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De ziua voastră dragi ceferiști
Oamenii muncii din patria noas

tră sărbătoresc în fiecare an — în 
prima duminică după 16 februarie 
— pe harnicii lucrători ai drumului 
tic fier, pe acei cărora li s-a încre
dințat misiunea de cinste și de 
mare răspundere a asigurării trans
porturilor pe calea ferată.

Cu dragoste, cu mîndrie, se în
dreaptă glodurile oamenilor mun
cii din patria noastră spre bravii 
noștri ceferiști, care au constituit 
întotdeauna un detașament încercat 
al clasei muncitoare, aflat în pri- 
mele rîrtduri atît în anii de luptă 
împotriva regimului burghezo-mo- 
șieresc, cit și astăzi în anii con
strucției socialiste.

Sărbătoarea feroviarilor aduce 
în fața noastră amintirea nepieri
toare ' a eroicelor lupte purtate de 
ceferiști. împreună cu tovarășii lor, 
petroliști, sub conducerea Partidu
lui Comunist Romîn. Cu 27 de ani 
in urmă, la chemarea și sub con
ducerea partidului comuniștilor, 
muncitorii ceferiști și petroliști, ca
pra li s-au alăturat mase largi 'de 
‘omeni ai muncii din întreaga 

țară, s-au ridicat la luptă împotri
va exploatării capitaliste și a fasci
zării Romîniei. Ceferiștii și petro
liștii au înscris în anul 1933 o pa
gină glorioasă în istoria mișcării 
muncitorești, a poporului nostru 
împotriva asupririi burghezo-mo- 
șicrești.

Idealurile pentru care și-au jert
fit viața atîția eroi ai clasei mun
citoare, ai ’ poporului nostru, au 
izbîndit pe deplin în zilele noastre. 
Poporul muncitor, sub conducerea 
încercată a partidului, a sfărîmat 
pen'ru vecie odiosul regim burphe- 
ru-moșieresc, făurind orindurirea 
democrat-populară și pornind cu 
toate forțele pe drumul luminos al 
socialismului, la care participă a- 
laturi de toți oamenii muncii și 
bravii și harnicii lucrători ai căi
lor ferate.

Cu fiecare an ce trece, la am
orsarea Zilei Ceferiștilor, oamenii 
•luncii din transporturile de cale 
erată se prezintă cu un bilanț de 

realizări tot mai bogat. In depouri, 
ateliere sau gări, ei muncesc cu 
abnegație pentru ca transporturile 
noastre feroviare să se ridice ne
contenit la nivelul dezvoltării în
tregii economii naționale.

Este cunoscută starea jalnică a 
căilor noastre ferate, imediat după 
încetarea războiului: poduri și ki
lometri întregi de linii distruse, nu
meroase locomotive șl vagoane 
scoase din uz, atelierele în mare 
măsură avariate. Dac'ă ținem sea
ma de faptul că, făcînd abstracție 
de distrugerile războiului, regimul 
bur ghezo-moșieresc ținuse căile fe
rate într-o stare din cele mai îna
poiate, ne putem da seama de u- 
riașele dificultăți pe care au avut 
să le învingă ceferiștii. Sub condu
cerea partidului, care acordă o 
mare atenție transportului .feroviar, 
aceste urmări ale războiului și ale 
stăpânirii burghezo-moșierești au 
fost înlăturate Intr-un timp scurt, 
iar astăzi transportul pe. calea fe
rată corespunde întru toiul cerin
țelor impuse de dezvoltarea socia
listă a economiei patriei noastre.

ln raionul nostru există un în
semnat număr de ceferiști care 
iși aduc o contribuție de seamă la 
asigurarea și siguranța transportu
rilor pe calea ferată.

Și, ca și în alți ani, bilanțul la 
sfirșitul anului 1959 s-a încheiat 
cu rezultate deosebit de importan
te în toate unitățile C.F.R. din ra
ionul noătru.

gXstfel, ca urmare a aplicării in 
producție a metodelor de muncă 
înaintate, în 1959 la Depoul C.F.R, 
Teiuș au fost realizate economii ce 
întrec suma de un milion de lei. 
Celelalte unități C.F.R. ca: Revizia 
de vagoane Teiuș și Coșlariu, Ate
lierul de zonă Alba Iulia, Stația 
Teiuș și-au depășit sarcinile de 
producție cu 2—4 la sută.

In întrecerea socialistă ce s-a 
desfășurat în cadrul Regionalei 
C.F.R. Cluj, stația Coșlariu a câș
tigat întrecerea ocupînd locul I pe 
regională. La obținerea acestui fru
mos rezultat a muncit cu același 
entuziasm întreg colectivul.

însuflețiți, de prevederile hotărîrii 
Plenarei C. C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1959, ceferiștii din raio
nul nostru s-au angajat să mun
cească în așa fel incit să obțină în 
anul 1960 rezultate și mai bune. Și 
angajamentele luate prind viată. 
Numai pe luna ianuarie a.c. echi
pele de pe locomotive de la Depoul 
Teiuș au economisit peste 90 tone 
combustibil convențional.

Oamenilor muncii din raionul 
nostru le este cunoscut numele ce
feriștilor Dascălu loan, Medrea 
Gligor, Oltean lacob, Șeușan Ho- 
ria, Țăranu loan, Neamțu Vasile, 
Avram Ioan, Stoica Gheorghe, 
Rusu Ioan, Onița Stmion, Hulea 
Partenie, Pătrînjan Loghin, Conțan 
Emanoil și alții, care în întrecere 
pentru cele mai bune rezultate ' în 
producție se mențin mereu fruntași.

Răsplătind eforturile patriotice 
ale ceferiștilor, partidul și guver
nul se îngrijesc 
tățirea permanentă 
lor de muncă și 
in stația Coșlariu au fost construi
te și date în folosință noi aparta
mente. Suie de ceferiști din raion 
iși petrec în fiecare an concediul 
de odihnă în stațiuni balneo-cilima- 
terice. Au fost înființate în stațiile 
Teiuș și Coșlariu puncte de alimen
tație, cantine la Teiuș și Alba-Iu- 
lia. Cinematografe, cluburi, biblio
teci cu mii de volume stau la 
demîna ceferiștilor din raion.

Prețuirea de care se bucură 
feriștii se reflectă și în faptul 
un număr însemnat dintre ei 
distinși cu ordine si medalii 
R. P. R.

De ziua voastră, dragi 
feriști, oamenii muncii din 
nul nostru vă felicită din

de îmbună- 
a condițiilor 
viață. Astfel.

în-

ce
ea 

sînt 
ale

ce- 
raio- 

, . .. .... toată
inima pentru frumoasele rezultate 
obținute și vă urează noi succese 
în mutică.

ln clișeu : Delta Dunării — ca
nalul Dranov.In cinstea Conferinței regionale de partid

Noi familii pe drumul 
gospodăriei colectiva

Rezultatele frumoase obținute în 
lupta pentru recolte bogate de co
lectiviștii din Ighiu, veniturile fru
moase împărțite de aceștia la zi- 
muncă, trezesc 
întovărășiți din 
mult interesul 
colectivă.

Nu de mult, 
a colectiviștilor _
în marea lor familie pe țăranii în
tovărășiți Slanciu Petru, Tontea 
Eleonora, Ooruța Sofia, Popa Ni- 
colae și alții. Odată însă cu spo
rirea numărului de membri a cres
cut și suprafața gospodăriei cu’ 5 
hectare de vie și aproape 20 hec
tare teren arabil, numărul de mem
bri și suprafața de teren a gospo
dăriei fiind în continuă

în rîndul țăranilor 
comună tot mai 

pentru gospodăria

adunarea generală 
din Ighiu a primit

creștere.

riști

Sporesc realizările cooperatorilor
Harnicii muncitori de la coope

rativa meșteșugărească „Progresul" 
au încheiat luna ianuarie cu noi și 
frumoase rezultate în producție. 
Muncind cu sîrg, ei au reușit, pe 
lingă celelalte realizări să econo
misească materie primă (piele, talpă, 
meșină etc.} în valoare de 2.724 
lei', la obținerea acestor economii 
o contribuție î.~^.....—
tovarășii Lupașcu Stoica,

însemnată avînd-o 
Hota

loan, Muntean Traian și alții.
Și prima decadă a lunii februa

rie a prilejuit, la această unitate, 
importante succese . Intensificînd 
întrecerea socialistă muncitori ca 
Moldovan Vasile, Ciobotă Elena, 
Purcaru Gheorghe, Cîmpean Liote 

mulți alții au făcut ca 
plan pe decadă să fie 
3 la sută.

și 
de 
cu

sarcina 
depășita

Intr-un avînt continuu
la .4-Colectivul de muncă de

telierul L. 11 Regional C.F.R. Alba- 
lulia tntîmpină Conferința regională 
de partid și Ziua Ceferiștilor cu suc
cese de seamă în producție. In 
cursul lunii ianuarie planul pe atc-

In clișee: Dascălii loan, mecanic de locomotivă la Depoul C.F.R. 
Teiuș — Conțan Emanoil, lăcătuș revizia de vagoane-Coșlariu • - 
Frenț loan, revizor de ace stația Coșlariu.

Lucrările Conferinței raionale U.T.M
ln zilele de 13 și 14 februarie a.c. s-au desfășurat în sala Casei 

raionale de cultură din orașul nostru lucrările Conferinței raionale 
U.T.M. La lucrările conferinței au participat delegați ai organizații
lor U.T.M. din industrie, din gospodăriile de stat și colective, înto
vărășiri, din comerț și cooperație și școlile profesionale și medii, in
vitați.

De asemenea la lucrările conferinței au participat tovarășii Vir
gil Trofin, membru al C. C. al P.M.R., prim-secretar al C. C. ai 
U.T.M., Ștefan Boureanu, membru al Comitetului regional al P.M.R. 
Hunedoara, prim-secretar al Comitetului raional al P.M.R. Alba, Ca
rol Szabo, membru al biroului Comitetului regional al P.M.R. Hune
doara, prim-secretar al Comitetului regional U.T.M., Octavian Nistor, 
adjunctul șefului secției de propagandă al C; C. al U.T.M., Aurel 
Suciți, secretar al Comitetului regional U.T.M.

depășit,Her a fost îndeplinit și 
obținîndu-se la manopera realizată 
o economie de 2.431 lei.

Acestea însă nu sînt singurele 
fapte pe care muncitorii Atelierului 
L. Regional le închină evenimente
lor de mai sus. In cursul lunii ia
nuarie, muncitorii de aici au mai 
raportat că, dînd dovadă de înaltă 
răspundere, au participat o zi și 
o_ noapte la acțiunea de dezăpezire 
a liniei înguste.

Harnicii muncitori de aici mun
cesc intr-un avînt continuu și pen
tru îndeplinirea sarcinilor pe luna 
februarie. Pe prima jumătate 
lunii ei și-au depășit sarcinile 
plan, asigurîndu-și posibilitatea 
a termina cu o zi înainte planul 
luna februarie. De asemenea, răs- 
punzînd chemării oțelarilor de « 
strînge și expedia cit mai mult fier 
vechi, muncitorii atelierului au e- 
fectuat 40 ore muncă voluntară, 
strîngînd și expediind oțel ciri Hor 
20 tone fier vechi.

DE STRAJĂ PĂCII

I De Ziua Ceferiștilor^ i ne amintim cu mîndrie .de g 
eroicele lupte de la Grivifa, S 
Pașcani și Dej.

căilor ferate ®® Fiii
Ș înfruntară greu necazul, 
® dar prin lupte ne-nfiicate
® țării i-au... schimbat macazul. §

lâ

In clișeu: Tov. Virgil Trofin, primsecretar al C. C. al U.T.M. în 
mijlocul *«ior delegați și invitați la conferință.

Un aport prețios
Așa cum era și firesc, darea de 

seamă prezentată la conferința or
ganizației raionale U.T.M. Alba, 
discuțiile purtate de delegați șL in
vitați, s-au ocupat pe larg de a- 
portul adus 
bază U.T.M. la sporirea continuă 
a producției industriale, creșterea 
productivității 
prețului de cost, la 
tărire și dezvoltare a 
cialist al agriculturii 
sporirea producției la

In industria raionului organiza
țiile U.T.M. au mobilizat utemiștii 
și tinerii la înfăptuirea sardinilpr 
trasate de documentele partidului, 
de Congresul al II-lea al U.T.M. 
de plenarele C. C. al U.T.M., de 
către holărîrile Conferințelor regio
nală și raională IJ.T.~1. Sub condu
cerea organizațiilor de partid, or
ganizațiile U.T.M. au antrenat în

de organizațiile de

muncii și reducerea 
continua în- 
sectorului so- 
raionului și 
hectar.

(Continuare în pag. 3-a)
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> Se împlinesc la 23 februarie
1 42 de ani de la nașterea Ar- 
I matei Sovietice. Ca și în alți 
i ani, alături de oamenii muncii 

din întreaga lume,- poporul nos- 
tru cinstește însemnata zi, și-și 

i exprimă sentimentele de adîncă 
1 dragoste față de glorioasa ar

mată a primului stat
> torilor și țăranilor, 
i Făurită și crescută 
' dul comunist, în frunte

Lenin, Armata Sovietică 
i curs încă de la crearea 
1 drum de nepieritoare glorie. Ea a 
’ zdrobit bandele albgardiste, a în- 
i frînt și a alungat departe de 
1 hotarele țării trupele intervențio- 
' niște ale celor 14 state. Apoi, ta
> 22 iunie 1941 cînd Germania fas- 
’• cistă, sprijinită de cercurile im- 
, perialismului internațional a a-
> prins focul celui de-al doilea
’ război mondial, ea a găsit ' 
’ în forțele armate ale Uniu- ' 

nii Sovietice ttn adversar de ne
învins. Ca un singur om s-a ri
dicat viteaza armată, întregul po
por sovietic, în apărarea cuceri- ' 
rilor Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Și, dînd lovituri 
zdrobitoare dușmanului, a stăvilit 
invazia hitleristă. Rînd pe rînd 
apoi, luptînd cu un eroism care j 
a uimit lumea, forțele armate ale 
Uniunii Sovietice au nimicit 1 
hoardele cotropitoare rămînînd ' 
veșnic vii pildele de vitejie și 
abnegație ale soldaților, sergen
ților, ofițerilor și generalilor so- 
vietici la Leningrad, Moscova, '

al

de 
cu

muncî-

parti- 
niarele 
a par
ei un

(Continuare în pag. 4-a\



Ne scriu corespondenții despre alegerile în grupele sindicale Mimai multe cereale contractate

Cu (jindul la succese viitoare
In cadrul comitetului de între

prindere de la Complexul C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu au început alegerile 
sindicale. Evenimentul a fost salu
tat cu căldură de muncitorii cefe
riști și în cadrul fiecărei grupe au 
început pregătirile.

Cu toate puse la punct, munci
torii din grupa tovarășului Văsiu 
Nicolae s-au întrunit și ei în adu
narea de dare de seamă și alegeri. 
Au ascultat darea de seamă, au 
discutat cu interes pe marginea ei, 
apoi și-au spus cuvîntul privind 
alegerea noului organizator de. 
grupă. Pentru meritele-i dovedite, 
ca organizator de grupă a fost ci
le s tot revizorul de ace Vasiu Nt- 
colae. Cu protecția muncii a fost 
ales apoi tovarășul Ungur Ion, res
ponsabil cu asigurările sociale to-

varășul Joldoș Ion, iar responsa
bil cultural tovarășul Rațiu Ion.

Alegerile s-au desfășurat la fel 
de organizat și în alte grupe sin
dicale din complex, tovarășii noi 
aleși în grupa comunistului Hulea 
Marian fiind de asemenea unii din 
cei mai harnici șl mai întreprinză
tori muncitori.

Mulțumind, pentru încrederea ce 
i-a fost acordată de tovarășii săi 
de muncă, alegîndu-l organizator 
de grupă, tovarășul Hulea Marian 
a spus printre altele: Munca 
noastră ne este răsplătită cu diplo
ma de fruntași pe regională. Să nu 
ne oprim aici. Să muncim în așa 
fel incit în august să aducem în 
unitatea noastră Drapelul roșu de 
producție.

SINTOMA LOGHIN

Femeile de la O 0. Zlatna m acțiune
Năzuind a cinsti cum se cuvine 

ziua de 8 Martie, comitetul de fe
mei de la U.M.C. Zlatna a chemat 
la întrecere comitetul de femei de 
la întreprinderea „Gh. Doja“, prin
cipalele obiective ale întrecerii fiind 
mobilizarea femeilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și obținerea de 
economii, prestarea de munci vo
luntare, pregătirea de programe ar
tistice și prezentarea de conferințe 
cu subiecte din viața nouă a femei
lor din țara noastră și țările de de
mocrație populară, sporirea numă
rului de abonate la revista „Fe
meia" și alte publicații.

Întrecerea a început și 
obiectivele întrecerii s-au 
format în fapte. Așa, de

parte din 
și trans- 

pildă,

întrecerea socialistă, lupta pentru 
rezultate cît mai bune în cinstea 
zilei de 8 Martie se desfășoară cu 
succes, numărul abonamentelor la 
revista „Femeia" a crescut cu 14, 
iar pentru pregătirea pieselor de 
teatru „Oaspetele din faptul serii" 
și „Chestiuni familiare" se fac zi 
de zi repetiții.

înfrumusețarea uzinei și a locu
rilor de muncă este, de asemenea, 
în atenția comitetului de femei de 
la U.M.C. Zlatna. Și, mobilizate 
sub lozinca „Pentru cel mai curat 
loc de muncă" femeile de aici au 
și înmănunchiat o seamă de rdzul-

Alegeri sindicale la
lti ziua efe 8 februarie, în sala 

.colțului roșu a comitetului de în
treprindere de la 1.6.0. Alba-Iulia, 
s-au strîns toți muncitorii sectoru
lui A.T.Ș. Au venit aici pentru a 
asdulta și dezbate darea de seamă 
a grupei sindicale și pentru a-și 
alege noul organ dc conducere.

Din darea de seamă, prezentata 
de tovarășul Dan Gheorghe, au re
ieșit fapte îmbucurătoare. S-a ară
tat, de pildă, că prin munca lor 
membrii grupei au reușit să obțină 
economii în valoare de 5.000 lc. 
că membrii grupei au prestat un 
însemnat număr dc ore de muncă 
patriotică și că au strîns o mare 
cantitate de fier vechi.

ia discuții, pe lingă realizările 
obținute, membrii grupei au scos la 
iveală și unele lipsuri. Ei au criti
cat conducerea întreprinderii pen
tru tărăgănarea măsurilor menite 
să pună la punct instalația electri
că de la sera de flori și lipsa dc 
preocupare pentru acoperirea, serei 
noi, care ar fi condus la cultivarea 
la un preț mai redus al florilor ne
cesare parcurilor orașului.

In încheierea lucrărilor munci
torii sectorului A.T.S. au ales în 
conducerea grupei sindicale pe cei 
mai destoinici dintre ei.

PETER ION
------------♦♦♦♦♦♦------------

BUNE ȘI RELE DIN ACTIVITATEA CULTURALĂ

VERMAGA CORNELIA

Situația unor situații

Pentru fondul central 
al statului

Acordind toată importanța con
tractărilor de cereale, întovărășiții 
din satul Căpud au desbătut temei
nic această problemă.

Analizînd posibilitățile de con
tractări de cereale mai întâi în or
ganizația de bază și în comitetul 
de conducere al întovărășirii, ele 
au fost discutate apoi în adunarea 
generală cu toți întovărășiții. Con
vinși de importanța mare pe oare 
o au contractările de cereale în 
asigurarea fondului central de pro
duse agricole al statului și Contri
buția pe care fiecare producător 
agricol trebuie să și-o aducă la 
crearea acestui fond, întovărășiții 
au contractat din recolta acestui 
an 27.000 kg grîu, 14.000 kg po
rumb și. 3.000 kg floarea-soarelui 
Totodată întovărășiții din Căpud 
au mai contractat cu cooperativ». 
1.870 kg cartofi și 511 kg fasole.

In acțiunea de contractări se si
tuează în frunte întovărășiții R»- 
șianu Gavrilă, Florea Trifon, Si- 
laghi Gheorghe l. Gheorghe, Pă- 
durean Aurel și alții.

Peste puțin timp, duduind pe șe- 
suri, tractoarele vor vesti sosirea 
primăverii. Vremea buna de lucru 
în cîmp va scoate atunci oamenii 
din casă. Și nu va ii nici un ță
ran muncitor, colectivist sau înto
vărășit din cuprinsul raionului 
nostru, care să nu pornească cu 
bucurie și hotărîrc în lupta pentru 
belșugul anului.

Dar, dacă pentru unii primăvara 
va aduce cu ea o însuflețită che
mare, pentru alții vine dojenitoatc. 
Vine și acuză. Cu ce-mi ieșiți în 
întîmpinare, tovarăși? Ce-ați făcut 
în așteptarea mea în serile lungi 
ile iarnă?

Ce vor răspunde oare unor ase
menea întrebări activiștii culturali 
din comuna Mihalț? lovarășul Me
driș Cornel, directorul căminului 
cultural, își va- putea oare consi
dera mulțumitor răspunsul cînd 
știe bine cîte zile prețioase a pier 
ilut stînd cu brațele încrucișate 'a 
sfatul popular sau în cancelaria 
școlii? De altfel mărturie acestui 
lucru este însăși clădirea căminu
lui cultural, care cu toate că este 

'. nouă și domină jurul prin măreția 
sa, totuși pare lăsată în paragină: 
geamuri sparte, ferestre scrijilate 

. și deplasate.
Mai mult însă decît orice, 

sătoare este liniștea care s-a 
bărit în acest cămin cultural.

apă- 
ctii- 

... ..............  Și 
' doar ar fi aici posibilități care să 
iimplă căminul dc freamăt. Există 
aici un cor puternic, de aproape 100 
de persoane dar care, din cauza 
prea „deselor repetiții", n-a mai 
apucat, din vremi utilate, să urce 
pe scenă. Mai este apoi la Mihalț 
și o formație de teatru, care, zice- 
se, a pregătit pentru concursul bie

nal I. L. Caragiale piesa „Gardul" 
dar care n-a izbutit să se prezinte 

. Ia concurs. Au mai fost apoi în ca
drul acestui cămin cultural, și fi
gurează și acum... pe hîrtic, două 
brigăzi artistice de agitație. Dar 
care le-a fost activitatea? Una din 
ele a prezentat un program în toam
nă, iar cealaltă... De atunci ni
mici !

Aceasta însă nu e totul. Făcînd 
o incursiune în registrul evidenței 
culturale, alte lucruri vin și întă
resc. lipsurile ce dăinuie în activi
tatea căminului din Mihalț. Sînt 
trecute în registru audițiile colecti
ve la radio drept șezători, conferin
țele menționate ca ținute se pot nu

ln ,,Săptămîna cărtii“ la Teiuș
La biblioteca comunală din Te

iuș, „Săptămâna cărții" (7 februa
rie—14 februarie) s-a încheiat cu 
rezultate deosebite, încununând cu 
succese munca depusă aici pentru 
popularizarea cărții și răspîndirea 
ei în mase. Cu prilejul „Săptămânii 
cărții", la biblioteca comunală din 
Teiuș a fost organizată o expoziție, 
s-a făcut aici recenziile romanelor 
„Sevastopol" și „Cartea cu ochi 
albaștri" iar în cadrul unei cons
fătuiri cu cititorii s-a. discutat asu
pra cărții „Nedeia din Poiana Mi- 
resii".

O atenție deosebită s-a acordai 
și cărții agrotehnice. In acest sens 
tovarășa inginer Hrușc-ă Victoria 
s-a întîlnit cu colectiviștii și. înto
vărășiții, cititori ai bibliotecii, că
rora le-a vorbit despre metodele 
de sporire și îmbunătățire a linii 
oilor, iar medicul veterinar din co
mună a prezentat conferința „Creș
terea rațională a animalelor".

Acțiunile întreprinse în „Săptă
mâna cărții" au făcut să crească 
numărul cititorilor, astfel că în pre
zent în fișele bibliotecii sînt cu
prinși peste 400 dititori.
-----------

Activiștii culturali nu sînt străini de ceea ce 
se petrece în sat

De obicei — îmi spunea unu! 
din săteni — duminica ne strîn- 
gem la căminul cultural. Vedem a- 
colo un film, o piesă, ascultăm o 
conferință sau câte un program ar
tistic. In sfârșit, ne petrecem. Dar 
totodată ne alegem și eu învățăminte 
folositoare. Și, intr-adevăr. așa 
stau lucrurile la Galda. de Jos 
Munca cultural-educativă desfășu
rată la cămin este un real și activ 
sprijin țăranilor munditori din sat. 
Iată, de pildă, că în sat s-a. creat 
nucleul formării unei gospodării 

colective. Puteau oare activiștii cul
turali privi cu indiferență acest 
lucru? Puteau fi oare străini de 
ceea ce preocupă satul? Desigur 
că nu! Și, astfel fiind, au știut ce 
au de făcut. Pe scenă corul de 
aici a oglindii prin cîntec munca 
și viața fericită a celor ce hărni
cesc în comun, același lucru re
zultând și din piesele dc teatru „Bu
curoși dc oaspeți", „Zestrea Ilenu- 
ței" și „îndoiala" în care Șteau 
Viorica, Panțiru Ion, Șteau Maria 
și mulți alți tineri din sat și-au 
dovedit cu adevărat talentele.

Dar, îh acțiunea de transformare 
socialistă a satului s-a simțit che
mat și - colectivul de conferențiari, 
tehnicienii, inginerii și profesorii

înăra pe degete, iar despre seri cul
turale nici vorba. Registrul se în
cheie apoi lapidar: de la 6 decem
brie la 22 decembrie directorul că
minului în concediu. Mai departe 
nici o mențiune nici pe luna ianua
rie și nici pe februarie de parcă* to
varășul Medriș Cornel n-ar fi fost 
prezent, ci tot în concediu.

Aceasta este situația la căminul 
cultural din Mihalț. Și doar ea ar 
putea fi cu totul alta. Cine ar pu
tea interveni însă ca lucrurile să 
capete altă față? Simplu. Tovarășul 
Medriș Cornel și alături de dînsul 
tovarășii Neamțu Ion. Rusan Ion, 
Șerbii Eugen și Cîrnaț Valeria din 
colectivul căminului. Ar putea in
terveni apoi forțele destul de nu
meroase în sat și mai presus de 
toate ar fi bine venită intervenția 
comitetului de partid și a sfatului 
popular care, analizînd starea de 
fapt a activității culturale din Mi
halț, ar putea pune capăt lipsuri
lor. Situația unor... situații, în pre
zent stare de fapt, ar deveni 
htncj de domeniul trecutului.

Dornice de a-și aduce aportul 
lor la organizarea expoziției raio
nale cu prilejul zilei de 8 Martie, 
— Ziua Internațională a Femeii — 
colectivistele și întovărășitele din 
Ighiu au croșetat și an cusut ,.c.u 
multă măiestrie dantele decorative, 
șervețele, pernițe și . alte numeroase 
obiecte.

In clișeu : Aspect de la un cerc 
de lucru din Ighiu.

Cantități importante 
contractate

Îndrumați și sprijiniți în activi
tatea lor de organizația de bază 
și comitetul executiv' al sfatului 
popular din comună, membrii în
tovărășirii agricole din Cricău și-au 
propus ca în. acest an să execute 
în comun toate lucrările, atît la 
culturile de păioase cît și la pră- 
șitoare, fapt care, bineînțeles, ce 
duce la obținerea unei recolte sp 
rite.

Analizînd în cadrul adunării 
generale posibilitățile economice de 
care dispun, ei au hotărît să con
tracteze cu statul în acest an ») 
cantitate de produse agricole spo
rită față de anul trecut. Traducînd 
în fapt hotărlrea lor, ei au contrac
tat în acest an în comun 39.387 kg 
grîu, 33.168 kg porumb, 5.000 kg 
floarea-soarelui și 1.000 kg fasole

--------------------o--------------------

Consfătuirea cultivatorilor de plante tehnice
La 16 februarie, a avut loc In orașul nostru consfătuirea cultiva

torilor de plante tehnice din raion, organizată de ziarul „Steaua ro
șie" și Secția agricolă a Sfatului popular raional.

La consfătuire au participat fruntași în cultura sfeclei de zahăr, 
tutunului, și florii-soarelui, președinți de gospodării colective ' și 
brigadieri, președinți de întovărășiri agricole, ingineri și tehnicieni 
agronomi, lucrători din G.A.S. și S.M.T.. reprezentanți ai întreprin
derilor contractante de sfeclă dezahăr și tutun, invitați.

a-

dn cadrul acestuia. Și conferințele 
prezentate de ei în care s-a de
monstrat superioritatea muncii pă- 
mîntului în comun n-au rămas 
fără ecou.

. Conducerea căminului cultural a 
mers apoi mai departe. Lipsea în 
cadrul căminului o brigadă artis
tică de agitație. .4 muncit însă și 
a înjghebat-o. S-a compus textul 
întitulat sugestiv „Pe drumul co
lectivei". noua formație urrnlnd să 
apară și ea în curând pe scenă.

Munca politică dusă în comună 
de Ia om Ia om, exemplul celor 
două sate aparțină1 oare, Mesentea 
și Oiejdea, cu gospodării colective 
înfloritoare și munca cultural-edu- 
caiivă desfășurată în sat, au dat 
roade. Toi mai mulți țărani, mun
citori din Galda de Jos au înțeles 
că drumul ne care trebuie să-și în
drepte pașii este cel al gospodăriei 
colective. Și-au depus cereri ță
ranii muncitori Păstrăv Adrian, 
Hulea Aurel, Gliga Aurel, Udrea 
loan, au pus piatră la temelia 
noii gospodării colective din sat 
încă 170 de familii de țărani mun
citori de aici. Și încă mulți le vor 
urma exemplul, făcând să răsune 
cînt de viață nouă pe pămînturile 
înfrățite.

Deschizînd consfătuirea, tovară
șul Mureșan Grigore, președintele 
Sfatului popular raional după ce 
arată pe scurt scopul consfătuirii, 
da cuvîntul tovarășului Bica Vir
gil, șeful secției agricole raionale, 
caro prezintă un referat despre 
„Plantele tehnice și posibilitățile 
de sporirea producției la hectar la 
aceste culturi în raionul Alba".

Referatul a arătat că în, anii de 
democrație populară cultura plan
telor tehnice a luat un deosebit a- 
vînt în raionul nostru. Zonarea a- 
cestor culturi, interesul pe care a- 
cestea îl trezesc în rîndul colecti
viștilor întovărășiților, prin ve
niturile frumoase pe care le aduc, 
fac să sporească tot mai mult atît 
suprafața cultivată cu aceste cul
turi cît și producția la hectar.

Vorbind despre importanța sfe
clei de zahăr și despre lucrările ce 
trebuie făcute pentru a se obține 
recolte mari, delegatul regional al 
fabricii de zahăr Bod a scos în e- 
vidență avantajele cultivării sfeclei 
de zahăr și veniturile mari pe care 
această plantă lc aduce cultivato
rilor, cînd regulile agrotehnice șînt 
larg aplicate.

Un exemplu în această direcție 
— a spus vorbitorul — îl consti
tuie gospodăria colectivă din Te- 
iuș care a obținut o recoltă de 
31.000 kg la hectar. Peste 30.000 
kg sfeclă de zahăr la hectar au 
realizat, de asemenea, și întovără
șirea „Mureșana" din Alba-Iulia, 
întovărășirea agricolă din Mihalț 
și altele’.

A urmat apoi la cuvînt delegatul 
întreprinderii contractante de tu
tun de la Ocna-Mureș, care a in
sistat în mod deosebit asupra lu
crărilor ce trebuie executate la a 
ceasta cultură, pentru a se obți
ne recolte mari. El a scos în evi
dență importanța economică a so
iului de tutun Burley 36 Mureș, 
care cultivat în raionul Alba, dă o 
recoltă sporită și de calitate.

în

Anul trecut, de exemplu, — s- 
arătat de vorbitor — fosta întovă
rășire „Obrejana" din satul Obre- 
ja, (astăzi satul e complect colec
tivizat), a cultivat cu tutun 16,10 
ha. la care a obținut o recoltă de 
1.533 kg tutun la hectar, realizînd 
un venit total de 256.893 lei. In 
plus întovărășirea a mai primit un 
premiu în unelte de 7.500 lei.

Un deosebit interes a trezit
rîndul cultivatorilor de tutun pre- 
zenți la consfătuire problema 
cordului pe familie, care indică 
modul de muncă și retribuire a 
membrilor în gospodăriile colecti
ve cultivatoare de tutun ’ ' 
face să crească interesul 
viștilor pentru cultivarea 
plante. Despre cultura florii-soare- 
lui a vorbit tovarășa inginer Hă- 
bășescu Nadejda.

Referatele prezentate au stimulat 
interesul pentru discuții. Aceasta a 
făcut ca un mare număr din pârtiei 
panții la consfătuire să ia cuvîntul.

Anul trecut — a spus tovarășul 
Picoș Iulian — gospodăria colecti
vă din Teiuș a cultivat sfecla de 
zahăr pe terenul cel mai fertil. 
Efectuînd toate lucrările cerute de 
agrotehnică, am realizat 31.000 kg 
sfeclă la hectar, care ne-a adus un 
venit total de 12.000 lei de fiecare 
hectar cultivat cu această plantă.

Ținînd seama de venitul frumos 
realizat, gospodăria noastră —"' a 
spus tovarășul Picoș — a hotărît 
să cultive în acest an sfeclă <k* 
zahăr pe o suprafață de 20,5 ha.

Ar
Arătînd cum a muncit Întovără

șirea agricolă „Cel de-al Il-lea Con 
greș" din comuna Oarda de Jos, 
tovarășa Susan Dorina, tehniciană, 
a scos în evidență rezultatele obți
nute de această întovărășire la cul
tura sfeclei de zahăr. Fiind lucrata 
la timp și în comun, întovărășiții 
au recoltat 20.000 kg la hectar,rea-

a-

și care 
colecti 
acestei

(Continuare în pag. 4-a)
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întrecerea' socialistă peste 85 la 
sută din tineri, fapt ce a contribuit 
în mare măsură la îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan. Cu 
forțele tineretului din întreprinderi 
s-au realizat anul trecut economii 
în valoare de 789.000 lei, din c'are 
494.000 lei de către cele 49 brigăzi 
de producție. Cele 7 brigăzi de 
producție de la fabrica „Ardeleana" 
din Aiba-Iulia, de plidă, au reali
zat anul trecut prin reducerea con
sumurilor specifice economii la tal
pă în valoare de 10.000 lei, iar la 
prețul de. cost economii în valoare 
de 175.000 lei. Cu asemenea rezul
tate se pot mîndri și, tinerii de la 
U.M.C. Zlatna, care au realizat e- 
conomii în valoare de 175.000 lei, 
cei de la Complexul C.F.R. Teiuș- 
Coșlariu, care au dat patriei eco
nomii în valoare de 146.000 lei. 
Merită a fi scoasă în evidență ini
țiativa prețioasă a tineretului din 
■acest depou care, mobilizat de or
ganizațiile U.T.M., în perioada des
fășurării alegerilor în organizațiile 
U.T.M. și în întîmpinarea Conferin
ței raionale și-au luat angajamente 
ide a realiza lunar pe fiecare tînăr 
economii în valoare de cel puțin 
100 lei. Spre cinstea lor angnia- 
mentui a fost îndeplinit și depășit, 
■evidențiindu-se în mod deosebit ți
neți utemiști ca Medrea Ion, Dra
gau Gh,, Szabo Andrei și murți alții.

In sprijinul creșterii producției și 
productivității muncii, a reducerii 
prețului de cost, Comitetul raional 
U.T.M. a acordat o atenție sporită 

'cării continue a calificării tine- 
>r muncitori. Cu sprijinul orga

nizațiilor de partid și al condu- 
■cerilor administrative, în întreprin
deri au fost organizate 22 cursuri 
de minim tehnic care au fost frec
ventate de 134 tineri.

O importantă contribuție și-au a- 
dus organizațiile U.T.M. de la sate 
în întărirea și dezvoltarea sectoru
lui socialist al agriculturii și spo
rirea producției agricole .

In lumina, sarcinilor trasate de 
■Cel de-al II-lea Congres al P.M.R., 
ca pînă în 1960 sectorul socialist 
al agriculturii să devină preponde
rent. atît ca suprafață cît și ca pro
ducție marfă, Comitetul raional 
U.T.M. a stabilit sarcinile ce re
vin organizațiilor U.T.M. de la 
sate. Cu sprijinul Comitetului raio
nal al P.M.R, Comitetul raional 
U.T.M. a instruit periodic, asupra 
sarcinilor ce le revin, ații aparatul 
cîi și comitetele comunale și birou
ri*' organizațiilor de bază. In adu- 

~ile organizațiilor U.T.M. de la 
.. te s-a trecut apoi la prelucrarea 
statutului model al gospodăriei co
lective și al Wovărășirii agricole.

Ca urmare a măsurilor politico-ot - 
ganizaiorice luate, se poale spune că 
la completa cooperativizare a raio
nului nostru tineretul și-a adus o 
largă Contribuție. Organizațiile de 
bază U.T.M. din Vințul de los. 
Ighiu, Inuri, Feneș, Pătrînjeni, Va
lea Mică și altele, muncind ou răs
pundere, au reușit să lămurească 
fiu numai tinerii, ci și pe cei vîrst- 
nici să intre în întovărășiri.

— In satul Geoagiu — a spus 
tov. Grigore Mureșan, președintele 
Sfatului popular raional — tinerii 
ne-au dat în munca de tran
sformare socialistă a agricul
turii un ajutor substanțial. Și dacă, 
aici, am reușit să avem rezultate, 
apoi un merit mare. îl au tinerii 
care, mobilizați de organizația 
U.T.M. și-au lămurii părinții în 
primul rind și apoi au dus munca 
în rindul țăranilor din sat.

O largă contribuție și-au adus 
tinerii și Ia lucrările din cadrul 

Tinerețe dragă-mi ești, tinerețe...

unităților agricole socialiste. Este 
semnificativ faptul că peste 1.000 
tineri au prestat peste 250.000 ore 
muncă voluntară la construcția a 
7 saivane și 5 grajduri, economi- 
sindu-se peste. 60.000 lei. De ase
menea, cu forțele tineretului din 
G.A.C. s-au însilozat 464 tone po
rumb. Se poate apoi scoate cu 
roată puterea în evidență faptul că 
tinerii din G.A.C. au fost în pri
mele rînduri ale muncii în unită
țile lor.

Darea de seamă s-a ocupat apoi 
de contribuția adusă de tineretul 
din raion la redarea de noi tere
nuri agriculturii, la dezvoltarea 
patrimoniului agro-siivtc, pomi-vi- 
ticol etc. In cursul anului 1959, 
mobilizați de organizațiile U.T.M., 
sub îndrumarea organizațiilor de

Ajutor mai concret, mai eficace
C.u toate rezultatele obținute, da

rea de seamă (în mat mică măsu
ră) și discuțiile purtate de către 
delegați și invitați au scos cu pu
tere în evidență o seamă de lipsuri 
destul de mari în activitatea unor 
organizații U.T.M, lipsuri care au 
influențat în mod negativ asupra 
desfășurării muncii. In multe 'rîn
duri, Comitetul raional U.T.M. a 
neglijat îndrumarea unor organi
zații din cele mai mart unități in
dustriale ale raionului. La întreprin
derea „Gh. Doja“, de pildă, se ce
rea o îmbunătățire substanțială a 
muncii organizațiilor U.T.M. Dar, 
din păcate, tocmai această măre 
întreprindere minieră a fost negli
jată. Din această cauză, organiza
țiile U.T.M. din sectoare nu și-du 
dovedit pe deplin capacitatea în 
moblizarea tineretului la îndeplini
rea sarcinilor de plan, lucru dove
dit de faptul că înseși brigăzile de 
producție din unele sectoare caHa- 
neș, Ălmaș au rămas luni în șir 
sub plan. Vina pornește în primul 
rînd de la faptul că activitatea co
mitetului U.TfM. pe întreprindere a 
fost și ea cîi se poate de slabă.

— De la constituirea comitetului 
U.T.M. pe întreprindere — a arătat 
delegatul Marinescu Gh., comite
tul nu a reușit să se întrunească 
niciodată spre a-și întocmi planul 
de muncă și a analiza măsurile ce 
se cer a fi luate pen'ru îmbunătă
țirea activității de îndrumare a or
ganizațiilor U.T.M. din sectoare. 
Tov. Croitoru Nicolae, secretarul 
comitetului, nu numai că n-a cău
tat să pună capăt acestei situații, 
dar el însuși a fugit de sarcinile 
ce trebuiau îndeplinite.

Și de această stare de lucru se 
fac vinovați și unii membri ai bi
roului, ca tov. Cosma Ioan, secre-

Educația comunistă a tineretului — în centrul atenției
O mare parte a lucrărilor confe

rinței raionale au fost închinată e- 
ducației comuniste a tineretului.

Nu s-ar putea spune că în direc
ția educației comuniste a tineretu
lui n-au fost obținute rezultate. Au 
fost. In mod special, după apariția 
documentelor plenarei a Vil-a a 
C. C. al U .T.M, du.pă prelucrarea 
diferențială în școli, au fost obți
nute rezultate din ce in ce mai 
bune. Au fost înlăturate în mare 
măsură actele de indisciplină, s-a 
întării simțul răspunderii persona
le. Tineretul participă cu mai mult 
interes ia. acțiunile patriotice, la 
activitatea cultural-sportivă.

Dar, trebuie spus că în multe or
ganizații U.T.M. munca de educa
ție comunistă a tineretului se face 
defectuos, superficial, fără să aibă 

partid, peste 3.600 tineri organi
zați în brigăzi de munca patriotică 
aii efectuat lucrări de îmbunătățiri 
funciare, redînd agriculturii 1.375 
ha teren și economisind peste 
40.000 lei. Merită a fi evidențiate 
organizațiile U.T.M. din comuna 
Teiuș care au mobilizat tineretul 
la efectuarea a 2.500 ore muncă 
voluntară, ferind de inundații, prin 
lucrările efectuate, peste 250 ha.

In sectorul, forestier tineretul din 
raion a scos și împachetat 481.700 
buc. puieți, s-au făcut plantări șl 
însămînțări forestiere pe o supra
față de 113 ha, iar pe 70 ha s-au 
făcut lucrări de curățire. Organi
zații U.T.M., ca cele din Geomal, 
Stremț, Ighiu, Căpud, Intregalde și 
altele, au fost în primele rînduri la 
aceste lucrări.

tar cu problemele economice și alții 
care, deși au fost la Zlatna, nu s-qu 
interesai niciodată de activitatea 
comitetului U.T.M. și a organiza
țiilor U.T.M. Tot tovarășului Cos
ma ca și celorlalți membri ai bi
roului li se poate imputa faptul că 
s-au preocupat slab de problemele 
producției și la alte organizații 
U.T.M, ca cele de la întreprinde
rea „Horia", T.R.C.L.H. — grupul 
din Alba-Iulia, „Iprodcoop" etc.

Nici organizațiile de la sate nu 
și-au ridicat toate activitatea la ni
velul. sarcinilor. In comune și sate 
ca Sîntimbru, Galtiu, Ciugud, da
torită nivelului scăzut al muncii 
politice, tineretul nu a fost în pri
mele rînduri ale muncii de coope
rativizare. Au existat apoi lipsuri 
și în activitatea unor organizații 
U .T.M. de la gospodăriile colective 
și întovărășirile agricole. Nu îritîm- 
plător mai pot fi întîlnite dese ca
zuri cînd unii tineri în loc să-și a- 
ducă tot aportul la dezvoltarea 
creșterii animalelor, se sustrag de 
la. această muncă, socotind-o, chi
purile, înjositoare. De asemenea, în 
unele sate ca Tăuți, Trîmpoiele, 
Presaca Ampoiului și altele tinerii 
nu sprijină suficient dezvoltarea 
fondului obștesc a! întovărășirilor.

Comitetul raional și biroul său 
a subapreciat munca de întărire a 
organizațiilor de bază U.T.M. din 
aceste unități. Așa cum au scos 
la iveală, discuțiile, unii membri ai 
biroului ca tov. Benea Viorel, prim- 
secretar, Lașlău loan și Cosma 
loan, secretari, deși răspundeau de 
această problemă, au stat mai mult 
la sediul raionului, fără să-și mute 
activitatea jos. acolo unde se dă
dea de fapt bătălia pentru coope
rativizarea agriculturii.

un conținut mobilizator. Organi
zația de bază de la fabrica „Arde
leana", întreprinderea „Gh. Doja“ 
și altele nu se preocupă de forma
rea profilului comunist al tineretu
lui, trec cu vederea peste actele de 
indisciplină, absențe nemotivate, nu 
fac o popularizare cu conținut a 
politicii partidului nostru și a nece
sității aplicării ei în viață pentru 
făurirea unui viitor tot mai lumi
nos. Urmarea firească a acestei 
delăsări e că în întreprinderi și 
școli sini încă multe acte de indis
ciplina, se fac absențe nemotivate, 
unii tineri, ce-i drept puțini la nu
măr, se ploconesc în fața moralei 
burgheziei. Tot ca o urmare a sla
bei munci de educație comunistă a 
tineretului mai pot fi întîlnite la 
unii tineri din Hăpria, Șeușa, I- 
ghiel etc. concepții idealiste despre 
Lume, se lasă ușor atrași de influ
ențele mistice și obscurantiste. Or
ganizațiile U.T.M. din aceste sate 
trec cu ușurință peste asemenea 
manifestări, nil duc o muncă de 
Conținut spre a înarma tineretul 
cu o concepție științifică despre lu
me. Cercurile naturaliștilor, care 
au fost constituite în comune 
și sale nu și-au desfășurat activi
tatea la nivelul cerut.

Nici în ce privește desfășurarea 
învățămîntului politic, ca o formă 
principală de formare a conștiinței 
comuniste, de educare a tineretu
lui în spiritul dragostei față .de 
patrie, de poporul ei, în spiritul in
ternaționalismului proletar și al 
moralei comuniste, organizațiile 
U.T.M. nu și-au ridicat activitatea 
la nivelul sarcinilor trasate. Slabă a 
fost apoi preocuparea multor orga

nizații de bază și pentru antrena
rea tineretului la concursul „Iubiți 
cartea" și în desfășurarea activită
ții sportive.

In încheierea lucrărilor conferin
ței au luat cuvîntul tovarășii Ște
fan Boureanu, prim-secretar al Co
mitetului raional al P.M.R. și Vir
gil Trofin, prim-secretar al C.C.al 
U.T.M.

In cuvîntul său tov. Ștefan 
Boureanu a relevat contribuția a- 
dusă de organizațiile U.T.M. în 
sporirea producției industriale și a- 
gricole, în realizarea unui volum 
sporit de economii. Totodată tov. 
Boureanu a criticat cu asprime sti
lul defectuos de muncă al biroului 
comitetului raional U.T.M., atitudi
nea pasivă față de o seamă de pro
bleme ce necesita o mai largă par
ticipare a tineretului.

Stilul defectuos de muncă — a 
arătat tov. Boureanu — practicat 
de birou s-a răsfrîns pînă jos . în 
organizațiile de bază și nu e de 
mirare că mai sinf, nu puține ca
zuri, cînd organizațiile de bază lu
crează dezlinat așa cum, de fapt, 
a lucrat biroul Comitetului raional 
U.T.M. Alba. Această situație e cu 
atît mai gravă cu cît biroul Comi
tetului raional de partid a. atras în 
nenumărate, rînduri atenția birou
lui raional U.T.M. să-și îmbunătă
țească stilul de muncă, să se lege 
cu antene mai adinei de munca 
practică, de viață.

In continuare, tov. Boureanu s-a 
ocupat de sarcinile de seamă ce re
vin organizațiilor U.T.M. în urma 
documentelor plenarei C. C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959.

Păreri, impresii — cite nu au să-și împărtășească delegații.

Puternic îndemn spre noi succese
Conferința raională U.T.M. a constituit pentru tineretul raionului ( 

nostru un eveniment deosebit de important, eveniment pe care’ U- ) 
temiștii și întregul tineret din raion l-au intîmpinat cu succese deo- ? 
sebite în muncă. • c

Raportînd conferinței rezultatele obținute, organizațiile de bază ) 
U.T.M., îndrumate fiind de către organizațiile de partid, și-au Inat ț 
angajamente sporite în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor ce ie ( 
revini. S

Angajamentul a fost îndeplinit

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea Conferinței ra
ionale U.T.M., tinerii utemiști din 
cadrul Uzinei Metalo-Chimice 
Zlatna au dobîndit succese de sea - 
mă, atît în sporirea producției cît 
și în acțiunile voluntare întreprin
se.

Astfel, lucrînd în cadrul schim
bului de onoare închinat confe
rinței, brigăzile utemiste de la 
ateliere au redus termenul de re
parație cu 60 la sută, în timp ce 
tinerii din secția tineretului au dat 
cu 13 la sută mai multe produse 
peste plan, iar cei din secția Nr. 
3, agregatul I, cu 23 la sută mai 
multe produse peste plan.

Prin acțiuni voluntare, tinere
tul uzinei a colectat apoi cantita
tea de 6.000 kg fier vechi și fontă 
și 1.600 kg metale neTeroașe, rea- 
lizînd 6 economie de 7.(525 lei.'

Un bilanț grăitor
In perioada desfășurării alege

rilor în organizațiile U.T.M. sî în

Luînd cuvîntul, tovarășul Virgil 
Trofin, prim-secretar al C. C. al 
U.T.M. s-a ocupai pe larg de sar
cinile ce revin organizațiilor U .T .M 
în lupta pentru traducerea în viață 
a sarcinilor de mare răspundere 
privind educarea comunistă a tine
retului și îndeplinirea mărețelor o- 
biective ce izvorăsc din lucrările 
plenarei a VIII-a a C. C. al U.T.M

Scoțînd în evidență necesitatea 
îmbunătățirii muncii de educație 
comunistă a tineretului, tovarășul 
Virgil Trofin a arătat că activita
tea nesatisfăcătoare desfășurată pî
nă acum, se datorește conținutului 
slab al muncit în rindul tineretului, 
faptului că nefiind suficient îndru
mate de comitetul raional U.T.M 
și de biroul său, organizațiile 
U.T.M. n-au făcut din adunările 
generale o școală a educației Co
muniste. In prea mică măsură se 
face cunoscută tinerilor utemiști po 
litica partidului-, realizările mar1 
obținute de poporul nostru sub con
ducerea partidului.

Frazele stereolipc, lozincile — a 
arătat tovarășul Trofin — nu pot 
oglindi uriașele transformări obți
nute de regimul nostru democrat- 
popular. E nevoie de ridicarea ț> 
0 treaptă mai înaltă a conținutulw 
îiwățămîntului Politic U.T.M., 'de 
legarea lui mai slrîns de mărețele 
sarcini ridicate de construcția 'so
cialistă a patriei dragi.

Conferința raională a ales noul 
comitet. Ca prim-secretar al Comi
tetului raional U.T.M. a fost ales 
tov. Viorel. Benea.

N. GIURGIU

cinstea Conferinței raionale, ute- 
mișfii din comuna Ampoița, ca și 
ceilalți tineri din sat, au dat un 
avînt deosebit muncii patriotice. 
Mobilizați de organizațiile de ba
ză U.T.M., ei au efectuat în ulti
mele 4 luni, la curățatul pășunilor 
și construcția saivanelor întovără
șirilor, ia transportatul cărămizi
lor pentru noul cămin cultural și 
la acțiunea de dezăpezire din iar
na aceasta anroapc 30.000 orc 
munca voluntară. De asemenea, 
în ultimele cîteva zile au colectat 
peste 1.000 kg fier vechi.

Cuvîntul elevilor

Cinstind Conferința raională 
U.T.M. cu rezultate din cele mai 
frumoase, elevii școlii profesiona- 
ie din Zlatna au raportat că, în
drumați de organizația U.T.M., au 
colectat cantitatea de 20.000 kg 
fier vechi.

Pentru viitor ei și-au propus să 
strîngă încă 30.000 kg fier vechi 
și să efectueze cel puțin 100.005 
ore muncă patriotică.



Pentru întărirea continuă a prieteniei sovieto-birmane

Cuvîntările președintelui U Win Mating 
și N. S. Hrușciov la recepția de la Rangoon

De sirajă păcii

RANGOON (Agerpres).—TASS 
anunța : După cum s-a anunțat,
M Win Mating, președinfele Uniu
nii Birmane, a oferit marți seara 
• recepție în cinstea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

Cu acest prilej, IJ Win Mating și 
N. S. Hrușciov au rostit cuvîntări.

Sîntem mîndri că dv. și membrii 
delegației dv. vă aflați în mijlocul 
nostru — a spus președintele Uni
unii Birmane.

Nu sînteți un străin pentru noi. 
Prima dv. vizită a adus o contri
buție pozitivă la întărirea legătu
rilor de prietenie între cele două 
țări ale noastre, iar a doua dv. vi
zita este o manifestare' a; forței a- 
cestei prietenii. Vizita dv. ne oferă 
posibilitatea nu numai să reajir- 
tuăm această prietenie strînsă, ci 
și principiile pe care este înteme
iată;.

Poporul birman urmărește cujn- 
leres eforturile pe care le depun 
popoarele Uniunii Sovietice în ve
derea dezvoltării marii lor țări, a 
spus în continuare U Win Mating. 
Le felicităm pentru marele progres 
științific și industrial, I? felicităm 
nentru progresul social și cultural. 
Știm că datorită acestor succese ele 
sînt capabile să înfăptuiască un 
program și mai măreț de dezvol
tare si le’ urăm mari succese în 
dezvoltarea lor pașnică.

In'reaga lume subliniază cu sa
tisfacție că marile puteri caută _ o 
rezolvare pașnică a problemelor in
ternaționale existente. Salutăm a- 
ceste eforturi și. sîntem fericiți să 
vedem actuala slăbire a încordării 
internaționale care consfHtiie în- 
tr-adevăr o oglindire a înțelegeri; 
crescânde a faptului că cele mai 
importante probleme international", 
orieit de complexe ar narea ele, pot 
si trebuie să fie rezolvate pe cale 
pașnică. Tocmai de aceea, salutăm 
apropiatele tratative la cel mai 
înalt nivel, care trebuie să adiif.'î 
rezultate pozitive.

Mulțumind pentru cuvintele cal
de rostite de președintele Uniunii 
Birmane, N. S. Hrușciov a spus în 
cuvîntarea sa :

Ca și acum patru ani, sînt pro

Documentar BIRMANIA
Situată intre R. P. Chineză (la 

Nord), India și Pakistanul (la 
Vest), Laos și Tailanda (la Est) 
și Oceanul Indian (la Sud), Bir
mania — țara pagodelor și a ore
zului, cum i se mai spune — se în
tinde pe o suprafață de 678.000 
km. p. (mai mult decît Anglia și 
Suedia la un loc) și are o popu
lație de peste 20 milioane de locui
tori (două treimi sînt birmani, res
tul kareni, șani, cini, kacini, in
dieni, chinezi).

Harta Birmaniei ne 'înfățișează 
o țară cu munți și podișuri nume
roase. Pădurile' tropicale și subtro
picale ocupă mai mult de jumătate 
din suprafața țării, constituind una 
din principalele bogății ale popo
rului birman.

Țara este străbătută de marele 
fluviu lravadi, lung de 2.150 km. 
La vărsare, acesta formează o 
mare deltă care împreună cți par
tea sudică a văii fluviului consti
tuie grinarul Birmaniei.

Clima țării este tropicală. Local
nicii nu cunosc iarna. Anotimpuri
le, trei la număr, sint: unul uscăi- 
râcoros, altul uscat și foarte căl
duros și in sfirșit perioada umedă 
masonică. Principalele bogății ale 
tării sint orezul, zahărul, bumbu
lui, ceaiul, soia, petrolul, wolfra
mul, cositorul, plumbul, argintul, 
zincul, cărbunele, fierul, pietrele 

fund emoționat de atenția cordjală 
și căldura care sînt manifestate la 
Rangoon, capitala Birmaniei, față 
de noi, reprezentanții Uniunii So
vietice. Considerăm că aceste ma
nifestări de prietenie se adresează 
poporului sovietic care a nutrit tot
deauna și continuă să nutrească o 
simpatie sinceră față de lupta cu
rajoasă a poporului birman pentru 
consolidarea independenței politice 
și economice, pentru întărirea păcii 
în întreaga lume.

Uniunea Sovietică, a spus înco_n- 
tinuare N..S. Hrușciov, salută poli
tica externă de pace a Birmaniei, 
care aduce o contribuție de preț la 
cauza comună. Adoptarea de către 
parlamentul birman în anul 1957 a 
unei rezoluții cu privire la dezar
mare, la interzicerea producerii și 
experimentării armelor atomice, cu 
hidrogen și armelor rachetă, spri
jinirea de către Birmania a propu
nerii sovietice cu privire la dezar
marea generală și totală, prezenta
tă în O.N.U., dovedesc că Uniunea 
Birmană este vital interesată în re
zolvarea celor mai însemnate pro
bleme ale zilelor noastre.

Uniunea Sovietică și guvernul 
său manifestă multă înțelegere și 
simpatie față de lupta poporului și 
guvernului Birmaniei pentru întă

o------------

Dificultățile economice ale Turciei
ISTANBUL. — Agerpres: Ziare 

turcești publică știri despre dificul
tățile economiei Turciei în 1959. 
Ziarul „CUMHURIYET" relatează 
că în urma înrăutățirii situației e- 
conomiei turcești datoria externă a 
țării s-a ridicat la 7.954.133.000

♦♦--------
Cili En-Iai invitat la Delhi

DELHI — Agerpres: Primul mi
nistru al Indiei, Nehru, l-a invitat 
pe premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, să vină 
la Delhi pentru a se întîlni cu el, 
pentru a fi depuse toate eforturile 
cu putință în vederea studierii po
sibilităților de reglementare pașni
că a divergențelor de frontieră din
tre; cele două țări.

prețioase (în special rubinul). In 
ultima vreme au fost descoperite 
zăcăminte de uraniu.

•fc
Istoria Birmaniei este multimi

lenară. Ca stat independent ea_ a- 
pare in documente pe la 850 i.e.n., 
pe timpul regatului Tagaung. Țara 
are un trecut foarte zbuciumat, 
fiind de-a lungul veacurilor obiec
tul a numeroase invazii. Hărțuită 
de împărății și hanii cotropitori ve
cini, Birmania a rămas totuși ne- 
atirnată pînă in secolul al XVII- 
tea, cind au început să-i dea tir- 
coale Portugalia, Olanda, Franța 
și Anglia. Timp de peste o sută de 
ani colonialiștii olandezi, și fran
cezi jefuiesc cu rîndul bogățiile 
țării. Lupta pentru cucerirea Bir
maniei este cîștigată de imperia
lismul englez, in 1825 trupe engle
ze invadează țara, dar ele se izbesc 
de o împotrivire atît de îndîrjiiădin 
partea -poporului incit sint nevoite 
să se mărginească la acapararea 
citorva mici teritorii de pe litoral, 
situate in Arakan și Tenasserihi. 
In 1825 englezii provoacă un nou 
război împotriva Birmaniei, dar șl 
de astă dată nu izbutesc decît să 
instituie controlul asupra deltei flu
viului Iravadi.

Anii trec. In 1885 colonialiștii en
glezi invadează prin surprindere 
pămîniul birman și reușesc după 
lupte crincerte să transforme țara 

rirea independenței și suveranității 
sale, pentru avîntul economiei na
ționale și culturii și sînt totdeauna 
gata să acorde prietenilor lor bir- 
inani un ajutor și sprijin frățesc în 
această operă.

Țările noastre nu numai că co
există în mod pașnic, dar sînt și 
bune prietene. Ingăduiți-mi să ex
prim speranța că actuala vizităva 
servi cauzei. întăririi colaborării 
strînse dintre Uniunea Sovietică” și 
Uniunea Birmană în interesul ce
lor două țări, în interesul păcii în 
întrea'ga lume.

★

RANGOON (Agerpres). —TASS 
anunță: La 17 februarie N. S.
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a vizitat 
mausoleul lui Aung Șan, eroul na
țional al Birmaniei, unde a depus 
o coroană cu inscripția „Eroului 
poporului birman din partea lui 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.".

După ce au vizitat mausoleul, 
N. S. Hrușciov și persoanele care-1 
însoțesc au vizitat șantierele Insti
tutului tehnologic și hotelul pe care 
Uniunea Sovietică le construiește 
la Rangoon ca dar oferit poporului 
birman.

lire. Datoria externă a continuat 
să crească și în primele săptăniîni 
ale acestui an, atingînd la începu
tul lunii februarie suma de 
8.017.633.000 lire, adică cu 63,5 
milioane mai mult decît anul trecut.

Această invitație a fost expusă 
într-o scrisoare adresată lui Ciu 
En-lai și datată 5 februarie. Tex
tul acestei scrisori, ca și cuprinsul 
ultimei note adresate de guvernul 
indian guvernului R. P. Chineze, 
au fost prezentate la 15 februarie 
parlamentului de către primul mi
nistru Nehru.

intr-o provincie a Indiei Britanice.
Rezistența poporului birman nu 

încetează. Abia la începutul seco
lului al XX-lea colonialiștii englezi 
pot să anunțe oficial „pacificarea" 
întregii Bir manii, du toate că po
porul. nu contenise lupta de elibe
rare.

După Marea Revoluție Socialis
tă din Octombrie lupta poporului 
birman pentru independență na
țională izbucnește cu o nouă forță. 
Din 1918 încep o serie de acțiuni 
directe, fățișe împotriva ocupan- 
ților. Greva docherilor din Ran
goon. — capitala țării — care iz
bucnește in 1930 se desfășoară con
comitent cu răscoala țărănească 
armată de sub conducerea lui Sala 
San. Apoi sint organizate alte gre
ve, ca de pildă cea a studenților 
din Rangoon (1936). Odată cu gre
va petroliștilor din 1938 în condu
cerea mișcării de eliberare națio
nală începe să dețină un rol orin- 
cipal clasa muncitoare, birmană.

In timpul celui de-al doilea răz
boi mondial mișcarea de eliberare 
națională ia un avint și mai mare. 
Țara este acum cotropită de impe
rialiștii japonezi vetiiți din Tailan
da. Ei îi înlătură pe englezi. însu
flețit de lupta eroică a poporului 
sovietic împotriva fasciștilor ger
mani și de cea a poporului chinez 
împotriva japonezilor, poporul bir
man se ridică ca un singur om 
împotriva ocupanților. In 1941, for
țele patriotice se unesc in Liga 
Antifascistă de eliberare populară, 
creată din inițiativa grupurilor de 
comuniști. Armata națională de e-

(Urmare din pag. l-a)

Stalingrad. Continuîndu-și apoi 
marșul victorios, eliberînd po
poare, forțele armate ale Uniunii 
Sovietice au dat, la Berlin, ul
tima lovitură trupelor fasciste. 
Pe clădirea pîrjolită a Reichs
tagului ostașii sovietici au în
fipt drapelul victoriei.

Victoria istorică asupra Germa
niei hitleriste și Japoniei militaris
te, a dovedit în mod strălucit supe
rioritatea orînduirii politice și so
ciale a Uniunii Sovietice asupra 
capitalismului. In focul luptelor 
au . fost verificate nesecatele iz
voare ale economiei socialiste, u- 
nitatea de monolit a întregului 
popor, a fost demonstrată supe
rioritatea științei militare socia
liste asupra celei burgheze.

Lupta eroică a Armatei Sovie
tice, care s-a împletit cu lupta 
popoarelor lumii împotriva fas
cismului, a salvat civilizația u- 
mană amenințată de barbaria hit- 
leristă. Poporul romîn nu va 
uita niciodată grelele jertfe de 
sînge pe care le-au dat ostașii 
sovietici,, cot la cot cu ostașii ro- 
mîni pentru eliberarea scumpei 
noastre patrii. Și, frăția de arme 
dintre ostașii sovietici și ro- 
mîni, cimentată prin sîngele văr
sat în comun în lupta antihitle- 
ristă, se întărește necontenit.

După marea încleștare din cel 
de-al doilea război mondial, po
porul sovietic, sub conducerea 
P.C.U.S. a pornit o muncă a- 
vîntată pentru reconstruire, pen
tru dezvoltarea economiei și cul
turii. Și mari sînt victoriile obți
nute de oamenii sovietici pe a-

Consfătuirea cultivatorilor de plante tehnice
(Urmare din pag. 2-a) 

lizînd un venit la zi-muncă de 53 
lei și 1 kg zahăr.

Un viu interes a trezit în rîndul 
cultivatorilor de sfeclă prezenți la 
consfătuire, chemarea la întricer 
adresată gospodăriilor colective 
din raion, inițiată de gospodăria 
colectivă din Mihalț, care și-a pro
pus ca obiectiv să realizeze de pe 
fiecare hectar cultivat cu sfeclă de 
zahăr 36.000 kg. La chemare au 
răspuns cu căldură colectiviștii din 
Cistei, Obreja și Teiuș, care s-au 
angajat să depășească această pro
ducție.

Au mai vorbit pe marginea refe
ratelor prezentate tov. ing. Hrușcă 
V., colectiviștii Șerbii Alex., Dobîr- 

. tă M., Salcău I., întovărășiții Puiti 
T., Cornea L. și alții.

Luînd cuvîntul, tovarășul Bourea- 

liberare este condusă de Aung San. 
Liga Antifascistă organizează. in 
primăvara lui 1945 o răscoală 
populară zdrobind pe japonezi, dar 
aceasta nu aduce independența 
țării căci colonialiștii englezi se 
reîntorc repede în Birmania. Ei gă
sesc insă in țară altă situație. Popo
rul este acum călit în lupte și holărit 
să scuture pentru totdeauna jugul 
colonialist. Întreaga țară, toate pă
turile populației, se ridică la lup
tă. Amploarea acesteia silește pe 
englezi să dea înapoi. Este aleasă 
o adunare constituantă care la 24 
septembrie 1947 adoptă constituția 
țării, iar la 4 ianuarie 1948, in 
baza primului articol din această 
constituție, Birmania. devine stat 
independent și suveran, sub numele 
de Uniunea Birmană.

Uriașele pagube pricinuite po
porului birman in decursul veacu
rilor de către colonialiști și de că
tre războaiele impuse, au făcut din 
Birmania una din țările cele mai 
înapoiate din punct de vedere eco
nomic. Dar țara este bogată, po
porul ei este harnic și talentat. 
Strădaniile acestuia de a lichida 
urmele îngrozitoare ale colonialis
mului, munca avîntată pentru con
solidarea independenței politice și 
economice a Birmaniei, sint menite 
să facă din țara pagodelor și a 
orezului un stat înfloritor.

Eforturile depuse de Birmania 
pentru Consolidarea independenței 
sale se împletesc cu o politică de 
întărire a prieteniei între popoare. 
Una din inițiatoarele istoricei con

cest drum, în acelaș timp eres- 1 
cînd necontenit și capacitatea de ) 
apărare a U.R.S.S. Alături de ) 
U.R.S.S. celelalte țări ale siste- ( 
miliții socialist, care s-a format \ 
după cel de-al doilea război mon- ) 
dial, construiesc cu succes viața ( 
nouă, socialistă. Lagărul socia- > 
list a devenit principalul bastion ) 
al păcii, democrației și socialis- < 
inului. Și, urmărind să asigure ) 
pacea și securitatea în lume, ? 
U.R.S.S. și' toate celelalte țări ale ț 
lagărului socialist cheamă neo- > 
bosit țările capitaliste la coexjs- ? 
tență și întrecere pașnică.

In condițiile existenței blocuri- > 
lor militare agresive de tipul ? 
N.A.T.O. însă, în condițiile re- ( 
facerii în cadrul acestuia a uliii- > 
țarismului german în R.F.G., U- ( 
niunea Sovietică și toate țările ) 
lagărului socialist urmăresc cu > 
vigilență manevrele cercurilor im- ț 
perialiste agresive. Pentru a o- ) 
eroii, prin eforturi comune, ? 
munca pașnică a popoarelor lor (, 
și cauza păcii , țările lagărului ) 
socialist și-au unit forțele în ca- ) 
drill Tratatului de la Varșovia, ) 
puternică pavăză a securității lor > 
și a păcii în întreaga lume. < 
U.R.S.S.., vitezele sale forțe ( 
armate însă, nu amenință pe hi- > 
meni. Dar dacă, totuși, se va £ 
atenta la securitatea sa, la secu- ) 
ritatea lagărului socialist, agre- ? 
sortii va fi zdrobit fără cruțare. C

Străjuind pacea și securitatea S 
popoarelor, spre forțele armate ? 
ale Uniunii Sovietice sînt îndrep- s 
tate privirile întregii lumi. Și ) 
nu este om cinstit de pe întins*' 
pămîntului care să nu cinsteas. 
ziua de 23 februarie, ziua for- 5 
țelor armate ale marii Uniuni < 
Sovietice.

.nti Ștefan, prim-secretar al Comi
tetului raional de partid, a subli
niat în expunerea sa contribuția a- 
dusă de unitățile socialist-coopera- 
tiste la înfăptuirea în raionul nos
tru a sarcinilor puse în fața oame
nilor muncii de Consfătuirea de la- 
Constanța și Plenara C. C. al 
P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958, 
privind mărirea suprafețelor și spo
rirea recoltei la hectar la sfecla de 
zahăr, floarea-soarelui și alte .cul
turi.

Punînd un accent deosebit pe în
făptuirea sarcinilor ce revin dili 
emitentele Plenarei C. C. al P.A 
din decembrie 1959, tovarășul 
Boureanu a indicat calea de urmat 
pentru sporirea producției la hectar 
ia plantele tehnice și alte culturi.

ferințe de la Bandung, Birmania a 
jucat un rol activ in statornicirea 
principiilor „Pancea sila" în rela
țiile dintre state. Politica Birma
niei se caracterizează prin neutra
litate activă și prietenie cu toate 
țările care luptă pentru pace și co
laborare internațională. Birmania- 
a refuzat să participe la pactul a- 
gresiv SE AT O. Cînd bătutele cian- 
kaișiste au invadat jungla birma
nă in scopul atacării R. P. Chineze 
de pe pămintul Birmaniei, precum 
și în scopul de a influența înche
ierea unei alianțe birmane cu clica 
lui Clan Kai-și, poporul a respins 
cu indignare această propunere șl 
prin lupte, grele și îndelungate, 
specifice condițiilor de junglă, a a- 
runcat peste graniță rămășițele 
bandelor gomindaniste.

Birmania a întărit legăturile de 
prietenie și colaborare cit U.R.S.S., 
R: P. Chineză, R. D. Vietnam, In
dia. Ea are în țările socialiste prie
tene sincere și dezinteresate.

Recent, la 6 februarie, în Birma
nia au avut loc alegeri, victoria re
venind Ligii Antifasciste pure con
dusă de U Nu.

Uniunea Sovietică acordă un 
important și multilateral sprijin 
Birmaniei în opera sa de ridicare 
economică și culturală. Vizita pe 
care Nikita SergheeviCi Hrușciov o 
întreprinde pentru a doua oară în 
Birmania dă un nou impuls prie
teniei ce leagă cele două popoare, 
constituind in același timp o con
tribuție de seamă la consolidarea 
păcii și colaborării internaționale.
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