ' 
tolera: ă. De aceea se impune . cu 
toată tăria ca în cel mai scurt timp 
comitetul de partid să analizeze cu 
toată răspunderea această stare de 
lucruri, să scoată la iveală cauzele 
și să ia măsuri pentru lichidarea 
acestor lipsuri, pentru ca in cel mai 
scurt timp munca de propagandă 
în cerduri și cursuri să fie ridicată 
la nivelul sarcinilor trasate de 
partid.

nu s-a învrednicit să răspundă zia
rului nici pînă în prezent ce măsuri 
au fost luate în urma criticii aduse.

Nici sfaturile populare ale comu
nelor Cricău (președinte tov. Bora 
Ion), Meteș (președinte tov. Ta- 
maș Moise) și Benic (președinte 
tov. Preja Iorî) nu se prea grăbesc 
să răspundă redacției de măsurile 
luate în urma criticilor aduse în 
ziar. De pildă, în nr. 528 al ziaru
lui „Steaua roșie" a apărut artico
lul „E oare de ajuns ca numai 
linii să muncească?", în care se 
arăta că la căminul cultural din 
Cricău stăruie prea multă „liniște", 
iar comitetul executiv al sfatului 
popular comunal trebuia să anali
zeze situația activității culturale și 
să ia măsuri corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea muncii în perioa
da de iarnă. Dar din cîte sîntem 
informați, analiza nn s-a făcut și 
„liniștea" continuă să stăruie încă 
la căminul cultural din Cricău,..

Este timpul ca organele și orga
nizațiile criticate în materialele a- 
părute în ziar să răspundă concret 
ce au făcut pentru lichidarea lip
surilor manifestate. Trebuie să fie 
limpede pentru toți cei criticați în 
ziar, că Hotărîrea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R. îi obligă să răs
pundă redacției în termen de 10 
zile de măsurile luate pentru lichi
darea lipsurilor.

Cer CuvintulI...

Să-mi fie cu iertare că cer cu- ) 
vîntul, dar așa-i stă bine omului: ? 
să fie ordonat în discuții și să-și J 
verse focul la timpul și la locul ) 
potrivit. (

Ei... dar uite-mă tocmai în- S 
tr-o asemenea situație. Cu biletul ) 
la îndemînă, trec pragul cinema- ( 
tografului. La „Victoria" sau la S 
„23 August"?... unde vreți!. îmi > 
potrivesc cravata și-ml număr < 
nasturii. Nici un bucluc. Din > 
trei... numai doi lipsă. De]... îmi ? 
zic. Bine că am scăpat cu atîta. \

In sfîrșit, începe filmul. Și, > 
cum sînt pasionat după așa ceva, < 
devin numai ochi și urechi. A- > 
ceasta însă numai o vreme, căci ) 
după cîteva minute... bocănituri < 
violente în ușă. Intîrziații fac act ( 
de prezență. Dar, de ce n-or fi ? 
venit la timp ?

Mă consolez zicîndu-mi că așa / 
ceva n-ar trebui să se întîmple și ( 
mă concentrez din nou asupra e- ) 
cranului. Cît? Pînă cînd doi ti- ț 
neri din rîndul din spate își în- ( 
cep discuția. ?

Mă învîrt pe scaun, mă sucesc, ( 
doar mi-or înțelege starea. Dar ) 
ți-ai găsit-o. (

In semiîntunericul din sală o- ? 
chesc un scaun liber. Tiptil îl < 
ocup. Cînd colo ce să vezi? Am > 
nimerit din Iac în puț. Lîngă mi- ț 
ne un ins ținea cu tot dinadinsul ) 
să facă dovada că nu numai eu ) 
pot nimeri prin întuneric. Și sco- ( 
țîn’d din buzunar la intervale re- ( 
gulate cîte o sămînță de dovleac ( 
o spărgea între dinți producînd \ 
un chițcăit comun numai roză- ) 
toarelor. Dar, asemenea chițcăi- ( 
turi se aud și din dreapta și din ) 
stînga. Ofl... )

Prinzînd pe apucate cîte o < 
scenă din , acțiunea ce se desfă- S 
șoară pe ecran, filmul se îndheie. ? 
In sală se face lumină. Printre < 
cei mulți dau să ies și eu ferin- > 
du-mă să nu mă aleg cu vreo ( 
pîrlitură din partea celor ce, ne- \ 
răbdători, și-au aprins țigările. )

Acum, la capătul acestor rin- ț 
duri, cer din nou cuvîntul. Nu ] 
pentru altceva ci pentru a deza- ? 
proba pe cei ce se recunosc în ( 
cei de mai sus.

S. P.

POPAS IN GOSPODĂRIA COLECTIVĂ DIN TEIUȘ

Planul de producție — întocmai îndeplinit
Cine, face un scurt popas în gos

podăria colectivă din Teiuș, la se
diul administrativ al gospodăriei, 
la magazii, grajduri și locul de de- 
dozitare al furajelor, de la bun în
ceput își dă seama că mîna bunu
lui gospodar se simte peste tot. 
Curățenia din gospodărie, animalele 
bine îngrijite, inventarul, cerealele 
și furajele bine păstrate, confirmă 
pe deplin această apreciere. Și dacă 
în treburile gospodărești există o 
deosebită preocupare, se poate spu
ne fără a se greși cîtuși de puțin, 
că aceeași preocupare, ordine și 
activitate este și în lucrările de 
evidență contabilă.

Ca o expresie a bunei gospodă
riri, ies în evidență și rezultatele. 
De vrei să te convingi de fapte, nu 
e greu deloc acest lucru. Dacă pri
vești puțin cifrele din planul de 
producție, care pentru colectiviștii 
din Teiuș e lege, precum și fișele 
de evidență, de la bun început re
zultă că producția a fost realizată 
și depășită la toate culturile. Bu
năoară, la griul de toamnă, care 
a fost semănat în teren pregătit de 
S.M.T., plivit de două ori și în
grășat suplimentar, așa cum pre
vede planul de producție, recolta 
planificată a fost depășită cu 300 
kg la hectar. Cu cîte 800 kg la hec
tar a fost depășită și producția la 
erz și~la porumb. Cît despre sfecla 
de zahăr, a cărei producție a fosț 
planificată la 14.000 kg la hectar, 
depășirea a fost de peste sută la 
sută, recolta fiind de 31.000 kg la ha.

Acordind aceeași, preocupare și 
dezvoltări sectorului zootehnic, co
lectiviștii din Teiuș au obținut re
zultate frumoase și în această ra
mură de producție. Astfel, ei au 
sporit numărul de vaci și cu aju
torul statului și-au Creat o turmă 
de oi, care au adus colectiviștilor 
un venit de peste 50.000 lei. Ramu
rile anexe, care cuprinde în primul 
rîrtd atelierul de fierărie, atelierul de 
croitorie țărănească etc. au adus

Rexuliate de seamă
Intr-unui din consiliile pedago

gice, cadrele didactice din Intregal- 
de au luat hotărîrea de a duce o 
munca susținută în rîndurile ele
vilor pentru a face cît mai multe 
abonamente la presa pentru pionieri 
și copii. Și odată hotărîrea luată 
s-a trecut la fapte, rezultatele fiind

Tinerii din Necrilești pe scenă
îndrumați de harnicul învățător 

Tecșa Silviu, tinerii din Necrilești 
desfășoară o frumoasă activitate 
culturală, programele prezentate de 
ei fiind mult apreciate.

In cadrul unui program, ce a 
avut loc nu de mult, tinerii artiști

Un om
Cu omul nărăvaș nu-i chip să 

faci treabă bună! Așa și-au zis în 
sinea lor, nu de mult, tovarășii de 
la .cooperativa din Cricău. Și, de 
fapt, așa este.

Au venii tovarășii de la coope
rativă la Alba-lulia după mărfuri. 
Li s-a dat tot ce-au cerut. Li s-a 
dat însă și un om nărăvaș care să 
le încurce treburile, pe nume Dan
ci u Emil.

Șofer la Baza comercială inter- 
raională, tovarășul Danciu Emil 
era dator să treacă pe la toate 
depozitele de unde trebuiau luate

Rezultate bune
Membrii întovărășirii agrozooteh

nice din Feneș au acordat și a- 
cordă o atenție sporită pregătirilor 
pentru iernarea în comun a oilor 
de la fondul de bază. Datorită preo
cupărilor dovedite de conducerea 
întovărășirii (președinte tov. Teo- 
dorescu Ioanăș), aici au fost luate 
din timp măsuri pentru terminarea 
saivanului și strîngerea furajelor. 
Astfel, în această întovărășire, pe 
lîngă că saivanul a fost de mu’t 
terminat, s-a strîns și peste 80 la 
sută din cantitatea de furaje.

In ultimul timp s-a intensificat 
munca pentru terminarea saivanu
lui și strîngerea furajelor și la în
tovărășirile agrozootehnice din Pre- 

de asemenea colectiviștilor un ve
nit de peste 60.000 lei. Vorbind de 
venituri, trebuie arătat că peste 
53.000 lei au realizat colectiviștii 
și din valorificarea produselor ve? 
getale contractate.

Avind în centrul preocupărilor 
grija pentru întărirea economică o 
gospodăriei, colectiviștii au vărsat 
la fondul de bază cu regularitate 
10 la sută din veniturile realizate. 
Și dacă se ține seamă de lucrările 
efectuate de colectiviști la construi
rea grajdului, care a fost ridicat a- 
proape în înregime numai cu for
țele lor proprii averea obștească a 
gospodăriei sporește și mai mult.

Repartizarea lunar de avansuri 
bănești colectiviștilor a fost de a- 
semenea o prevedere a planului de 
producție, pe care colectiviștii au 
respectat-o cu toată hotărîrea. Fie
care colectivist a primit astfel lunar 
bani în raport cu zilele muncă e- 
fectuate.

Acum, la gospodăria colectivă din 
Teiuș lucrările de repartizarea de
finitivă a produselor sînt întocmite 
In zilele următoare fiecare colecti
vist va primi răsplata binemeritată 
a muncii Iui harnice. Colectivistul 

Noul grajd al gospodăriei colective din Teiuș.

concretizate în cele 85 abonamente 
făcute pînă în prezent.

Cele mai de seamă rezultate în 
această direcție le-au obținut ca
drele didactice de la Școala de 7 
ani din Intregalde și tovarășul 
Brad Vasile, învățător-director la 
Școala de 4 ani din Gfiîoncani.

amatori din Necrilești au prezentat 
cu mult succes piesa de teatru „în
doiala". Cu această piesă ei s-au 
deplasat apoi, în ziua de 6 decem
brie, la Intregalde unde de aseme
nea și-au binemeritat succesul.

ENE MOCANU — Intregalde

nărăvaș
mărfurile. S-a oprit insă numai a- 
colo unde a crezut el de cuviință. 
Apoi, ajuns la Cricău a ținut să-și 
arate și acolo năravul refyiztnd să 
încarce ambalajele aflătoare la coo
perativă și care trebuiau înapoiate 
bazei.

Să-i fie oare tovarășului Danciu 
Emil în fire năravul? Nu ne vine 
a crede! Dar, dacă nu-i este în 
fire, de bună seamă că-și va găsi 
lecuire! Ce spun tovarășii din con
ducerea Bazei comerciale iriier- 
raionale ?

DRAG AN ION —Cricău

dar... și lipsuri
saca și Galați. Dar cu toate aces
tea aici mai sînt și o seamă de lip
suri. Comitetul de conducere al în
tovărășirii din Galați, de pildă, 
(președinte tov. Itu Moise) nu face 
totul pentru a termina cît mai ur
gent pregătirile în vederea iernării 
oilor în comun. Din această cau
ză saivanul de aici încă nici nu e 
acoperit, iar furajele sînt strfnse 
abia 50 la sută. Și o astfel de si
tuație poate fi întîlnită la: Presaca.

E timpul ca acestor delăsări să 
li se pună capăt cît mai rem-rta i-r 
conducerile întovărășirilor sa acor
de toată atenția urgentării pregă
tirilor pentru iernarea oilor în co
mun.. LUPEA ION - Feneș

Popa Vasile, de exemplu, care a 
realizat 506 zile-muncă, va pripii 
3.000 kg grîu și porumb, 1.822 kg 
cartofi, 32 kg zahăr, 5.000 kg di
verse furaje și peste 4.000 lei. Can
tități sporite de cereale și sume 
importante de bani vor primi de 
asemenea pentru zilele-muncă rea
lizate in gospodărie și colectiviștii 
Egyed Martin, Iacșa Mitrofan, Bor
za Gavrilă și mulți alții.

R'ziil'atele bune obținute în 
toate domeniile de activitate, pre
cum și viața tot mai frumoasă și 
mai îndestulată a colectiviștilor a 
cons-ituit un puternic stimulent 
pentru țăranii muncitori din comu
nă care au pășit în masă spre gos
podăria colectivă. Dacă în prmă- 
vară gospodăria număra 27 familii 
și o suprafață de 68 hectare teren, 
as'ăzi in ea sînt 349 familii, pose- 
dind o suprafață de 706 hectare te
ren agricol, 10 boi de muncă, 40 
vaci, 45 cai și o turmă de 300 oi. 
Și, dovedindu-se buni gospodari, 
Colectiviștii din Teiuș au semănat 
pentru anul viitor aproape 200 hec
tare de grîu și au făcut ogor de 
toamnă aproape pe toată suprafața 
ce se va însămința în primăvară.
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„Sînt convins că. vom asig’ura pacea"
— a declarat N. S. Hrușciov la mitingul din orașul Lvov

LVOV (Agerpres). TASS anunță: 
Sînt convins că vom asigura pa- 
•ea, a declarat la 9 decembrie Ni
kita Hrușciov la mitingul care a 
avut loc la Uzina de autobuse din 
Lvov.

Vom asigura pacea, a spus în 
•ontinuare N. S. Hrușciov. pentru 
•ă toți oamenii de pe pămînt vor 
pace. Acesta este un fapt. Dar fap
tul principal este că în lume există 
acum o forță atît de puternică ca 
lagărul socialismului. Adversarii 
noștri, care ar dori „să facă ab
stracție" de construcția socialistă 
din țările noastre, nu pot face a- 
•est lucru.

Cred, » subliniat N. S. Hrușciov, 
•ă există posibilitatea deplină
se ajungă la situația de a se asi
gura o pace trainică, de a se ex
clude războiul din viața popoarelor.

El a îndemnat pe oamenii mun
cii din uzină „să muncească, să

să

»
muncească și iar să
Trebuie, a spus el, să ne dezvoltăm 
industria, să ridicăm productivita
tea muncii, pentru a livra mai mul
te produse pe cap de locuitor, ast
fel îneît camenii să trăiască în con
dițiile socialismului mai bine, mai 
îmbelșugat, decît în restul lumii. 
Atunci vor fi create la noi condi
țiile pentru construirea societății 
comuniste.

N. S. Hrușciov a relevat că in 
Uniunea Sovietică, treburile merg 
bine în toate republicile. Planurile 
in industrie sînt depășite și este 
evident că septenalul va fi îndepli
nit înainte de termen. El a adău
gat că cantitatea mărfurilor a spo
rit și calitatea lor s-a îmbunătățit.

Referindu-se la dezvoltarea agri
culturii în Uniunea Sovietică, 
N. S. Hrușciov a spus : Noi con
siderăm că agricultura se dezvoltă

muncească".
s

acum bine. Anul acesta, seceta 
ne-a adus oarecari prejudicii și am 
achizdionat cu aproximativ 500 mi
lioane de puduri de cereale mai nu- 
țin decît anul trecut. Dar cerea
lele ne vor ajunge. Producția ani
malieră se dezvoltă bine.

Adresîndu-se mnncito-ilor 
zenți la miting. N. S. Hrușciov i-a 
întrbat dacă în oraș sînț cantjfăti 
suficiente de legume, cartofi, car
ne, lapte și alte produse.
mit un răspuns

Subliniind că
mai bună, N. S. 
că planurile de 
rea salariilor, ridicarea nivelului de 
trai al poporului, construirea unui 
număr tot mai mare de locuințe.

N. S. Hrușciov a rostit cuvinte 
de salut în cinstea „prieteniei în- 

a

pre-

E1 a pri-
afirmativ, 
viața va 
Hrușciov 
stat prevăd crește-

deveni tot 
a amintit

tre toate popoarele lumii, pentru 
se asigura pacea pe pămînt".♦♦♦♦♦♦ *

te grajduri pentru bovine și porci
ne, saivane pentru oi, etc.

Trebuie să fie clar pentru fiecare 
colectivist că ridicarea de construc
ții cu fondurile proprii crează po- 
s'b titatea ca cr ăițele ce le pri
mesc să le folosească pentru cum
părări de animale și în primul rînd 
vaci de lapte și juninci. Trebuie 
combătută atitudinea greșită a unor 
conduceri de gospodării din raion, 
ca cele de la Oi-jdea, C'stei și al
tele, care nu folosesc suficient po
sibilitățile de care disnun în Ca
drul gospodăriei, r’d'ctnd construc
ții numai din creditele acordate cu 
ma'eriole scumpe, care costau mult 
mai ieftin dacă se realizau în gos
podărie cu participarea largă aco- 
lectiv'ș'ilor.

Sarcini mărețe sînt apoi prevă
zute în proiectul planului de s'at 
pe 1969 în direcția creșterii produc
tivă ații muncii și reducerea r "- 
lui de cost și a cheltuielilor de cir
culație. In 1960 se prevede reali
zarea unui vo'um de economii de 
3 ori mai mare ca în 1958. De a- 
semenea proiec'ul de plan mai pre
vede cr-șterea cu 6,5 miliarde lei 
a veni'wi'or p-pulației provenite 
din s°ctorul socialist, spor'rea vo
lumului de mărfuri ce urmează a 
fi desfăcute populației prin comerțul 
scc'alist, ca și darea în folosință a 
31.000 apartamente, construcția de 
numeroase școli, cinematografe 
alte construcții social-cuTturale.

Mărețele obiective prevăzute

în fiecare întreprindere încă mari 
rezerve ce vor trebui folosite din 
pl'n încă din prima zi a anului 
1960. In acest scop, organizațiile 
de partid, conducerile administra
tive și organele sindicale trebuie 
să mobilizeze cît mai Larg masa, 
de muncitori .spre a folosi mai bine 
suprafețele de producție și capaci
tatea utilajelor, perfecționlnd cît 
mai mult procesul de producție și' 
dind curs tot mai larg experienței 
înaintate. Micșorarea continuă a 
consumurilor specifice trebuie să 
fie pentru fiecare muncitor o pro
blemă în centrul atenției, deoarece- 
ea constituie o cale sigură spre re
ducerea prțului de cost al produ
selor. Trebuie combătută cu 
practica nejustă a unor

Persecuțiile 
din Portugalia

MONTEVIDEO. — După cum 
rela'ează agenția U.PJ., la 1 de
cembrie. Manuel Sertorio, unul din 
fruntașii politici din Portugalia, di
rectorul revistei „Seara Nova", s-a 
refugia! in clădirea Ambasadei U- 
ruguayului din Lisabona unde a 
cerut azil ca urmare a persecuțiilor 
la care este supus de regimul dic
tatului Salazar. La 7 decembrie, 
Manuel Sertorio care a izbutit să 
fugă în're timp în Uruguay a ținut 
in capitala Uruguayului o conferin
ță de presă în cursul căreia' s-a 
referit la actuala situație politică 
din Portugalia. Potrivit agenției 
U.P.I., Sertorio a declarat că ac
tualul guvern portughez supune u- 
nor persecuții crunte pe toti dei ce 
nu sînt de acord cu politica sa. 
Guvernul — a spus el — nu recu
noaște drepturile fundamentale ale 
omului.

După ce a arătat că nu este mem
bru al Partidului Comunist, Serto
rio a sublimat că guvernul lui Sa
lazar „atr’buie inspirației comunis
te orice act care dovedește o Criti
că sau onotiție fa'ă de politica o- 
f'cială". El a adăugat că părorfle 
contrarii lui Salazar sînt conside
rate crime și pedepsite cu asprime.

★
AMSTFDD AM. (Aaernres). — 

Gen~rM"l Hembprto DUgarfo, con
ducătorul opoziției portugheze, dar” 
a fost nevoit să lună în 
ca urmnre a persecuțiilor regimu
lui lui Salazar, a finut la Amster
dam o conferință de pr”să. TMaa- 
do a d~clorat că a1eg”r'le preziden
țiale por'urmeze, la care a candidat 
și el, au f"sl falsificate. „In reali
tate, a sn"s D"lpado, eu am obți
nut la alegeri 75 la sută din nu
mărul voturilor și nu 23,5 la sută 
cum s-a comunicai tn rezultatele 
•ficiale".

Popoarele Americii 
pentru reducerea

Latine se pronunță 
bugetelor militare

MONTEVIDEO (Agerpres). Pre
sa urugua'ană continuă să comen
teze cu însuflețire propunerile pre
zentate de Chile și Peru cu privire 
la reducerea bugetelor pentru înar
mare ale staitior latino-americane. 
Majori*alea ziarelor sprijină ideea 
dezarmăr i îndemnând la acordarea 
celui mai cald sprijin iniția'ivti 
președintelui statului Chile. Ziarul 
„La Montana" subl niază că țările 
din Amer'ca Latină „se înarmează 
mai mult decît este necesar pentru 
men’inerea ordinei lor 'nterne și 
pentru apărarea rezonabi'ă a securi
tății lor externe", pornind nu de 
la proprile lor interese ci în virtu
tea „îndeplinirii obligațiilor inter
național” cu privire la apărarea re
ciprocă". Propunerea lui A'esșan- 
dr:, imootr'va căreia este greu de 
obiectat, arată ziarul, a fost pre
zentată într-un moment 
'acordarea dintre marile blocuri po
li'ice slăbește. Totodată, scrie zia
rul, America Latină își dă tot mai 
limpede seama de necesitatea re
zolvării prcbl-melor ei economice 
și sociale care împiedică dezvolta
rea posibilităților sale.

rropice:

Sprijinind ideea președinților sta
telor Chile și Peru, z!aru! „Action" 
le recomandă să dea dovadă de vi
gilență și să nu se lase înșelați de 
propun~ri formulate sub lozinca de
zarmării de Statele Unite și anume 
de a se crea frțe polițienești inter
naționale neptru care S.U.A. au și 
alocat 30.000.^00 dolari. _„Nu pu
tem fi de acord", scrie ziarul, de
oarece aceas'a nu ar" nimic comun 
cu tendința spre dezarmarea inter- 
nati'nMă.

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
După cum anunță presa Columbia
ns, Lleras Camango, președintele 
Col"mb!ei, s-a alăturat propunerii 
președ'nților statelor Chi'e și Peru, 
de a se lua măsuri pentru _ restrîn- 
gerea cursei înarmăr'lor și de a se 
convoca în această problemă o con
ferind a țărilor Americii Latine. 
In'r-o scrisoare adresată nr”S”A'n. 
telui peruvian Prado, Lleras Ca
mango subliniază că reducerea 
înarmărilor trebuie să fie înfăptui
tă nu numai într-o parte a cordi- 
netului, ci și Tn toate țările emis
ferei.

tărie 
practica nejustă a unor conducă
tori care nu țin cont de prețul de 
cost al produselor, ci se complac tiv 
si'uația de a realiza sarcina de- 
plan în detrimentul prețului de cost.. 

Sarcini deosebite revin și oame
nilor muncii din agricultură. Con
dițiile create prin dezvoltarea sec
torului socialist al agriculturii ra
ionului impun luarea unor măsuri 
care să ducă la sporirea producției 
agricole la h clar, la întărirea eco- 
nomiao-organ'zatorică a gospodă
riilor colective și la dezvoltarea se
rioasă a șeptelului de animale. In 
expunerea sa tovarășul Gheorgh 
Gheorghiu-Dej arată că baza creș
terii rapide a producției de carne 
și lapte o cons'ituie d"zvoltarea 
culturii porumbului pen'ru sî'oz. 
lnvățîrtd din lipsurile anului aces
ta, cînd unele gospodării colective 
n-au acordat toa'ă atenția acestei 
probleme, trebuie stabilite mă sur 
prac'ice care să asigure Irt 1960 o 
largă 
bului

La 
nului 
buție 
populare. Ca organe care răspund 
de producția vege'ală și animală, 
de asigurarea fondului central de 
produse agr cole, ele trebuie să-șî 
îmbunătățească n-încetat metodele 
de conducere a economiei, să gos
podărească mai bine fondurile ina- 
teria'e și băneș'i, să evite risipa în 
acordarea investițiilor, spre a în
lătura cheltuielile care nu le aduc 
ven'turi în raport cu posibilitățile.

In primăvara anului 1960 în 
viața poporu'ui nostru va avea loc 
un eveniment de o deosebită impor
tanță: cel de-al IlI-lea Congres at 
partidului. Să ne mobilizăm toate 
forțele spre a în'împina acest eve
niment măreț cu noi victorii pe ca
lea înfăptuirii sarcinilor trasate de
parted și guvern, pe calea construc
ției socialiste a patriei noastre
----------------

Tenis d

sz

Zzz 
proiectul planului de stat pe 1960 
scot cu toată puterea în evidență 
orientarea justă trasată de conr,u- 
cera partidu’ui nostru în direcția 
concentrării eforturilor materiale și 
bănești spre creșterea raridă a Pro
ducției industriale și agricole, creș
terea produc‘ivității muncii și re
ducerea prețului de cost în toate 
domeniile economiei naționale — 
cale sigură spre îmbunătățirea con
tinuă a tra'uîai c lor ce muncesc la 
orașe și sa'e. De aceea, îndeplini
rea lor trebuie să mobilizeze între- 
g"l nos'ru popor la o muncă și mai 
entuziastă, creatoare, astfel ca n'ci 
un obiectiv să nu rămînă neînde- 
pln:t. Și în această direct'" sar
cini deosbit de importante revin oa
menilor muncii din raionul nostru, 
care trbuie să-și aducă o la~gă 
contribuție la creșterea producției 
industria’e și agr cele, la reducerea 
prețului de cost al produselor și 
îmb"nătăt;rea calitâ'ii lor.

Sarcinile ce s” pun în fața oame
nilor munc'i din raion nu slnt ct- 
tuși de puțin ușoare. Ele însă pot 
fi cu siguranță îndeplinite. Avem

In zilele de 5 și 6 decembrie a.c. 
s-a organizat în orașul Alba-Iulia 
competiția de tenis de masă Cupa 
„30 Decembrie", la care au parti-- - - - - - - - - - - ♦♦♦♦♦♦- - - - - - - - - - - -

Procesele de la Dusseldorf si Dortmund — provocări 
împotriva păcii si destinderii internaționale

BERLIN (Ag”rpres). — Proce
sul de la Dusseldorf împotriva cu- 
n~scutilor partizani ai mișcării vest- 
g-rmane pentru pace a fost carac
terizat de scriitorul Maxim'lian 
Scheer, membru al Ccnsi!i"lui Mon
dial al Păcii, drept o mărturie a 
încercărilor cercurilor dominante 
din R F.G. de a împiedica tratati
vele int-rnațonale și de a conti
nua politica pregătirilor de război.

Lulrtd cuvîntul la adunarea de 
pro4est care a avut loc în raionul 
vest-berlinez Grunewald, scriitorul 
Maximilian Scheer a chemat la so
lidaritate cu acuzații care sînt ju- 
d'cați la Dusseldorf și la continua
rea luptei active pentru pace.

Parficipanții la adunare au cerut 
în unanimitate să înceteze însce
narea judiciară împotriva patrioti- 
lor germani și să se asigure de
plina libertate de acțiune partici- 
panților 
păcii.

După 
O'-erbof, 
cesul de la Duss°1dorf, subliniază 
în scr'soarea elită la 
încercările dușman!'or 
pune p edici mișcării 
pentru apărarea răci 
pe partioipanții la această mișcare 
să lupte și mai ferm pen'ru victo
ria definitivă 
boiului.

la mișcarea de apărare a

cum anunță agenția AI~>N, 
un"l din acuzații în pro-

adunare că 
păcii de a 

vest-g'rmane 
îi de'erm’nă

a păcii asupra răz-

★
( Agerpres). Co-

T

Reacțiunea franceză încearcă să-l 
reabiliteze pe trădătorul Petain

PARIS (Agerpres). După cum 
relatează ziarul „L’Humanite" aso
ciația foștilor luptători din rezisten
ță a înaintat procurorului Republi
cii Franceze un vehement protest 
în Fgă'ură cu faptul că „Asociația 
pen'ru apărarea memoriu mareșa
lului Petain" a luat hotărîrea de a 
prezenta zilele acestea la Paris, un

film în legă'ură cu viața și op°ra 
acestui trădă‘or al poporului fran
cez. In protestul foștilor luptă'ori 
din rezistență se arată că această 
marufes'are de tip fascist nu poate 
fi calificată decît ca un atac fățiș 
al forțelor reacționare la adresa 
poporului francez, care a luptat 
pentru libertatea patriei sale.

RANGOON
miletul birmanez pentru apărarea 
păcii a dat recent publicității o de
clarație în care protestează împo
triva rușinosului proces inse •'nat la 
Dusseldorf împotriva calor 7 frun
tași ai luptei pentru pace din R. F. 
Germană.

In declarație se arată că în Con
dițiile cirul pe arena internațională 
s-a înr'g strat o oarecare destinde
re, Germania occidentală continuă 
să se înarmeze cu arma atomică,

acț une care duce la creșterea în
cordării în r lațiile internaționale.

Comitetul birmanez pentru apă
rarea păcii cere eliberarea imedia'ă 
a celor 7 frun'ași ai l unt ei pentru 
pace din Germania occidentală pre
cum și încetarea persecut iii r îm
potriva activ'știlor mișcării de lup
tă pentru pace din această țară.

★
BERLIN (Ag rpres). — Adolfo 

Riveiro, secretar al F derației Mon
diale a Tineretului Democrat, că
ruia președintele tribunalului din 
Dor'mund, (care judecă „procesul" 
membrilor fostului comitet pentru 
pregătiră fes'ivalurilor tineretului 
și studenților din Germania occi- 
denta'ă), i-a interzis să facă o de
poziție ca martor al apărării, a su- 
bl 'niat într-un int rviu acordat zia
rului „lunge Welt" că procesul de 
la Dortmund se află în centrul a- 
tenției opiniei publice internațio
nale.

„Dacă judecătorii ar asculta pe 
toți ma'trrii și ar rxamina țoale 
documentele care arată adevărata 
stare de lucruri, opin'a publică in
ternațională s-ar convinge nu nu
mai de nevinovăția acuzaților dar 
și de caracterul 
proces îndrep'at 
festivalului, păcii 
spus A. Riveiro.

politic al acestui 
împo'riva ideilor 
și prieteniei", a

dezvoltare a culturii porum-ț 
pentru siloz.
îndeplinirea obiectivelor pla- 
pe I960 o mai largă con'r - 
trebuie să-și dea sfaturile

-r

e masa
cipat reprezentativele raioanelor dira 
regiunea Hunedoara. Cu ocazia, 
desfășurării concursului s-au în
registrat următoarele rezultate teh 
nice :

Echipe, băieții 1) Ardealul— 
Alba-Iulia: 2) U.M. Cugir și 3j< 
Elevul— Petroșani.

Individual băieți: 1) Eugen A. 
—Alba; 2) N?uirer Qiude—Petro
șani: 3) Steinhauer Ervin—Alba și 
4) Henig Francisc—Petroșani.

Echipe fete : 1) Voința—Hațeg;:
2) U.M. Cugir; "
troșani.

Individual fete:
Hunedoara; 2) 
reta—Orăș’i"; 3) 
și 4) Miile Paulina—Petroșani.

3) P.T.T.R.—Pe

1) Buga Elena— 
Citicurel Marga- 

Ciocea Marinela

Acțiuni revanșarde în R. F. GL
BONN ( Agerpros). — Sub lo

zinca „dorinței ferme a Germaniei 
occ'den'ale de a lupta pentru res
taurarea drepturilor și onoarei na
țiunii germane în Eur~pi“, cercu
rile revanșarde vest-g rmane în- 
tr prind ni acțiuni provocatoare 
cu caracter revanșard. Guvernul' 
vest-german a’ocă pen'ru aceste 
acțiuni sume importante. Recent, 
Oberlander a primit pentru campa
nia sa revanșardă 260.000 mărci 
„din fondurile speciale ale Cance
lariei". Pentru aceste scopuri au 
fost crea'e și își desfășoară din 
plin activitatea o serie de organi
zații ca: „Uniunea refugiaiilor" 
sau „Blocul pan-german" care nu
mai în d curs de două luni a ținut 
peste 100 de întruniri.


