
oamenilor muncii dm raion
Conferința regională de partid, 

care și-a încheiat lucrările cu pu
țin timp în urmă a analizat profund 
și multilateral activitatea des
fășurată de organizațiile de partid 
pentru mobilizarea muncitorilor, ță
ranilor muncitori și a intelectuali
tății din regiune pentru îndeplini
rea sarcinilor trasate de Congre
sul al II-lea al P.M.R., plenarele 
C. C. al P.M.R., precum și de ho- 
tărîrea Conferinței regionale de 
partid din ianuarie 1959.

In perioada de un an care a tre
cut de la ultima conferință regio
nală, oamenii muncii din industria 
și agricultura regiunii noastre, mo
bilizați de organizațiile de partid, 
au d’obîndit succese remarcabile în 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

Minerit, siderurgicii., construc
torii și celelalte categorii de oa
meni ai muncii din regiune sub 
conducerea organizațiilor de partid 
i:u desfășurat anul trecut o 
muncă rodnică , pentru traducerea 
în viață a sarcinilor Congresului al 
II-lea al partidului, a plenarelor 
CC. al P.M.R. Și a hotărîrii Con

dei regionale din anul trecut.
. Ca urmare a conducerii mai com

petente a activității economice de 
către organele și organizațiile .de 
partid, anul trecut s-a reușit să-. se 
producă peste, plan 105.000 tone 
cărbune, 1.200 tone minereuri de 
fi- r, 30.000 tone fontă, 51.000 tone 
aței. In 1959 producția globală in
dustriala a regiunii a crescut cu 
19,6 la sută față de 1958, producti
vitatea muncii cu 12 la sută, iar 
volumul economiilor ' realizate a tre
cut de 100.000.000 lei.

O muncă susținută S-a depus și 
pentru înfăptuirea sarcinii privind 
transformarea socialistă a agricul
turii, Activitatea organizațiilor .de 
bază în această direcție este con
cretizată în faptul că azi, ca urma
re a muncii politice desfășurate, 
sectorul cooperatist reprezintă 71 la 
su'ă, din suprafața cooperaiiviza- 
hilă a regiunii, din care peste 30 
la sută colectivizat. Raioanele IIu- 

’oara. Ilia și Alba sînt în linii
rri cooperativizate.
Analizînd pe larg munca depusă 

de organizațiile de partid, de stat 
și economice pentru obținerea - aces
tor rezultate', lipsurile care au e- 
x'istai în înfăptuirea unor sarcini, 
Conferința regională de partid și-a 
concentrat atenția în mod deosebit 
iisiipCă sarcinilor ce revin oameni
lor muncii'din regiune-din hotărî- 
rea plenarei' C. Ci al 'P.M.R. din 
decembrie 1959, privind planul de 
slat pe 1960. Conferința a aprobat 
de -asemenea un plan de măsuri în 
care sînt ‘concretizate principalele 
sarcini ce trebuie înfăptuite în re
giune1 în'acest an. •

In baza planului de măsuri apro
bat ite" Conferința ’ regională de par
tid,' sarcini de mare răspundere re
vin și oamenilor munții din raio
nul nostru.

Ih donieriiid "industriei, în condi
țiile raionului nostru, organizațiile 
de partid trebuie să-și îndrepte în 
mod serios atenția în’ direcția creș
terii" producției și productivității 
muncii și1 reducerea prețului de 
cost. Organizațiile de bază din 
întreprinderi că' Uzinele Metalo- 
Chimice %1'aina, I: 7. L. „Iloria" 
frlierul central, fabrica „Ardelea
nă' tfiiî 'Alba-Iulia șlaltelCvor tre- 
:mi săti' îndrepți1 lit mod deosebit 
atenția 'Sple1 creșterea productivi-- 
tații muncii 'Și reducerea consumu
rilor sphcifice de materiale-, Inba- 
z'd angafttmettfeldr luate de -colec- 
tKelb'de 'muiicil; pe întregul' raion 
vtt 'lre'bui să se realizeze-în acest, 
an economii 'peste plăti în valoare 
de .qproape lfMO.OOO lei. Or, a- 
u-asta presupune o muncă, .avii.it.a- 
la.-plină de răspundere din1 partea 
fiecărui muncitor, inginer sau teh
nician, din partea fiecărui om al

mină. O mai mare 
nevoie să se acor- 
îndeplinirii planului, 

transportului

se- 
de 

ge.

de
a

muncii. Și posibilități de realizare 
sînt în raion suficiente. Trebuie însă 
luate o seamă de măsuri pentru li
chidarea din rădăcini a lipsurilor 
care se mai manifestă. La între
prinderea minieră „Gh. Doja", de 
pildă, munca politică trebuie îndrep
tată într-o mai mare măsură spre 
reducerea consumurilor specifice la 
lemnul de 
atenție e 
de apoi 
problemei aerajuîui, 
subteran și de suprafață. Dar pen
tru a se realiza asemenea obiective 
va trebui făcută aici o cotitură 
rioasă în îmbunătățirea vieții 
partid și a muncii sindicale în 
neral.

Din păcate însă, comitetul 
partid, din cadrul întreprinderii 
dovedit și dovedește și în prezent 
o slabă preocupare pentru îndrepta
rea unor lipsuri care se mai fac 
simțite aici. Deși de cîtevă luni în
treprinderea nu-și îndeplinește sar
cinile de plan, se înregistrează se
rioase depășiri ale prețului de cost 
și se fac simțite o seanță de lipsuri, 
Comitetul de partid n-a analizat 
nici odată această stare de fapt 
spre a lua măsuri de. intensificare, 
a muncii politice de întărire a con
trolului de partid în cadrul unității.

A fost nevoie de intervenția ho- 
tărîtă a Comitetului raional de par
tid pentru ca să se îndrepte unele 
situații. Pentru viitor comitetul de 
partid, de aici va trebui să acorde 
mai multă atenție problemelor eco
nomice, să organizeze și să impri
me muncii politice un conținut mai 
bogat, spre a asigura o mai largă 
participare a comuniștilor, a tutu
ror muncitorilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție. îndeplinirea 
planului de măsuri întocmit aici de 
către Comitetul raional de partid, 
pe baza lipsurilor constatate cu pri
lejul studierii situației, trebuie să fie 
obiectivul principal al întregii munci 
a Comitetului de partid din cadrul 
întreprinderii „Gh. Doja".

In industria locală a raionului 
nostru va trebui pusă 'hotafît pro
blema înlăturării pierderilor și re
ducerii la maximum a cheltuielilor 
inutile. O atenție. deosebită va tre
bui dală sectorului materialelor de 
construcție; respectiv ■ fabricii de 
cărămizi șl țigle de la Șlntimbru, 
unde toate forțele trebuie îndrepta
te' spre șporirea producției și îmbu
nătățirea calității produselor, spre 
darea într-un timp cît mai scurt în 
exploatare 1 a obiectivelor ce se vor 
execșța în acest an din investiții. 
De asemenda, în direcția satisfacerii 
cerințelor raionului ca tot mai multe 
bunuri de larg consum, e nevoie ca

■ (Continuare- în pag. 4-a)

Pe ogoarele gospodăriei agricole de stat din Galda de Jos arăturile 
se desfășoară din plin.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI NOSTRU
La Șard s-a aprins 

becul electric
La bilanțul realizărilor din satele 

raionului nostru s-a adăugat o 
nouă înfăptuire. Satul Șard, la fel 
ca Mihalțul, Obreja, Cisteiul, Bă- 
răbanțul are și el curent electric.

Peste tiliți și în casele colectiviș
tilor Muntean Ilie, Milaci Ion, Cri- 
șan Traian, Stanciu Traian, precum 
și a altor colectiviști și întovărășiți 
din sat, becul electric aprins aici, 
zilele acestea, își revarsă acum cu 
dărnicie puternicele lui raze de lu
mină, de care se bucură deopotrivă 
fiecare. La acțiunea de electrificare 
din Șard, alături de Dănuț Cornel, 
vicepreședinte al sfatului popular 
din comună și președintele gospo
dăriei colective din Șard și de
putății Gușat Aurel, Neamțu Ion, 
Muntean Ilie și alții, și-a adus con
tribuția întregul sat, sprijinind a- 
ceastă acțiune atît material cît și 
prin muncă, la plantarea stîlpilor 
de la rețeaua de curent

Controlul siguranțelor la tran
sformator. i;.,

Iși îndeplinesc angajamentul
Unul din angajamentele luate de 

colectiviștii din Cistei, în chemarea 
adresată de aceștia colectiviștilor 
din raion, a fost și acela de a ădîn- 
ci și lărgi valea Dunăriței pe o Iun 
girae de 1.600-metri-.

Cu-sprijinul organizației de bază, 
ei au reușit să-și îndeplinească și 
să depășească înainte de termen a- 
cest angajament, adîncind într-un 
timp scurt valea Dunăriței pe o lun
gime de 2.000 metri, ferind astfel 
de inundații culturile pe o supra
față de peste 40 hectare.

Printre fruntași în această acțiu
ne s-au situat colectiviștii Ciurpar. 
N., Sîrbu I., Dobîrtă V., Popa P., 
Ciortea V. și alții.

In două luni aproape 200 tone 
combustibil economisit

La Depoul C.F.R. Teiuș, problema 
realizării de cît mai multe economii 
constituie un punct principal în în
trecerea socialistă. Fiecare mecanic 
sau fochist acordă o deosebită a- 
tenție reducerii consumului specific 
de combustibil și întreținerii loco
motivelor în cele mai bune condiții. 
Rezultatele unei astfel de preocu
pări sînt și ele grăitoare. In prime
le două luni ale acestui an, harnicii 
ceferiști de aici au realizat o eco
nomie de peste 170 tone combustibil 
convențional. In luna februarie,

Mai mult ele cit
Hdtărîrea plenarei C. C. al P.M.R. 

din 3-5 decembrie 1959, privim! 
printre altele și obținerea a cît mai 
mari economii la manoperă și ma
teriale, a stîmit un Viu interes și 
în sînul colectivului secției L. II 
din Alba-Iulia.

Astfel, dînd viață chemărilor par
tidului, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii secției, organizîndu-și- bine 
munca, manipulînd și folosind ,în 
mod judicios materialele, au reușit 
să realizeze, pe total secție, econo
mii în valoare de 23.072 lei.

CU TOATE FORȚELE LA ARAT ȘI SEMĂNAT
Vremea călduroasă din ultimele 

zile, favorabilă muncilor -agricole, 
a permis oamenilor muncii de pe o- 
goarele raionului nostru să înceapă 
din plin lucrările în timp.

Acordind o atenție deosebită 
muncilor agricole, mecanizatorii~ de 
la gospodăria agricolă de stat din 
Ci aida de Jos au grăpat arăturile 
de toamnă pe o suprafață de 107 
ha, au semănat în ogor de toamnă 
20 ha cu mazăre și 12 ha cu griu 
de primăvară și au executat arături 
pe' o suprafață de 80 hectare.

Sprijiniți și îndrumați de organi
zația de partid, cple'dtipiștii din sa
tul Șard, care au transportat încă 
din iarnă pe teren întreaga canti
tate de gunoi. ,de grajd, au început 
și ei lucrările în cîmp. Cu sprijinul 
dat de S.M.T., ei au însămînțat 
griul și orzul de primăvară și pre
gătesc acum terenul pentru prăsi
toare. Cea mai mare parte din cul
turile din epoca l-a au fost înșămîn- 
țate și de gospodăriile colective din 
Teiuș, Cistei, Oiejdea, Alba-iuiia. 
De asemenea întovărășită din co
munele Stremț, Ighiu, Ciugud și 
altele care folosesc larg atelajele 
proprii, zoresc și. ei pregătirea tere
nului și executarea însâmînțărilor.

Cu toate aceste rezultate, pe teren 
situația ne arată că nu toate unită
țile agricole-cooperatiste din raion 
dovedesc aceeași preocupare pentru 
executarea la timp și în condițittm 
optime a muncilor agricole de pri
măvară, că nu. toate forțele sini în
dreptate. spre lucrările agricole în 
cîmp. Așa, de exemplu, membrii în
tovărășirii. agricole din. Teiuș, care 
posedă o suprafață mare de teren 
nearată, din toamnă, nu dovedesc 
nici acum interes pentru execu
tarea arăturilor. Mai mult, datorită 
slabei preocupări a conducerii înto
vărășirii, care este insuficient -spri
jinită și îndrumată de organizația 
de partid, mai sînt și acum supra
fețe de teren de pe ■ care nu s-au 
transportat încă cocenii de porumb. 
Cu pași de. melc își desfășoară ac
tivitatea în cîmp și îniovărășiții din 
Denie, Bucerdea Virtoasă, Sîntim- 
bru și altele. Aceștia nu au luat nici 
o măsură pentru grăparea arături- 

cantitatea de combustibil economi
sit se ridică Ia peste 80 tone.

O atenție deosebită acordă cefe
riștii de aici și realizării sarcinilor 
de plan, reușind ca în primele două 
luni ale anului să înregistreze o de
pășire de 6,04 ia sută, productivita ■ 
tea muncii crescînd cu 17,31 la sută.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute pînă acum de mecanicii 
Sîrbu Silviu și Repede loan cu fo- 
chiștii Daisa Petru și Bordean Teodor 
ca și de mecanicii dc la manevră 
Rusu Victor, Neamțu loan, împreu
nă cu fochișfii lor. și alții.

aveau planificat
Un deosebit interes au depus 

muncitorii de aici și la colectarea 
fierului vechi, depășindu-și angaja
mentul luat pe trimestrul 1/1960. Ei 
au expediat siderurgiștilor hunedo- 
reni, pînă la 10 martie, cantitatea 
de 144 tone, efectuînd totodată și 
un număr de 1.443 ore muncă pa
triotică.

La obținerea acestor importante 
realizări o contribuție însemnată au 
adus-o Atelierul L. Regional, distric
tul 1 Alba-Iulia .și districtul 4Șibot.

Coresp. EUGEN NEAMȚ!'

lor, trifoiștilor și păioaselor de toam
nă, precum și pentru stringerea se
mințelor în vederea executării în 
comun a însămînțărilor de primă
vară. Oare organele de stat și în
deosebi organele tehnice agricole 
din aceste comune pot fi mulțumite 
cu o asemenea situație? Credem că 
nu pot și nici nu trebuie să fie mul
țumite. De aceea, acolo unde mun
cile agricole se desfășoară sub po
sibilități, trebuie luate măsuri ur
gente pentru mobilizarea membri
lor unităților agricole-cooperatiste, 
să transporte cit mai mult gunoi în 
cîmp, să‘grăpeze culturile de toam
nă. și să grăbească executarea în- 
'sâmînțărilbr clin epoca l-a si a ară
turilor pentru prășitoare, folosindti; 
se din plin atît de ajutorul dat dc 
S.M.T., cît și de atelajele proprii. O 
preocupare deosebită trebuie să se 
acorde asigurării din vreme a se
mințelor.

In- această perioadă toată atenția 
trebuie să se dea lucrărilor la gră
dinile de legume, îngrijirii pomilor, 
lucrărilor în vii etc..

Oameni ai muncii de pe. ogoare! 
Folosind fiecare ■. clipă bună de -lu
cru la executarea, lucrărilor în timp, 
la arat și semănat, aduceți o-con
tribuție de seamă' la asigurarea 
nei recolte sporite.) la asigurarea 
nui trai mai. bun pentru cei 
muncesc. v . ■

u-
u-
ce

I Mai sînt încă. | 
unii vînzălori care au o (țj 
atitudine ... necivilizală gj 
față de cumpărători.

Magazinu-ar merge bine 
că-i frumos fără1 pereche, 
dar metoda deservirii Sj'
este marfa cea mai veche. S

ah©i ] wm ws;



O prețioasă contribuție pentru ridicarea 
nivelului predării științelor sociale 

si istoriei în școlile raionului nostru* a
Preocupat îndeaproape de nivelul 

la care științele sociale și istoria 
sînt 'predate în școlile de cultură ge
nerală șl de meserii din raionul 
nostru, biroul Comitetului raionala! 
P.M.R. Alba a convocat duminică, 
13 martie, profesorii care predau a- 
cestc discipline in cadrul unei con
sfătuiri. Din partea biroului, pre
zent i la consfătuire, au fost tova
rășii Parcaș Vasile, secretar al Co
mitetului raional de partid, Cormoș 
Vasile, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid, iar din partea Ca
binetului de partid a luat parte la 
consfătuire tovarășul llea Matei, di
rectorul cabinetului. De asemenea 
a participat la consfătuire tovară
șul Ciojlică Ștefan, instructor al 
Comitetului regional al P.M.R.

Avînd caracterul unui larg 
schimb de experiență, privind meto
dele folosite în școli în predarea eco
nomiei politice, socialismului știin
țific și istoriei, in cadrul consfătui
rii au fost prezentate trei referate, 
cîieși trei constituind un larg cîmp 
de discuții. Tovarășul Stoia Daniel, 
profesor la Școala medie mixtă din 
Teiuș, prezenttnd referatul privitor 
la predarea temei de economie poli
tică „Capital și plus valoare'’, a 
subliniat atît modul pregătirii per
sonale în vederea predării lecțiilor 
ce decurg din această temă cil si 
metodele folosite în acest sens. Im 
fel a procedat apoi și tovarășa .4- 
vram F.lisabeta, profesoară la. Școa
la medie „Horia, Cloșca și Crișan" 
în referatul „Clasele și lupta de 
clasă" și tovarășul profesor Truța 
Ion, care a expus în cadrul consfă
tuirii procedeele folosite în predarea 
lecției de istorie „Răscoala lui Ho
ria. Cloșca și Crișan".

Bine documentate și justificate, re
feratele au constituit pentru profe
sorii întruniți la consfătuire o pre
țioasă contribuție în orientarea lor 
de viitor. Totuși, dat fiind faptul că. 
fără a se abate dc la principiile pe- 
dagog'ce, fiecare profesor are și o 
notă personală în predare, pe mar
ginea referatelor prezentate s-au 
purtat vii discuții, calitatea acesto
ra întregind fondul de schimb de 
experiență al consfătuirii. Așa, de 
pildă, referindu-se la referatele pre
zentate, tovarășa profesoară Damian 
Veronica de la Școala medie Zlat- 
na a scos în evidență ca o necesi
tase recapitularea fiecărui capitol 
studiat, acest lucru ajutînd elevii 
să-și fixeze cunoștințele, iar tova
rășa Avram Elisabeta a subliniat

-------------------------------- ♦♦ • ♦♦♦—-----------------------------

Un nou imbold în munca bibiiotecarilor

Concursul „Biblioteca în slujba construcției socialiste^
Ca peste tot în țară. In anii re

gimului democrat-popular, și în ra
ionul nostru s-a pornit cu însuflețire 
lupta pentru izbînda revoluției cul
turale inițiată și condusă de partid. 
Și că, sub conducerea Comitetului 
raional de partid s-au obținut re
zultate de seamă pe acest iărîm, 
mărturie sînt faptele. Rădăcinile 
neșiiinței de carte au fost ' smulse 
încă cu ani în urmă, în cele 67 de 
cămine culturale își desfășoară ac
tivitatea 167 formații artistice ce. 
cuprind peste 2.000 de săteni, iar 
din cărțile aflătoare în cele 74 de 
biblioteci numai în cursul anului 
trecut au fost citite mai mult de 
150.000 volume. Ziarele, revistele, 
cărțile de. tot felul, altădată rarități 
pentru oamenii muncii, au ajuns azi 
să fie lucruri obișnuite. Și aceasta 
nu numai pentru locuitorii orașului 
ci și pentru sătenii din cele mai în
depărtate așezări. Multi dintre mun
citorii din întreprinderile raionului 
nostru și-au constituit chiar biblio
teci personale, iar la sate mobilizați 
de lozinca „Nici o casă de țăran 
muncitor fără cititor", tot mai mulți 
sînt cei care-și îndreaptă cu interes 
pașii spre bibliotecile aflătoare aici.

Dată fiind însă complexitatea pro
blemelor construirii socialismului 
în țara noastră, unitățile culturale, 
deci și bibliotecile, sînt chemate a-și 
aduce un tot mai mare aport în 
sprijinirea rezolvării sarcinilor eco
nomice și politice ridicate de aces
tea. In acest sens, concursul inițiat, 
începînd cu acest an, avînd drept 
temă „Biblioteca în slujba construc
ției socialiste" trebuie să constituie 

faptul că pentru înțelegerea proble
melor de economie politică de că
tre elevi, acestea trebuie cit mai 
larg exemplificate și apoi concreti
zate pe scurt în caietele elevilor. 
Probleme de seamă au ridicat apoi 
și alți tovarăși. Despre legătura ce 
trebuie făcută între răscoalele țără
nești și folosirea lecțiilor de istoric 
pentru educarea patriotică a elevi
lor a vorbit tovarășul profesor 
Neamțu Ion de la Școala de 7 ani 
din Mihalț, problema folosirii unui, 
bogat material didactic în predare a 
fast subliniată de tovarășa profe
soară Ivancu Constanța de la Școa 
la medie „Horia. Cloșca și Crișan" 
din Alba-Iulia, iar despre orienta
rea elevilor în a reține esențialul 
din lecție a vorbit tovarășul profe
sor Popescu Constantin de la Școa
la medie din Zlatna.

in continuarea consfătuirii au luat 
cuvîidul tovarășii llea Matei și Cio- 
flică Ș'efan. Referindu-se la unele 
aspecte întîlnite în școli, tovarășul 
llea Matei a ptras atenția slujitorilor 
școlii asupra grijii ce trebuie să o 
acorde exactității termenilor predați 
elevilor, asupra necesității de ac
tualizare a lecțiilor și a pregătirii 
personale în vederea predării lecții
lor, ronsultînd cele mai noi docu
mente ale partidului, iar tovarășul 
Cioflică Ștefan a reliefat însemnăta
tea organizării unor asemenea con
sfătuiri și cu profesorii de alte dis
cipline.

Deosebit de valoroase au fost a- 
poi în concluziile consfătuirii, proble
mele ridicate de tovarășul Farcaș 
Vasile. Să pătrundem în esența lu
crurilor — a arătat tovarășul Far
caș Vasile — si să nu ne pierdem 
în amănunte. Problemele predate să 
fie strîns legale de mișcarea mun
citorească și să se pună accentul 
cuvenit pe rolul maselor în făurirea 
istoriei. Tovarășul Farcaș Vasile a 
indicat apoi cadrelor didactice să 
instituie un larg schimb de expe
riență prin participarea la lecții, unii 
la alții.

Ridicînd probleme de cea mai 
mare însemnătate, consfătuirea pro
fesorilor ce predau științele sociale 
și istoria în școlile raionului nostru 
s-a dovedit bine venită. In același 
timp ea a scos puternic în evidență 
grija sporită, pe care Comitetul ra
ional de partid o acordă școlii, că
lăuzind cadrele didactice în direcția 
creșterii unui tineret capabil, înar
mat cu dunoștințe bogate și dura
bile.

un nou imbold pentru toți activiștii 
culturali din orașul, comunele și sa
tele raionului.

Obiectivele concursului sînt pe 
cit de înseninate pe atît de demne 
de reținut: orientarea conținutului 
activității bibliotecilor pentru spriji
nirea construcției socialiste printr-o 
largă popularizare și răspîndire a 
cărții social-politice, științifice și 
agrotehnice; atragerea masivă spre 
carte a oamenilor muncii și perma
nentizarea acestora dp cititori ai 
bibliotecilor: desfășurarea unei in
tense activități de educare comunis
tă și patriotică a cititorilor cu^aju- 
torul cărții; întărirea bibliotecilor 
regionale și raionale ca centre ~ de 
îndrumare metodică; crearea de 
condiții optime pentru desfășurarea 
muncii cu cartea.

In atenția organelor de partid și 
dc stat din raion, în atenția secției 
de învățămînt și cultură, noului con
curs inițiat între biblioteci i-au fost 
deja create baze de desfășurare. La 
concurs va participa biblioteca raio
nală, vor participa bibliotecile co
munale, bibliotecile sătești neafiliate 
bibliotecilor comunale și cele ale 
gospodăriilor colective.

Noul concurs, inițiat de Ministe
rul învățămîntului și Culturii ridică 
în fața activiștilor culturali din ra
ionul nostru sarcini deosebit de im
portante. Regulamentul de desfășu
rare a concursului prevede, de pil
dă, pentru biblioteca raională ca 
din totalul cititorilor săi, 60 la sută 
să fie peste 16 ani, iar din aceștia 
40 la sută să fie muncitori și ță
rani muncitori. Regulamentul pre

Pionieri si școlari
t t

pe scenă
In după amiaza zilei de dumini

că, 13 martie, la căminul cultural 
din comuna Bărăbanț s-a desfășu
rat faza interșc.olară a concursului 
cultural-artistic al pionierilor și 
școlarilor. Cu acest prilej sala că
minului cultural s-a dovedit neîncă
pătoare față de mulțimea sătenilor 
veniți să-și vadă fiii și nepoții pe 
scenă.

Nerăbdători, pionierii și școlarii 
din Bărăbanț și Micești discută ve
seli în culise. Liniștea devine apoi 
stăpînă în sală și echipele micilor 
artiști amatori se perindă pe scenă 
una cîte una. Prezentînd bucăți co
rale din cele mai alese, poezii și 
dansuri, echipele ambelor sate au 
cules aplauze din partea spectatori
lor.

Din cele două formații corale, se
lecționată pentru faza intercomuria- 
lă a fost cea a pionierilor și școla
rilor din Bărăbanț. Echipa de dan
suri a Școlii de 7 ani din Micești, 
interpreted cu mult talent dansurile 
populare „Călușarii" și „Barbun- 
cul“ a fost de asemenea aleasă a 
reprezenta elevii și pionierii de pe 
raza comunei la faza intercomunală.

Prin felul cum s-a desfășurat 
concursul micilor artiști amatori, 
îmbucurător este faptul că el a 
stimulat activitatea cultural-artisti- 
că a acestora. Totodată, ureînd pe 
scenă, pionierii și școlarii din Bă
răbanț au oferit sătenilor din cele 
două așezări un spectacol reușit și 
educativ.

Frecventînd cu regularitate cursu
rile cercului agrotehnic, colectiviștii 
și întovărășiții din Bărăbanț au în
cheiat cu succes perioada teoretică 
a învățămîntului, trecînd acum la 
partea practică.

In clișeu: Cursanții la tina din 
ultimele ore de curs.

vede, de asemenea, ca 70 la sulă din 
cărțile difuzate adulților să fie lu
crări social-politice, tehnice, agro
tehnice, de popularizare a științei șt 
beletristice realist-socialiste. Se pre
vede apoi ca biblioteca raională să 
organizeze o seamă de consfătuiri, 
să sporească numărul purtătorilor 
insignei „Prieten al cărții", să in
tensifice munca metodică în scopul 
ridicării nivelului muncii biblioteci
lor de la sate.

Sarcini tot așa de însemnate re
vin apoi și bibliotecilor comunale 
și celor neafiliate acestora. Așa, de 
pildă, bibliotecile comunale tre
buie să înscrie pînă la sfîrșitul con
cursului 600 cititori, din care 80 la 
sută să fie muncitori și țărani mun
citori, să procure din fond extrabu
getar cel puțin 100 de volume, să 
organizeze Me un cerc de citit în 
fiecare circumscripție electorală, să 
organizeze un număr sporit de con
sfătuiri cu cititorii și 4 convorbiri 
finale cu tinerii înscriși la concur
sul „Iubiți cartea".

Concursul „Biblioteca în slujba con
strucției socialiste" marchează o 
nouă etapă în munca bibliotecilor. 
Și, de felul cum aceștia vor munci, 
de felul Cum vor fi sprijiniți depin
de reușita acestuia. De aceea, în- 
tr-o perfectă unitate de acțiune să 
pornim cu toate forțele la traduce
rea în fapte a prevederilor regula
mentului concursului, la o cit mai 
largă răspîndire a cărții în mase 
pentru noi victorii în construirea 
socialismului în scumpa noastră 
patrie.

Cu piesa un binemeritat succes
\ Atît pentru membrii juriului cit și pentru spectatorii, care duminică, 
) 13 martie a.c., umpluseră plnă la refuz sala căminului cultural din 
( Cricău, o surpriză dintre cele mai plăcute a constituit-o echipa de tea- 
S Im a căminului cultural din Galda de Jos.
? Venită să-și dispute întîietatea la faza raională a concursului bienal 
l dc teatru I. L. Caragiale, cu echipele artistice ale căminelor culturale
> din Ighiu și Intre galde, formația, artistică din Galda de Jos, prezenttnd 
? un spectacol de o înaltă ținută artistică, a trecut cu succes examenul.
< Saltul calitativ în interpretare pe care. l.-au dovedit actorii amatori 
( din Galda de Jos, naturalețea și slăpuiirea rolurilor au făcut să dis- 
( pară stîngăcia în joc, dovedind astfel o deplină siguranță pe scenă. 
( Piesa „îndoiala" prezentată de. ei, rolurile în mod just înțelese de ta-
> tentații interpreți Șteau Viorica, Giurgiu Aurel, Șteau Maria, Moiseș 
( luliti și în general întregul colectiv, au cucerit nu numai numerosul 
) public ci și locul întîi în acest concurs.
( Bine s-au prezentat șl celelalte două echipe ale comunelor Ighiu cu 
S piesa „O să fie nuntă mare" și Inrregalde cu piesa „Răfuiala", în 
? care artiștii amatori Ureche Ion, Vlasa Marius din Ighiu și Gherman 
( Victor, Nistor Silvestru, Oltean. Nicolae din Intregalde s-au străduit
> să dea un spectacol la un nivel artistic cit mai ridicat.
' S-a observat însă la ambele formații unele mici goluri în interpre- 
( tare și uneori insuficienta stăpînire a rolurilor, fapt care a dus la de- 
; plasări inutile în scenă și rigiditate în mișcări.
< Analizînd desfășurarea concursului din duminica trecută, care a
ț scos la iveală valoroase talente, se constată un interes crescînd. din 
) partea activiștilor culturali penirii pregătirea echipelor de teatru an-
( trenate în concurs. De asemnea, se constată o mai atentă grijă față de
i mișcarea artistică de amatori din partea organelor dc partid și dc stat
/ din cete trei comune care, creînd condiții materiale optime pregătirii
( echipelor de teatru și-au adus o" prețioasă contribuție la reușita aces- 
t tora pe scena căminului cultural din Cricău în cadrul, fazei raionale a
v ncursului bienal „I. I. Caragiaje".

De la punctele de corespondenți voluntari

I

Harnici la muncă și învățătură
Stăruitori în orele dc curs, elevii 

Școlii de 7 ani din Ilăpria, își pe
trec și timpul liber cu folos. In în
trecerea patriotică organizată Intre 
clase și grupe de clase, ei au strîns 
38 kg semințe de salcîm, 400 kg 
fier vechi și aproape 400 kg deșeuri 
de lînă, bumbac etc.

Hărnicia și-au dovedit-o apoi e- 
levii școlii de aici și cu prilejul 
concursului Crucii Roșii. Intfeeîn- 
du-se cu elevii Școlii de 7 ani din

Ingrășămintele aduc recolte sporite
Gospodăriile colective și întovă

rășirile agricole, care folosesc pen
tru îngrășarea terenului cantități în
semnate de îngrășăminte naturale și 
chimice, reușesc să smulgă pămîn- 
tului, an de an, recolte tot mai mari.

Colectiviștii din Oiejdea, bună
oară, care în anul trecut au îngră
șat cu gunoi de grajd întreaga su- 
praiață ce s-a însămînțat cu po
rumb au obținut la această cultură 
o recoltă de 5.400 kg porumb știu- 
leți la hectar, adică cri 1.400-2.400 
kg mai mult la hectar față dc alți 
ani, cînd de pe aceeași suprafață 
de teren neîngrășat nu an obtinut 
decît 3.000-4.000 kg.

De asemenea, colectiviștii dinTe- 
i'.'ș care la cultura de sfeclă de 
zahăr au folosit 30.000 kg gunoi de 
grajd și 350 kg îngrășăminte chi
mice la hectar, au obținut la acea
stă cultură o recoltă de peste 31.000 
kg la hectar. Tot anul trecut, co
lectiviștii din Micești au realizat la 
grîul îngrășat suplimentar cu îngră
șăminte chimice o recoltă de 2.400 
kg la hectar.

Cunoscînd din proprie experiență 
rolul important pe care îl au îngră- 
șămintele naturale în sporirea pro
ducției la hectar, colectiviștii din 
Șard, Țelna și alte gospodării au 
transportat încă din iarnă cantități 
sporite de gunoi de grajd în cîmp. 
De asemenea, colectiviștii din Gis- 
tei, Oiejdea, Mihalț și-au asigurat 
cantități sporite de îngrășăminte 
chimice, care sînt folosite de aceștia 
atît înainte de semănat, cît și în tim
pul creșterii plantelor.

In același timp însă, trebuie ară
tat că în raionul nostru mai sînt 
încă unități agricole-cooperatiste 

Berghin, elevii școlii din Hăpria, 
Bîldea Cornel, Borzescu Nicolae, Bîl 
dea Gheorghe, Filipescu Cornel și 
Făgădar Emanoil au reușit să se 
ciaseze pe locul întîi, urmînd astfel 
a lua parte la faza raională.

SIRBLJ NICOLAE

Apucături de neîngăduit
Trecînd pragul prăvăliei sătești 

din Ampoița, țăranii muncitori d' 
partea locului sînt plăcut impres, 
nați de cele ce văd acolo. Mărfuri
le din rafturi, multe și variate, în
deamnă pe oricine să-și facă cum
părăturile din această prăvălie.

Cînd ajung însă să fie serviți, a- 
tunci se schimbă lucrurile. La un 
kilogram de zahăr tovarășul Opruța 
Gheorghe, gestionarul prăvăliei, a- 
daugă drept ambalaj un ziar întreg, 
iar de-i ceri cumva să te servească 
cu petrol apoi, dacă n-are scos pe
trol din butoi, te întorci acasă cu 
vasul gol și stai pe întuneric.

La lipsurile manifestate de res
pectivul gestionar se mai pot adău
ga apoi și altele. Astfel stînd lucru
rile, măsurile organelor competente 
nu trebuie să întîrzie.

BOGDAN NICOLAE

care nu acordă aceeași importanță 
folosirii îngrășămintelor organice și 
chimice. Așa, de exemplu, deși 
membrii întovărășirilor agricole din 
Șard, Galda de Jos, Teiuș și altele 
și-au prevăzut în planurile lor de 
producție să îngrașe sute de hectare 
cu gunoi de grajd, aceștia nu au 
transportat în cîmp nici 10 la sută 
din ce și-an propus, gunoiul conti- 
nuînd să se afle în curțile întovă- 
rășiților. In ce privește folosirea 
îngrășămintelor chimice deși ele 
și-au dovedit utilitatea, apare, de 
neexplicat faptul că colectiviștii din 
Ighiel au renunțat la cea mai mare 
parte din ingrășămintele chimice re
partizate, deși este bine cunoscut 
faptul că aceștia au nevoie de ele 
atît la culturile de cîmp cît și la vii, 
deoarece gunoiul de grajd ce-1 au 
nu acoperă nici 30 la sută din ne- 
vpi.

Cum în aceste zile ne găsim în- 
tr-o perioadă cînd muncile agricole 
se desfășoară din plin, cînd pentru 
a se obține . cantități cît mai mari 
de produse agricole trebuie să se 
încorporeze în sol cantități cît mai 
mari de îngrășăminte, conducerile 
unităților agricole-cooperatiste, spri
jinite și îndrumate de organele de 
partid și de stat de la comunie, tre
buie să-și îndrepte toate forțele pen
tru transportul unor cantități cît 
mai mari de gunoi în cîmp. Prin 
lucrarea pămîntului, gunoiul trebuie 
să fie încorporat imediat în sol pentru 
a ntt-și pierde din putere și a-și 
păstra întreaga cantitate de a/ot, 
fosfor și alte substanțe1 atît de nece
sare penrti hrana plantelor și spo
rirea producției la hectar, sporqare 
uneori trece de 30 la sută din pr» 
ducție.



VIAȚA DE PARTID

O ixiâre răspundere
Lucrărilor de îmbunătățiri 

funciare — toată atenția
NOTĂ —

Ceva despre blocurile de la Zlatna
hi luna februarie 1958, adunarea 

generală a organizației de bază din 
comuna Bărăbanț a discutat cere
rea lui Tripșa Todor, prin care a- 
cesta solicita să fie primit in rin
dul candid ații or de partid. Dosarul 
prezentat adunării generale a co
muniștilor, cuprindea documentele 
ce trebuiau întocmite, conform in
strucțiunilor C. C. al P.M.R. Reco
mandările au fost făcute de iov. 
Tripșa Maria, Aldea Timoftei, Ber- 
cea Ștefan și Tot Dănilă. După 

• discutarea documentelor, adunarea 
generală a organizației de bază a 
hotărit să fie primit in rindul can
did aților de partid. Hotărirca 
adunării generale a organiza
ției de bază a fost confirmată apoi 
si de comitetul comunal de partid. 
'. După puțin timp, mai precis în 
luna iunie ’ 1958, biroul organizației 
de bază întocmește un referat și 
îl pune in discuția adunării gene
rale a organizației de bază pe Trip
șa Todor pentru anumite lipsuri și 
abateri. Așa, de pildă, s-a arătat cu 
această ocazie că, deși a fost anun
țat de nenumărate ori să se pre
zinte la Comitetul raional de par
tid pentru, a-și ridica documentele 
personale de partid, nu s-a prezen
tat, a avut atitudini necuviincioase 
față de organele puterii locale de 
stat, s-a sustras de la îndatoririle 
ce le are. față de stat, nu a partici
pat la învățămîntul de partid și la 

■adunările generale ale organizației, 
de bază.

In această adunare generală a 
■organizației de bază membrii de 
partid au criticat aceste lipsuri și 

■abateri ale lui Tripșa Todor.
...Au trecut doi ani de cind Trip

șa Todor a fost primit în rindul 
■ candidaților de partid. Expirindu-i 
"tagiul de candidatură și urmind să 

primit în rindul membrilor de 
partid, îndrumat de biroul organi
zației de bază el și-a făcut cererea 
și' celelalte documente cerute de in
strucțiunile C. C. al P.M.R. cu pri
vire la primirea în partid. De data 
aceasta au dat recomandări iov. 

’Mărginean losif, Bercea Ștefan. Al
dea Timoftei și Fara Gligor. După 
întocmirea documentelor, biroul or
ganizației de bază a convocat adu- 
itiarea generală pentru ziua de 10 
martie 1960. S-a pus în discuție ce
rerea lui Tripșa Todor. După citi
rea documentelor aflate la dosar și 
după discuțiile purtate, adunarea 
generală cu majoritate de voturi a 
hotărit primirea lui Tripșa Todor in 
rindul membrilor de partid.

Se pune în mod firesc întrebarea: 
merită acest cetățean încrederea ce 

<i-a fost acordată de comuniștii din 
■comuna Bărăbanț? După părerea 
noastră el nu merită această încre
dere, el nu merită să facă parte din 
avangarda clasei muncitoare. Cum 
:'ă merite această cinste cind el s-a

Cil PRIPlSURBR ■
prin parcuri, pe străzi și pe uiițe...

Primăvară! Un soare cald învă
luie întregul oraș sau scaldă deo
potrivă fără sgîrcenie întinsul hol
dei sau ulița gălăgioasă a satului. 
Și cum oaspetele acesta drag vine 
■gata să dăruiască tot ce e mai fru
mos, de la covorul verde al ierbii 
și pînă Ia floarea albă de vișin, se 
cade să fie primit așa cum se cu- 
■vine. i

Dar, pentru a vedea cum gospo
darii se pregătesc pentru a primi 
înnoitoarea primăvară, e nevoie să 
poposim puțin fie în parcuri fie pe 
străzi sau ulițe și cu siguranță ne 
vom convinge de adevăr. Deci...

Alba-Iulia... Centrii! orașului. 
Parcul c.e se întinde aici îți dă de 
la prima vedere înfățișarea plăcută 
a începutului de primăvară. Au în- 
.ceput lucrările de amenajare, deo
camdată a terenului. La sera ora- 

‘șului totul e deja pregătit. E nevoie 
doar de indicația... termometrului 
pentru ca florile să poată fi.scoase_ și 
sădite în parcuri. Tot în vederea 
pregătirilor de primăvară sfatul po
pular al orașului a întreprins mă-- 
suri pentru curățitul și retezatul ar
borilor ornamentali.

Păcat însă că aceasta se întâmplă 
numai în centru, în timp ce parcu
rile din alte părți ale orașului aș
teaptă, parcă, toamna. Iată, de pil
dă, parcul din fața fabricii „Arde
leana". Altădată părctilețul acesta 
oferea destule clipe de odihnă plă
cută muncitorilor de aici. Acum 
însă parcul nu e altceva decît o băl- 

dovedit că nu luptă pentru îndepli
nirea sarcinilor încredințate de că
tre organizația de partid, cum să 
merite cind el. nu respectă legile 
statului nostru, nu este un exemplu 
in acest sens, cum să merite cind 
el are atitudini înapoiate, mistice și 
nu luptă pentru înlăturarea lor din 
conștiință? Astfel de elemente nu 
au ce căuta în partidul nostru.

Membrii de partid din comuna 
Bărăbanț cunosc foarte bine aceste 
lucruri. Ei le-au discutat, insă 'iu 
dat dovadă de lipsă de răspundere 
atunci cind au hotărit ca el să fie. 
primit în partid. De ce tovarășii 
Bercca Ștefan, Mărginean losif și 
Aldea Timoftei în recomandările 
date susțin să fie primit în partid? 
De ce tovarășii Puicati Ignat. Tatu 
Ștefan și Piclișan Iadob în discuțiile 
lor pe marginea documentelor se 
declară de acord ca Tripșa Todor 
să fie primit în rindul membrilor 
de partid cind și ei știau despre, 
lipsurile și abaterile lui? De ce nu 
s-au ridicat comuniștii de aici să 
arate că faptele săvirșite de acest 
cetățean itu-i dau dreptul să fie 
nici candidat de partid? Aceasta în
seamnă o slabă vigilență cu "rivire 
la primirea in partid și aceasta cu 
atîl mai mult din partea acelor 
membri de partid care au dat reco
mandări și au propus să fie pri
mit în partid.

In instrucțiunile C.C. al P.M.R. cu 
privire la modul în care se face pri
mirea de membri și candidați ip 
partid se arată că membrul de 
partid, care recomandă un .candidat 
de partid trebuie să manifeste o 
deosebită grijă pentru puritatea rin 
durilor partidului, pentru întărirea 
compoziției sale sociale și se preci
zează că cei care recomandă răs
pund in fața partidului de recoman
dările făcute.

Organizațiile de partid și fiecare 
membru de partid trebuie să înte 
leagă și să știe că primirea de can 
didați și membri de partid este ° 
sarcină de cea mai mare răspunde
re și de aceea trebuie să i se acorde 
toată atenția.

Organizațiile de bază și fiecare 
membru de partid trebuie să dea 
dovadă de răspundere și vigilentă 
politică și să împiedice pătrunderea 
in partid a unor elemente care nu 
au nimic comun cu partidul.

Comitetele de partid trebuie în a- 
ceastă privință să îndrume cu mai 
multă răspundere activitatea organi
zațiilor de bază, acolo unde se con
stată lipsuri in ceea ce privește pri
mirea în partid să se ia măsuri de 
prelucrarea statutului partidului șl 
a instrucțiunii C. C. al P.M.R. cu 
privire la primirea in partid, pentru 
a pretntimpina orice abatere de la 
prevederile acestor documente.

EMIL GI.IGA

toacă ornată cu cîteva mușuroaie de 
pămînt adus aici din toamnă. Și, 
•starea aceasta e explicată într o oa
recare măsură. Parcul e al nimănui. 
Sfatul popular ai orașului susține 
că parcul a fost dat în patronajul 
fabricii „Ardeleana". Conducerea 
fabricii „Ardeleana" însă nu ia nici 
o măsură pentru amenajarea lui, 
deși această sarcină, ca și aceea de 
a se instala un difuzor în mijlocul 
parcului a fost inclusă în hotărîrea 
adunării sindicale. E deci timpul să 
se treacă de la prevederi la fapte.

Un alt parc unde se pare că pri
măvara nu va putea fi primită ca 
verdeață și cu flori e parcul de 
lîngă gară. Se auzea pe ici pe colo 
că acest parc va fi dat în patrona
jul unităților C.F.R. din stație. ' (.) 
măsură cît se poate de justă. Dar 
ce e rău e faptul că conducătorii 
sfatului popular al orașului nu gră
besc predarea lui. E bine de știut 
că parcurile se amenajează acum și 
nit la vară, așa că... atenție, tova
răși de la sfat. Și legat de parcuri, 
de zonele verzi, de frumosul ce-l do
rești la tot pasul, încă ceva. Aspec
tul interior al întreprinderilor, a fa
țadelor, lucru pentru care sfatul 
popular e obligat să ia măsuri, de 
a se da caselor aspectul dorit.

Acum, cîteva cuvinte despre stră
zi. Avem, ce e drept, în oraș rr.ulte 
străzi bine întreținute. Dar, din pă
cate, sînt încă multe și rele, unele 
chiar impracticabile în timp de 
ploaie. Să luam strada Ampem'ui,

Printre lucrările de îmbunătățiri 
funciare prevăzute a se executa în 

; cadrul raionului nostru, un loc im
portant îl ocupă și lucrările de a- 
dîncire și rectificare a văii Craivei 
ce trece prin hotarul comunei Cri- 
cău.

Lucrările de adîncire și rectificare 
a acestei văi însă, începute anul 
trecut cu mult elan de țăranii înto
vărășiți din Cricău, au fost lăsate 
nu după mult timp în părăsire. Mai 
mult, datorită faptului că organiza
ția de bază și comitetul executiv al 
sfatului popular din comună nu s-au 
mai ocupat cîtuși de puțin de acea
stă importantă problemă, pentru a 
impulsiona mobilizarea cetățenilor 
la executarea acestei lucrări, în 
multe locuri unde s-au efectuat să
pături, acestea s-au astupat din 
nou. Aceste lucrări, lăsate să se 
desfășoare la voia întîmplării, a 
dus la faptul că pînă în prezent ele 
nu s-au realizat decît în proporție 
de 30 la sută.

Datorită slabei preocupări a orga
nelor de stat din comună privitor La 
mobilizarea cetățenilor la executa
rea acestei importante lucrări, în 
comună sînt încă mulți țărani înto 
vărășiți ca Șuten Cornel, Jomolean 
Gligor, Șchiop Dăian, Lazăr Traian 
și alții care nici nu au înfipt încă 
hîrlcțul în porțiunea de vale repar
tizată lor pentru amenajare.

Ținînd seamă de importanța n- 
ceslor lucrări, liotărîloare pentru fer
tilizarea solului și ferirea culturilor 
de inundații, comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, spri
jinit și îndrumat de comitetul comu
nal de partid, trebuie să ia aseme
nea măsuri ca, paralel cu lucrările 
în cîmp, să fie terminate într-un 
timp cît mai scurt și lucrăriîe de a- 
dîncire și rectificare a văii Craivei.

Stropitul pomilor arc o mare importanță pentru sporirea producției 
de fructe. /n clișeu : Stropitul pomilor la Șard.

de pildă. Aici, nu trebuie decît o 
singură ploaie și e de ajuns să nu 
mai poți circula decît cu riscul de 
a-ți vedea încălțămintea înnoroită 
pînă deasupra piciorului. Sau stra
da Călărași. Aici gropile sînt așa de 
mari îneît s-au împotmolit pînă și 
mașinile. Și situații de felul acesta 
pot fi întîlnite și pe străzile llie 
Pintilie, Oituz și altele. E adevărat, 
se cer multe lucruri a se înfăptui și 
sfatul nu le poate birui pe foa*c. 
Dar nu e inai puțin adevărat că nici 
locuitorii străzilor respective nu pot 
fi scutiți de răspunderea ce o au. 
Pot. și ei singuri să-și facă strada 
mai frumoasă. Trebuie doar să vrea.

Comuna sau satul nostru așteaptă 
primăvara cu același entuziasm." Nu 
peste multe zile parfumul florii or de 
cireș sau cais înmiresmează totul. 
Și ce frumos i-ar sta satului dacă 
bucuriile primăverii n-ar fi umbrite 
de unele lipsuri ce dovedesc slaba 
gospodărire. La Zlatna, de pildă, 
peisajul industrial și înălțător al 
construcțiilor ar fi plăcut comple
tat de parcuri, de drumuri bune. 
Dar... păcat. Aici parcă nu vine pri
măvara. Parcurile sînt așa cum au 
ieșit din iarnă, iar unele străzi par
că mai distruse. In loc să lie îm
prăștiat pe stradă, pietrișul este ți
nut în grămezi pe margine. Condu
cătorii Zlatnei dau dovadă nu nu
mai de lipsă de spirit de inițiativă 
ci și de lipsă de răspundere față de 
această sarcină. De ce altfel nu se 
mobilizează forțele comunei la a- 
menajarea parcurilor și împrăștie- 
rea pietrișului? De ce nu se face a- 
proape nimic în direcția înfrumuse
țării comunei? Iată cîteva întrebări 
care își așteaptă răspuns prin fapte.

In toamna anului trecut, la Zlat
na s-a început construcția a 7 blo
curi muncitorești. Mulți dintre cei 
ce ar fi dorit sa fie noii locatari ai 
blocurilor s-au și văzut instalați. 
Dar, ce dezamăgire. De atunci au 
trecut luni de zile în șir. Termenul 
de dare în folosință pentru o parte 
din blocuri era ia 31 decembrie 
1959. Acum sîntem aproape la 31 
martie 1960 — și blocurile ce trebu
iau terminate sînt ca acum 3 luni: 
ridicate doar în roșu și acoperite. 
Constructorul, Grupul 3 de șantiere 
Zlatna ar fi putut termina aceste 
blocuri, dar I.G.O. Alba-Iulia, care 
este beneficiarul lor, nici în prezent 
nu a pus la dispoziție ușile, feres
trele și celelalte lucruri necesare. 
Pînă cînd se va mai tărăgăna da
rea în folosință a acelor blocuri nu 
se știe. Un lucru însă trebuie știut 
de către conducerea I.G.O. Alba- 
Iulia că trebuie să pună capăt a-

începe campionatul regional de fotbal
Duminică, 20 martie, începe re

turul campionatului regional de fot
bal. Din nou iubitorii sportului, cu 
balonul rotund vor participa la în- 
illnirile pe care cele patru echipe 
din raionul nostru ce activează în 
campionatul regional, Ic vor susține 
în compania celorlalte echipe din 
regiune ce activează in această se
rie.

începerea campionatului este aș
teptată cu multă nerăbdare pentru 
a vedea echipele la lucru. In acest 
scop, jucătorii s-au pregătit din 
punct de vedere fizic și tehnic, la 
antrenamentele ce au fost organi
zate de către fiecare colectiv. Și re-

Pot fi apoi întîlnite asemenea si
tuații și in alte comune și sate. La 
Vințul de Jos s-a făcut, ce e drept, 
unele lucruri bune. In anul trecut 
s-au făcut pavări de trotuare, s-a 
amenajat o piață, s-au plantat po
mi, s-a împrejmuit parcul. E nece
sar însă ca acțiunea să fie conti
nuată, să fie extinsă chiar în direc
ția spoirii gardurilor, repararea u- 
lițelor și, bineînțeles, amenajarea 
parcului. Așa i-ar sta Vințului cu 
mult mai bine.

Și acum cîte ceva despre sa
tele comunei Ighin. S-au făcut și 
aici multe lucruri frumoase. Cît 
privește însă gospodărirea, să ne 
fie cu iertare, dar s-a făcut puțin, 
chiar foarte puțin. E suficient să te 
oprești la două aspecte — la aspec
tul gardurilor și la cel al drumuri
lor. La Țelna cu greu poți străbate 
ulițele pe timp ploios. Și nu din altă 
cauză decît din aceea că pietrișul a 
fost împrăștiat fără nici un pic 
de chibzuință. Nu știm, de a- 
semenea, cum se pot împăca con
ducătorii comunei Ighiu, ca și de
putății din Șard, cu faptul că și aici 
mai sînt porțiuni de drumuri destul 
de rele. Apoi o lipsă existentă aici 
ca și în alte comune și sate este că 
nu se spoiesc gardurile, nu se re
pară, dînd astfel un aspect neplăcut.

Vine primăvara! Se cade să în- 
tîmpinăm acest anotimp al frumosu
lui pregătiți tot prin frumos. Deci, 
gospodari ai orașului, ai comunelor 
și satelor, oameni ai muncii I Cbn- 
trîbuiți cu toate forțele la acțiunea 
de înfrumusețare, doriți-vă tot ce 
vă înconjoară cît mai frumos. Lup
tați și contribuiți cu toții la aceasta! 

cestei situații, lnînd măsuri pentru 
terminarea blocurilor.

Se cade să spunem cîteva cuvinte 
și despre blocurile întreprinderii 
„Gli. Doja". E drept, aceste blocuri, 
deși începute mai tîrziu, sînt unele 
gata. In legătură cu aceste blocuri 
am vrea să vorbim puțin de calita
tea lemnăriei. Și iaiă de ce. Lem
năria adusă aici de către întreprin
derea „Gh. Doja" e cu totul neco
respunzătoare. Lemnul din care sînt 
lucrate ușile și ferestrele e verde. 
Cît privește montarea ușilor și 
a ferestrelor, ea se face, nu nu
mai cu mare greutate, ci și în mod 
necorespunzător, lată de cec necesar 
să se verifice puțin cine a făcut 
recepționarea și să fie aspru tras 
la răspundere. Altfel înseamnă să 
fim de acord cu cheltuirea unor su
me de bani, așa de dragul de a le 
cheltui, fără a urmări calitatea lu-
crărilor.

«♦--------

Zultatele obținute sînt mulțumitoare. 
Acest lucru îl confirmă comportarea 
jucătorilor pe teren în meciurile de 
verificare în cadrul pregătirilor ce 
au avut loc înainte de începerea 
campionatului. Un lucru important 
de care va trebui să se țină scama 
în viitor este comportarea și atitu
dinea aiîl a jucătorilor cît și a spec
tatorilor pe terenul de sport.

Jucătorii vor trebui să dea dova
dă de o atitudine cu adevărat spor
tivă față de adversar, să-l respecte 
și să-și dovedească sUperîGrilllt?? 
pe teren printr-un joc de calitate, 
nu prin loviri sau injurii nepermise 
la adresa adversarului. Asemenea 
atitudini și manifestări trebuie sanc
ționate cu tărie de colectivele ele 
conducere.

Trebuie să vorbim, și despre com
portarea spectatorilor pe terenul de 
sport. Se poate spune că în marea 
lor majoritate cei ce participă la 
meciurile de fotbal au o atitudine 
corespunzătoare pe terenul de spori. 
Dar mai sînt unii spectatori ca M. 
Hațegan, Cimpean Petru, Coșeriu 
luliu, Coșeriu Ștefan și alții, care 
au manifestări necorespunzătoare și 
care de cele mai multe ori se tran
sformă în huliganism. Astfel de ce
tățeni. certați cu legile, statului și 
cu legile de conduită in general, 
n-au ce căuta pe terenul de sport 
dacă vor continua să manifeste a- 
semenea comportări. .

E. URZICEANU. .
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In cinstea Conferinței 
raionale U. B. C. C.
Vești îmbucurătoare 

din Cricău
Pătrunși de dorința de a întîmpi- 

na conferința Uniunii raionale cu 
noi succese în muncă, lucrătorii din 
cooperația de consum depun toate 
eforturile pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan.

Astfel fiind, consiliul de condu
cere al cooperativei din comuna 
Cricău, cu sprijinul membrilor, au 
reușit ca pînă la data de 14 martie 
a.c., să încheie contracte pentru 
61.387 kg grîu, 47.667 kg porumb 
și să realizeze 100 la sută sarcinile 
ce le reveneau la contractările de 
floarea-soarelui.

Pînă la 15 martie
Una din trăsăturile ce-l caracte- 

i rizează pe gestionarul magazinului 
mixt sătesc din Feneș, Bolea Va- 
site, este preocuparea unei tot mai 
bune deserviri a cumpărătorilor. Și, 
realizările însemnate de plan obți
nute lunar de el se datoresc citit 
acestui fapt, cît și atenției deose
bite ce o poartă față de aprovizio
narea magazinului cu mărfurile 

| cele mai căutate de țăranii munci
tori din comună.

Rezultate frumoase a obținut to
varășul Bolea Vasile și la încheie
rea de contracte la cereale, la achi
ziții și înscrierea de noi membri 
cooperatori. Pînă la data de 15 
martie a.c., el a reușit să depășeas
că cu 3.000 kg grîu contractat sar
cina ce-i revenea la acest produs, 
să realizeze o însemnată depășire a 
planului valoric la achiziții și să în
scrie șase noi membri cooperatori.
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Întreprinderea „Horia" să-și îndrep
te mai mult atenția spre cerințele 
din raion și să nu pună in fabricație 
sortimente pe care le fabrică indus
tria republicană la prețuri mult mai 
reduse și de calitate mai bună.

Pentru îndeplinirea întocmai a 
măsurilor adoptate la Conferința re
gională de partid, organizațiile de. 
partid vor urmării 'uideaproape fe
lul în care se desfășoară întrece
rea socialistă, cum se îndeplinesc 
sarcinile de plan și angajamentele 
luate, acordind o mal mare atenție 
creșterii nivelului tehnic și profe
sional al muncitorilor, extinderii 
normelor cu motivare tehnică, în
lăturării formalismului din munca 
unor comitete sindicale și ridicarea 
rolului consfătuirilor de producție 
ca formă principală de atragerea 
maselor ia conducerea problemelor 
economice.

Sarcini, deosebite pune Conferin
ța regională de partid. în fața oa
menilor muncii din agricultura ra
ionului nostru. Terminarea coope
rativizării complecte a raionului 
impune organizațiilor noastre de 
partid sarcina de. a mobiliza masa 
de colectiviști și întovărășiți să lup
te pentru consolidarea unităților a- 
grico'e socialiste, dezvoltarea lor 
pe calea continuei înfloriri.

In ultimii ani, c.a urmare a întă
ririi activității organizațiilor de 
bază, gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole din raion s-au 
întărit din punct de vedere econo- 
mico-organizatoric. Acordind o mai 
mare atenție dezvoltării ramurilor 
de producție, unele gospodării co
lective ca cele din Obreja.Berghinși 
altele, au făcut progrese însemnate 
în dezvoltarea și întărirea lor.

Vorbind însă despre întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospo
dăriilor și a întovărășirilor, nu pu
tem trece cu vederea peste o seamă 
de deficiențe ce mai există în a- 
ce.asiă direcție, deficiente care în 
cele mai multe cazuri fac ca. unele 
uniiăti să bată pasul pe loc. Gospo
dăriile colective din Căpud, Benic, 
Cetea și. altele, de pildă, deși sînt 
gospodării vechi, datorită slabei 
preocupări a organizațiilor de partid 
de aici pentru mobilizarea colecti
viștilor la muncă mai spornică, la 
dezvoltarea creșterii animalelor, au 
rămas mult în urmă față de alte 
gospodării cu aceleași condiții. La 
G.A.C. Benic, de pildă, timp înde
lungat s-a mers, pe panta unei re
tribuiri a muncii ne juste, din care 
cauză veniturile realizate au fost îm
părțite în întregime fără să se facă 
completarea fondului de bază cu 
procentul stabilit de adunarea ge
nerală. Un astfel de procedeu ne- 
just al lidsit gospodăria de „posibili
tăți regie de dezvoltare a avutului 
obștesc-

In întovărășirile agridble și agro
zootehnice sînt de asemenea o sea
mă de deficiențe, care constituie 
piedici serioase în .dezvoltarea lor. 
Nici în prezent nu se acordă aten
ția cuvenită efectuării peste iot a 
lucrărilor , în comun. Unele organi
zații de partid și sfaturi, populare, 
ca. cele din comunele Sîntinibru, 
Ciugud, Vintui de Jqș și altele., so
cotind că odată cu îndeplinirea sar
cinii privind cooperativizarea agri
culturii, nil mai. au .nimic de făcut, 
lașa întovărășirile, șă se , descurce 
cum pot. . Acest sistem. defectuos de 
muncă n-a rămas fără urinări. In 
aceste întovărășiri, se lucrează in
dividual, nu sînt fo.rmate și nu se 
dezvoltă corespunzător, fondurile de 
bază, iar lucrările agricole se fac 
neuniform și nu la timpul optim, 
ceea ce duce la obținerea unor pro
ducții scăzute la hectar.

Plenara C.C. al PM.R. din de- 
ceipbrie 1959 a puș în mod deosebit 
în., fața, oamenilor muncii din,..agri
cultură sarcina sporirii, producției la 
hectar. Raionul nostru are încă mari 
rezerve îiț îndeplinirea acestui o- 
biectiv și putem, cu siguranță să 
realizăm —așa după cum prevede 
și planul, de măsuri al. Conferinței 
regionale — . produdții mejii de 
cel, , puțin 2.006 kg grîu, 2.500 kg po
rumb, 36.000 kg porumb siloz, 
14.200 kg cartofi, 22,500 ,kg sfeclă 
de zahăr la -hectar în,, gospodăriile, 
colective. De f.700 kg grîu,. 2,000 
kg porumb, J3.Q00 kg. cartofi, 
32,000 kg porumb siloz la hectar în 
întovărășiri. In G.A.S., tind? con
dițiile de. aplicare a regulilor, agro
tehnice sînt mai bune, iar mecani
zarea în .continuă dezvoltare, pro
ducțiile ■_medii, vqr trebui să, fie cu 
20-30 la sută mai mari.

îndeplinirea obiectivelor arătate 
mai sus in ce privește sporirea pro
ducției agricole, necesită din partea 
organizațiilor de bază o mai mare 
preocupare de a îndruma conduce
rile gospodăriilor colective și ale 
întovărășirilor agricole să aplice o 
agrotehnică diferențiată, după i li
ma și sol, să acorde mai multă c- 
lenție mobilizării colectiviștilor de 
a efectua lucrările la timp și de cea 
mai bună calitate. De asemenea este 
necesar ca în acest an, în toate gos
podăriile, în scopul asigurării efec
tuării lucrărilor la timp și de cali
tate, să se treacă la retribuirea 
muncii în baza acordului indivi
dual. In comune ca Cricău, 
Sîntimbru, Teiuș, Pețelca și altele 
se impune a se lua măsuri 
ca în cel mai scurt timp să se trea
că la efectuarea prin muncă ob
ștească la lucrările de îmbunătățiri 
funciare, spre a reda circuitului a- 
gricol acele suprafețe care sînt su
puse în fiecare an inundațiilor și 
deci calamitării recoltei. In dome
niul pomi-viticol, este necesar să 
se treacă la noi plantări masive de 
viță de vie și pomi ca și la. com
pletarea golurilor, din păcate mul
te, care mai sînt în comune Și sale 
ca Ighiu, Bucerdea, Cricău, Șard. 
Benic, Geoagiu, Strernț etc. Tre
buie îmbrățișată cu căldură și ex
tinsă în tot raionul inițiativa co
lectiviștilor din Obreja, care au 
plantat în toamnă pomi pe supra
fața de 40 ha nășune.

Plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie 1959 a scos cu toată puterea 
în evidentă necesitatea sporirii 
producției de carne, lapte și alte 
produse animaliere. In acest an 
în raion trebuie să ’ ajungem 
la cel puțin o încărcătură la 
suta de hectare în gospodăriile co
lective de 23 taurine, din care 12 
vaci de lapte, iar la ovine la o în
cărcătură de cel puțin 78 la suta 
de hectare. Condiții în această di
recție sînt. E nevoie însă să se pună 
mai mult accent pe dezvoltarea 
creșterii animalelor și în special al 
vacilor de lapte. In ultimul timp, ce 
e drept, a crescut șeptelul în gos
podării. El este însă totuși departe 
de a corespunde în raport cu Con
dițiile pe care le avem. In unele 
gospodării co'e dive ca Cistei, de 
pildă, ca urmare a faptului că orga
nizația de partid, n-a pus accent pe 
creșterea animalelor ca sursă prin
cipală de dezvoltare a gospodăriei, 
conducerea gospodăriei a mers pe. 
panta greșită de a lichida unele fer
me ca cea de porci, creșterea păsă
rilor șl a gîștelor etc. O astfel de 
situație a fost timp îndelungat si la 
G.A.C. Benic, unde s-a neglijat 
creșterea animalelor.

Pentru viitor organizațiile de' 
partid vor trebui să se preocupe cu 
mai multă răspundere de dezvolta-.

Se intensifică lupta poporului japonez 
împotriva înarmării țării

Zi de zi ' agențiile de presă rela
tează despre noi acțiuni ale poporu
lui japonez împotriva ratificăriiașa- 
zisului tratat de securitate japono- 
americart, semriat îri ianuarie ia 
Washington. întărirea '■ legăturilor 
militare ale Japoniei cu S.U.A., mă
surile luate în ' ilitiMd vrkme de gu
vernul Kiși pentru intensificarea 
înarmării țării, graba pe care o ma
nifestă ^acesta de a ratifica noul 
tratat militar au produs o puter
nică neliniște și revoltă în masele 
lărgi ale1 poporului nipon..' : •

Poporul japonez își dă bine sea
ma că pohtica de înarmare dusă de 
Kiși este în totală contradicție . cu 
interesele vitale ale". Japoniei. Cel 
puțin zece ani de acum încolo 
S.U.A. își vor' menține, forțele lor 
armate pe insulele japoneze, dispu
nând de întregul lor teritoriu ■. ca de 
o bază proprie pentru arme atomice 
și raclșete. Poporul japonez știe de 
asemenea că înarmarea .țării și ne
doritul tratat militar. nu., pot (iduce 
Japoniei decît agravarea pericolu
lui. unei catastrofe militare^ Milioa
ne , de. oameni, simpli ,din. japonia 
știu că marile monopoluri și clica 
militaristă japoneză nădăjduiesc să 
folosească jiotțl. tratat de alianță 
militară cu Washingtonul în .scopul 
întăririi pozițiilor lor . economice și 
poliJice. și în; același timp pentru 
răfuiala cu forțele- democratice clin 
țară, p'entru reînvierea militarismu
lui revanșard japonez. 

rea creșterii animalelor în gospo
dării, desfășurîrid o largă muncă 
politică de mobilizare a colectiviș
tilor la această acțiune, lămurind 
pe larg veniturile mari ce le aduce 
creșterea animalelor. In același Timp 
se impune o mai competentă îndru
mare a muncii în întovărășirile_ a- 
grozootehnice. Ce e drept, întovără
șirile agrozootehnice și-au format 
un fond de bază din oi. Dar așa 
cum era angajamentul, e nevoie să 
se treacă din acest an la creșterea 
de vite mari, la creșterea porcilor 
și vițeilor, pe Ungă fiecare stînă.

Pentru asigurarea creșterii efec
tivului de animale și sporirea pro
ducției acestora, organizațiile de 
partid din raion vor trebui să-și 
îndrepte atenția spre asigurarea u- 
nei puternice baze furajere, inobi- 
lizînd țărănimea, muncitoare la în
treținerea finalelor și pășunilor, la 
desțelenirea și cultivarea cu plante 
de nutreț a pășunilor slab produc
tive. Se va acorda toată atenția ex
tinderii culturii porumbului de siloz, 
astfel ca să asigurăm în gospodă
riile de stat din Alba-Iulia și Galda 
cite 12 tone porumb siloz de fie
care vacă furajată, iar în gospodă
riile colective cîte 10 tone.

In domeniul construcțiilor aten
ția organizațiilor de partid va tre
bui îndreptată spre realizarea unor 
construcții ieftine, prin folosirea re
surselor locale. Trebuie combătută 
ușurința cu care au executat con
strucțiile colectiviștii din Cistei și 
Bucerdea care, deși cu vaste posi
bilități interne în gospodărie, au 
căzut eh ușurință de acord să con
struiască grajduri extrem de costi
sitoare. In fiecare gospodărie colec
tivă sau întovărășire sînt încă mul
te posibilități care, folosite, ar ief
tini în; mod. considerabil costul, con
strucțiilor. De pildă, numai dacă 
s-ar face cărămida în gospodărie 
fără să se cumpere, s-ar realiza cir
ca 20.090 lei economie la fiecare 
grajd, fără a mat vorbi de necesita
tea ca construcțiile să se realizeze 
cu munca colectiviștilor pricepuțiîn 
construcții. La Cistei, de pildă, a- 
nul trecut meșterii pentru construc
ția grajdului au fost aduși dinafara 
gospodăriei în timp ce în rîndul co
lectiviștilor existau destui meșteri 
în stare să execute lucrările de 
construcție. Asemenea lipsuri tre- 
tr-buie lichidate din rădăcini. In 
I960, așa cum stabilește Conferința, 
va trebui să realizăm asemenea 
construcții incit un grajd de 50 ca
pete vite mari să nu coste mai mult 
de 60.000 lei.

îndeplinirea acestor sarcini de 
mare răspundere puse în față de 
către Conferința regională presu
pune ridicarea întregii, munci de 
partid pe b treaptă iot mai înaltă.

In baza unui studiu aprofundat 
este necesar ca, dezbă'înd planul de

La ce se poate oare aștepta jro- 
portil japonez de. pe urina, cîrdâșiei 
militare cu S.U.A. cînd află chiar 
din ziarele de peste ocean cum sînt 
privite., prin pri'srhă noului tratat, 
insulele Japoneze de către. . milita- 
riștii americani. Cu o sinceritate de
zarmantă, ' „Wall Street. Journal" 
scria recent despre „marile posibili
tăți" pe .care, le Sferă bazele aeriene 
miUtdfe jappneze „pentru. aprovizio
narea forțelor armate americane" 
depozitele spațioase', 'piesele de 
schimb și proviziile ce șe pot pro
cura „fără nici o greutate"... Ziarul 
mpnopolișiilpr ațnericani este' îneîn- 
tat de faptul că șantietele de repa
rații. .navale \ japone'ie. prezintă . a- 
van/aje de neprețuit pentșu întreți
nerea.flotei navale americane din 
Extremul Orient. Portavioanele pot 
staționa nestingherite Ia bază mili
tară Yokosuka, iar 'avioanele cu 
reacție pot .decola de 'pe pistele ae- 
robazei Tatikawa...

Eără să mai aștepte, chiar ratifi
carea tratatului 1 militar, '.guvernul 
lui 'Kiși a purced la' înzestrarea.'ar- 
matei ' cu ' cele mat1 moderne, tipuri 
de arme. Numai pentru prima divi
zie atomică motorizată, model .ame
rican., care .va fi amplasată pi in
sula llokkaide, în imediata vecină
tate a Uniunii Sovieticei a fost 
alocată suma de, aproape tui-miliard 
de. yeni. O știre, din Tokio, anunța 
zilele aceătea ca n fost hotărîtă 
Creșterea efdctiv'elor trupelor teres-, 

măsuri al Conferinței regionale, or
ganizațiile de partid să actualizeze 
la condițiile locale fiecare proble
mă, să dezbată și să analizeze po
sibilitățile de rezolvare cele mai si
gure. Cu prilejul prelucrării vor tre
bui întocmite planuri de măsuri con
crete care să urmărească îndeplini
rea mărețelor obiective trasate de 
Conferința regională. Cu toată răs
punderea trebuie organizată înde
plinirea obiectivelor propuse, urmă- 
rindu-se îndeaproape felul în care 
se îndeplinesc. Se impune apoi în
tărirea muncii politice, legarea ei 
de problemele concrete ale activi
tății practice.

Organizațiile de partid din raion 
vor trebui să lupte pentru întărirea 
organizației respective, îmbunătă
țind continuu munca de primirea de 
candidați și membrii în partid 
și acordind o mai mare a- 
tenție calității politice, morale si 
profesionale a celor ce solicită pri
mirea în partid. I)e asemerpea, or
ganizațiile de partid trebuie să a- 
corde o mai mare atenție îmbună
tățirii muncii politico-educative în 
rîndul maselor de oameni ai muncii 
din raion. In acest scop e nevoie ca 
să se întărească activele fără de 
partid de pe lingă organizațiile de 
bază, să fie cuprinși în aceste ac
tive oameni devotați partidului nos
tru și poporului, pricepuți și care 
se bucură de încrederea maselor.

Mari sarcini revin organizațiilor 
de bază in ce privește ridicarea ni
velului muncii de educare marxist- 
leninistă a menibrilcr și candidați- 
lor de partid. Ele au datoria să ri
dice. la nivelul sarcinilor actuale 
munca ideologică, să asigure pro
pagandei un conținut combativ care 
să. ducă la creșterea vigilenței revo
luționare față de orice manifestări 
dușmănoase, la dezvoltarea unei 
puternice ppinii de masă și Comba
tive față de inamjestări de indisci
plină, lipsă de răspundere în păs
trarea avutului, pbștesc și alte fe
nomene străine moralei Și ideolo
giei comuniste.

O serie de sarcini revin apoi or
ganizațiilor de bază în direcția îm
bunătățirii activității agitatorilor, 
ridicării nivelului activității gazete
lor de pbrete, a activității duliuraie 
din întreprinderi și de la sate, îm
bunătățirii procesului de învătă- 
mînt, și legarea acestuia mai strîns 
de viață.

Organizațiile de partid din raio
nul nostru vor munci neabătut pen
tru înfăptuirea mărețelor sarcini în- 
credirița'e. Mobilizați de organiza
țiile de bază, oamenii muncii din 

’ raionul nostru vor depune eforturi 
'■ susținute pentru • continua înflorire 

a industriei și agriculturii raionu
lui, pentru ridicarea nivelului de 
trai material și' 'cultural al; celor ce 
muncesc. >

tre cu fnctă trei divizii și înzestra
rea lor cu arme de tipul cel. mai 
nou. Ziarul „Hokkaido, Simbun" 
semnala, de asemenea, că a fost 
hotăriiți reintfodi&ereaf gradelor ofi
țerești care au existat în armata im
perială înainte de capitularea Japo
niei jn .1945.

Orice om cu judecată sănătoasă 
își dă seama. c.ă măsurile luate de 
Kiși pentru intensificarea înarmării 
Japoniei,. presiunile ce le. face . în 
pprlameyt în vederea ratificării ne- 
întîrziate, a tratatului militar jappno- 
ainerișpn hu..pot ăvpa nici, pe de
parte pn caf.acț.er... pașnic, cum 
ipeepreă.. propaganda japoneză și 
americană ș'ă . prezinte lucrurile. In 
ce scop.au fost lăsate trupele..ame
ricane in. Japonia? se întreabă cu 
legitimă. îngrijorare , opinia publică 
japoneză și din întreaga ..Asie. de 
Sucl-Est; La . această întiebdr.e. a 
răspund simplu, și convingător N.. S. 
flrușciov, .șeful guvernului sovietic, 
la .conferința de pre,să..de .la .Dja
karta: j - „Greci că nu. pentru a ,<j|icc 
lupta'.împotrivă, taifunurilor care 
bîntijie în .această regiune, ci ele 
sînt ‘îndreptate în primul rînd îm
potriva Ghine.i Populare .și Uniunii 
Sovietice". Dar trupelor. americane 
siațiohqte.. pe territorial japonez, le 
este rezervat și. un 'alt, rol, acela de 
jandarm, Iile . vor pulpa fi'folosite 
ca să. lovească în manifestațiile 
populare. îndreptate împotriva ' ac
tualului regim: Acest, lucru a, fost 
dezvăluit de însuși 'premierul' Kiși 
la 8' marile în cddrul ddzb'dțerilor 
din parlament, dezbateri legate toc- 
mai 'cle noul trâ'tăt miliar cu Statele 
Uriite.gle Amfericii. Șe dovedește a- 
cum limpede 'că, .pactul militar este

Franța așteaptă 
cu nerăbdare pe șeful 

guvernului sovietic
PARIS (Agerpres). — Vizita pe 

care președintele Consiliului de Mi
niștri ai U.R.S.S., N. S. Hrușciov.o 
va face în Franța cu începere de la 
23 martie este așteptată cu nerăb
dare de opinia publică franceză. 
Ziarele publică articole în care sub
liniază importanța vizitei și a con
vorbirilor franco-sovietice care vor 
avea loc cu prilejul întîlnirilor d'in- 

1 tre șeful guvernului sovietic și pre
ședintele Republicii Franceze.

J Intr-un editorial, consacrat vizitei 
! președintelui Consiliului de Miniștri 
| în Franța, săptămînalul „France- 
| Observatcur" subliniază: „In ce ne 
i privește, noi îl vom saluta pe oa- 
j spetele nostru vorbind despre de- 
j zarmare, despre coexistență în afara 
) blocurilor militare, despre dreptul1 
I popoarelor continentului nostru de- 
i a se uni și despre colaborarea fră- 
I țească cu țările slab dezvoltate".

La Paris s-a anunțat că persona
lul monetăriei franceze de stat a 
turnat o medalie de aur cu chipul 
lui N. S.' Ilrușciov, pe care o va o- 
feri oaspetelui sovietic cînd acesta 
va vizita monetăria.

Pregătirile în vederea prinurii șe
fului guvernului sovietic iau am
ploare. Presa, radioul, televiziunea 
și cinematografia se pregătesc in- 

! tens pentru a putea prezenta citito- 
i rilor, ascultătorilor și spectatorilor 

lor acest eveniment remarcabil.

Demonstrații de protest 
împotriva teroarei din Spania

LIMA (Agerpres). După cum a- 
nunță agenția Prensa Latina în fața 
ambasadei spaniole din Peru a z 
vut loc la 14 martie o mare demon 
strație de protest împotriva persecu
țiilor și tratamentului barbar ia 

î care sînt supuși patrioții spanioli 
! de către regimul dictatorial al lui 
1 Franco.
, Demonstranții au cerut eliberarea 
1 dețintiților politiei din închisorile 
’ Spaniei și au strigat lozinci care 
| condamnau teroarea dezlănțuită de 
i Franco în Spania.

SFATUL POPULAR DE SUBORDONARE 
' RAIONALĂ A-IULIA aduce la cunoștință 
jț generală, că la Alba-lulia se va ține 

J TÎRG DE ȚARĂ OE PRIMĂVARĂ

ANUNȚ

De vite in ziua de 21 martie, Iar 
< de mărfuri în ziua de 24 martie 1060.

I
Sînt invitați a participa pt. desfaoera măr
furilor și produselor: anuale comerțului 
ae stai, Cooperdtiâ, întreprinderile de 
industrie locals, Coop, meșteșugărească, 
G. A. C. si producătorii agricoli.

îndreptat nu numai împotriva veci- 
. nilor din Extremul Orienț al. Japo
niei, ci și împotriva poporului japo
nez însuși...

Eață de aceaptă situație lupta 
poporului japonez -împotriva poli
ticii de înarmare a țării . se in
tensifică pe zi ce trpșe... Cea . de-a 
9-a plenară lărgită extraordinară a 
C, C. al. P. C. din Japoma a dezbă
tut recent problemele dezvoltării ne
contenite . a luptei împotriva ratifi
cării '„tratatului de securitate" ja- 
pdno-american. De asemenea, Con
siliul. național de lupta împotriva- 
ratificării tratatului militar, — or
ganizație. care numără multe nîilioa- 
ițe de oarpeni — a adoptat de . cu- 
rînd tm nou și vqst plan de acțiune 
mep.it.,să împiedice ratificarea re- 
înarmării Japoniei. ..Prima etapă a 
acestei lupte . începe la 19 martie„ 
cînd. în întreaga țară, vp.r apep loc 
nenumărate mitinguri și demonstra
ții de protest la cpre ,vor participa 
milioane. </<■ . oambni. Acțiunile se 
vor intensifica și mai mult în luna 
aprilie cînd sindicatele vor organiza 
mitinguri .și. greve de mare amploa
re., Această uriașă născare deș mase 
coincide. cu perioada examinării de 
c.qtre parlpmeiit a ratificării trata
tului menționat.

Păpprul jcipondz dorește, să tră
iască' îri pace. Ințelegînd schimbă
rile care au lopîn lume, mi.liocln" de 
japonezi acțioirează din todte .pute
rile pentru a. schimba actuala orien
tare nerealistă a,'tării. Japonia tre
buie să pășească, pe ,o..cale,,.ppuă, 
potrivită - cu- năzuințele poporului, ni
pon, calea independenței, a păcii șl 
prosperității. _ : : ;
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