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Din cuprinsul raionului nostru

Ct*aVă informăm că e»8>h

în frunte pe sta- 
brigada 3-a S.M.T., 
de brigadă Covaci 
realizat planul pe

încheierea
Invâțâinintuloi de partid la sate

...drapelul de comună fruntașă în 
campania agricolă de primăvară se 
află la Pețelca, unde colectiviștii și 
întovărășiții din satele comunei au 
terminat însămînțările din epoca 
l-a înainte de termen și au pregătit 
(ieste 30 la sută din teren pentru în
sămînțările de prăsitoare.

...în întrecere, 
țiune se situează 
•ondtisă de șeful 
Ladislau, care a 
campania de primăvară în propor
ție de 60 la sută.

...în ziua de 27 martie a.c. a avut 
loc o ședință de lucru pe teme de 
circulație organizată de Miliția ra
ională Alba, la care au participat 
conducători de întreprinderi și insti
tuții și conducători auto.

Diferitelor întrebări puse de cei 
prezenți au răspuns tov. Popa Sabin 
si Crăciunescu Gheorghe.

...intre 31 martie — 3 aprilie, la 
cinematograful „Victoria" din ora
șul nostru rulează filmul „Torentul" 
iar la cinematograful „23 August" 
filmul „Pescarii din Arai". Ambleie 
filme sînt producții ale studiourilor 
sovietice.

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

Vești de la Uzinele Metalo-Chimice Zlatna
Roadele întrecerii pe profesii
Lup.ind pentru traducerea în viață 

a sarcinilor conferințelor regională și 
raională de partid, colectivul de 
muncă de la minele Zlatna a trecut 
nu de mult la desfășurarea întrecerii 
socialiste pe profesii.

Avînd obiective legate sirîns de 
îndeplinirea sarcinilor de producție, 
acest harnic colectiv a reușit să-și 
îndeplinească și să-și depășească 
în perioada de la începutul anului 
sarcinile de plan, realizîrtd în ace
lași timp cu 4,8 la sută mai multe 
economii de cit era angajamentul. 
Rezultatele cele mai bune au fost 
abținute de secția chimică, care 
realizat cel mai mare volum de 
conomii.

a
e-

Noi inovații
Cabinetul tehnic 'de la uzinele 

Zlatna acordă o mare atenție antre
nării muncitorilor, inginerilor . și teh
nicienilor la realizarea de cît mat 
multe inovații și raționalizări. De 
la începutul anului și pînă acum, în 
cadrul uzinei au fost introduse și se 
aplică 6 inovații..

Printre cele mai importante 
vații sînt cele realizate de tov. 
Pușcașiu Ștefan, care aduce anual 
economii antecalculate, prin micșo
rarea consumului specific, în valoa
re de peste 65.000 lei, ca și cea

itio- 
ing.

E’fâana
întreprin- 

bătălia
La sectorul 

derii miniere 
pentru realizarea celei mai rapide 
înaintări se desfășoară cu rezultate 
tot mai bune. Ca urmare a muncii 
însuflețite, în acest sector au fost 
realizate înaintări rar întîlnite în 
istoria întreprinderii.

In cursul lunii martie, de. pildă, 
echipeie conduse de 
Banciu Aurel și Petruș

lonaș Gh., 
Simion din

In marea familie
Gospodăria colectivă „Unirea" din 

Alba-Iulia, care devine pe zi ce tre
ce mai puternică, mai înfloritoare, 
trezește interes c.rescînd între înto
vărășiții din oraș, din rîndul cărora 
un număr tot mai mare de membri 
cer să fie primiți și ei în gospo
dărie.

Astfel, în ultimele 2 săptămîni, 
numărul acelora care au pășit cu 
încredere pe drumul gospodăriei ce 
lective a crescut cu încă. 69 de fa
milii. In prezent suprafața de teren 
a gospodăriei este depășită cu mult 
de 300 hectare si ea continuă să de 300 hectare și 
crească zi de zi.

Printre c.ei care 
lele acestea, marii

s-au alăturat, zi- 
familii a colecti- 

privind mecanizarea sifonării la sec
torul II, realizată de muncitorul 
Pușcău Gh.

Fier vechi "pentru oțelării
Acțiunea pentru strîngerea fieru

lui vechi a cuprins întregul colectiv 
al uzinelor Zlatna. In primul trimes
tru, colectivul de aici s-a angajai 
să strîngă și să expedieze oțelării- 
Icr cantitatea de 50.000 kg fier ve
chi. Mobilizați de organizațiile de 
partid, muncitorii și-au depășit an
gajamentul luat, strîngînd și pre- 
dînd pîtiă la 20 martie peste 
68.000 kg.

Secție-școală
Urmînd exemplul siderurgiștilor 

hunedoreni, comitetul de partid de 
la Uzinele Zlatna a îndrumat comi
tetul sindical să treacă la organi
zarea în cadrul întreprinderii de sec- 
ții-școală. Cu cîteva zile în urmă, 
secția II-a chimică a fost declarată 
secție școală. Aici, pe lingă ajuto
rul concret ce se dă de către cadre
le specializate, se țin regulat cursuri 
în care se predau diferite lecții le
gate de tehnologia metalelor, cultură 
generală etc. La predarea lecțiilor 
sînt antrenați, atît cadre de ingineri 
și tehnicieni din cadrul întreprin
derii. cît și profesori de la școala 
medie.

■

Cadre cu o calificare 
cît mai înaltă

profesională din Zlatna 
de an un număr tot mai

Școala 
crește an 
mare de cadre necesare industriei 
noastre socialiste. Ca urmare a 
condițiilor create, elevii acestei 
școli au toate posibilitățile să de
vină buni mineri sau mecanici, 
buni electricieni sau zidari. Și 
faptul că elevii au la dispoziție 
create toate condițiile pentru o 
prac'ică concretă direct legată de 
producție, cit și grija pe care o 
dovedesc cadrele didactice din 
școală pentru însușirea meseriei, 
sînt o garanție că elevii Școlii pro
fesionale din Zlatna vor deveni 
odată cu plecarea in producție 
cadre de nădejde, muncitori har
nici și price pil ți.

revirul maistrului lancu Viorel au 
realizat cea mai rapidă înaintare 
din ultimii ani, reușind să obțină 
in luna martie o înaintare rapidă de 
108 m liniari. In momentul de față 
întrecerea pentru cea mai rapidă 
înaintare a cuprins un număr în
semnat de echipe de la înaintări. 
Rămîne să vedem în luna aprilie 
cine se va dovedi cel mai harnic.

a colectiviștilor 
viștilor sînt întovărășiții 
Ciuhat Nicolae, Șerbii 
Ion, Iosa Petru și alții.

Borza Ion, 
Ion, Popa

venit
să ne prindem prieteni!"

• ® ®

petrecut așa cum, de 
firesc să se petreacă, 
calde ale verii de anul

Totul s-a 
altfel, era 
După zilele 
trecut, a venit toamna. Poamele au 
prins a căpăta față, iar copiii au în
ceput a-și căuta cărțile și a gîndi 
mai adesea la drumul ce duce spre 
școală. Apoi, într-o zi de septem
brie, pe una din ulițe s-au făcut vă- 
zuți doi oameni străini de sat. Un 
bărbat și o femeie. întrebau înco
tro e școala.

— Păi iacă! Un pas de loc și 
dați de ea, că-i făcută parcă îna
dins să-i fie omului în cale — îi 
îndrumă un sătean între două vîr- 
ste.

Cei doi străini dădură ghes pasu
lui, împărțind binețe în stingă și în 
dreapta. Păreau grăbiți. Și graba 
le stăruia în pas fie pentru a ajun
ge mai repede la țintă, fie pentru 
a se pune la adăpost 
de privirile iscoditoare 
răsăriți în portițe, în 
te miri pe unde încă.

— Or fi dascălii cei noi — își 
dădu cu părerea un unchiaș răsu- 
cindu-și tacticos mustața.

— Păi cine să fie alții de cit ei, 
îndată ce întreabă de școală — se 
auzi de peste drum, cam răstit,gla
sul unuia cam .de aceeași vîrștă.

Și oamenii aveau dreptate. In Du
mitra sosiseră în ziua aceea de sep
tembrie doi soți, doi învățători.

Ajunși la școală soții Moise și 
Maria Rusneac, căci ei erau învă
țătorii cei noi, se și apucară de tre
buri. Școala avea să le fie și sălaș 
și loc de muncă. Și, cite nu aveau 
ei de făcut aici.

Cu treburi timpul se scurge mai 
repede ca atunci cînd stai locului. 
Veni seara. In locuința lor, soții 
Rusneac erau cînd cu gîndul dus, 
cînd vioi în vorbă și îndrăzneți în 
planuri de viitor. Dar, aceasta nu 
dură mult. Cîteva ciocănituri în ușă 
și pragul casei fu trecut, nu fără

deocamdată . 
ale sătenilor 
tîrnațe, sau

La sate, anul școlar din sistemul 
i învățămîntului de partid se apropie 

de sfîrșit. In cele aproape 6 luni de 
; studiu, cursanții membri și nemem

bri de partid au fost ajutați să-și 
îmbogățească cunoștințele politice, 
să înțeleagă mai bine politica par
tidului și statului democrat-popular 
de construire a socialismului.

Un fapt pozitiv este că, spre deo
sebire de trecut, în anul școlar 1959- 
1960 în sistemul învățămîntului de 
partid au fost cuprinși cu mult mai 
muiți cursanți. In cercurile de stu- 

i diere a Istorici P.M.R. și în cursu- 
l rile serale de partid au studiat cu 
I 40 ia sută mai muiți cursanți față 
j de anul precedent.

Unele organe de partid, cum sînt 
| comitetele comunale de partid din 
ț Mihalț, Vințul de Jos, Bărăbanț, 

Cricău, Teiuș și altele,, au analizat 
; periodic, felul cum se desfășoară în- 
| vățămîntul de partid, conținutul lec- 
| țiilor, măsura în care învățămîntul 
f • ................ ' ’ 1'de partid este legat de practica 

muncii de partid, economice și cul
turale.

S-a constatat totuși, că unele ex
puneri și discuții au fost rupte de 
sarcinile concrete din localitatea 
respectivă, cum a fost cazul la To- 
toi, Sînfimbrti, Ciugud sat, Oarda 
de J< s. Pețelca, Hăpria, ca urmare 
a faptului că organizațiile de bază 
s-au preocupat insuficient de con
ducerea învățămîntului de partid.

In perioada pregătirii închiderii 
anului școlar în învățămîntul de 
partid la sate, multe din lipsurile ce 
s-au manifestat pot fi lichidate.

In acest an, învățămîntul de par
tid la sate : cercurile de istoria 
P..M.R. și cursurile serale de partid 
își vor încheia activitatea între 1 
aprilie și 18 aprilie a.c. Cercurile 
de politică curentă și cercurile de 
studiere a statutului P.M.R. își vor 
continua activitatea.

A încheia învățămîntul de partid 
nti înseamnă pur și simplu a preda 
ultima lecție și a ține ultima con
vorbire prevăzută în programul de. 
studiu. Cursanții simt nevoia să 
adîncească, să li se clarifice anu
mite teme, să discute probleme ac
tuale ale politicii partidului nostru.

In centrul atenției trebuie să stea 
studierea documentelor Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 26-28 noiembrie .1958 
și Plenarei C. C. al P.M.R. din 3-5 
decembrie 1959. Aceste documente 
de o excepțională valoare politică 

sfială, de Oprea Floarea, o femeie 
harnică și cu inima deschisă.

— „Am venit să ne prindem prie
teni!" — se adresă femeia învățăto
rilor care netnțelegîndu-i vorbe’e c 
priviră nedumeriți.

Stiipina casei o pofti să șadă și 
Oprea Floarea nu se lăsă mult îm
biată. Se așeză. Privi pe rînd la cei 
doi învățători tineri, apoi începu 
să-și toarcă oful care-i minase pașii 
spre școală."

— Știți, dascălii dinainte, au ve
nit în sat și-au prins prietenie doar 
cu cîțiva mai înstăriți. Atît. Și-apoi, 
așa au rămas, neschimbați tot tim
pul cît au stăruit la noi. Acum, 
cred că v-ați dumirit de ce am ve
nit eu Floarea lui Oprea la dumnea
voastră cea dinții. Am vrut s-o iau 
înaintea ălora.

Firul vorbei nu se sfîrși aici. O- 
prea Floarea le împărtăși încă mul
te celor doi învățători despre copii 
satului, despre oamenii din partea 
locului cu gîndurile șl vrerile lor.

Peste cîteva zile apoi îndepu școala. 
Veniră copiii. Cîțiva, de-i puteai nu
măra pe degetele de la o mină, se 
apropiară cu îndrăzneală de noii 
învățători. Cei mai muiți însă aveau 
privirile plecate. Și-apoi așa cum 
erau copiii erau și cei mari.

învățătorii cei noi ținură sfat. .4- 
poi chiar de a doua zi porniră să 
schimbe fața lucrurilor și în școală 
și în sat. Erau doar hotărîți să nu 
dea înapoi în fața greutăților. Și, că 
au reușit, vorbesc deosebit- de grăi
tor faptele. Goția Margareta dirilr-a 
II-a nu mai are ochii plînși ci rîde. 
Pentru Oancea Ion și Goția Maria, 
din aceeași clasă, deslușitul slove
lor nu mai prezintă nici o greutate, 
același lucru putîndu-se spune și 
despre Mărcii Viorica și Marian 
Maria dintr-a IlI-a.

Pentru copiii sătenilor din Dumi-
(Continuare în pag. 4-a)

a 
creșterea 

importanța 
cultivate 

siloz pentru 
animalelor,

gospodăriilor 
producției ce- 
extinderii su
cii porumb 

dezvoltarea 
rolul con

tractărilor și achizițiilor în mărirea

și economica vor trebui să constitu
ie baza studiului propagandiștilor 
și al cursanților în perioada de pre 
gătire a încheierii anului școlar în 
învățămîntul de partid, conținutul 
convorbirilor din toate cercurile și 
cursurile de partid de la sate. Co
mitetele comunale de partid au sar
cina de a îndruma și organiza stu
dierea de către propagandiști și 
cursanți a acestor importante docu
mente de partid și actualizarea lor 
la sarcinile concrete ale oamenilor 
muncii de la sate din această pe
rioadă.

Este necesar să se pună un ac
cent deosebit pe înțelegerea de că
tre cursanți a politicii partidului de 
construirea socialismului la sate

In etapa actuală, sarcina funda
mentală în transformarea socialistă 
a agriculturii este întărirea econo- 
raico-organizatorică a sectorului so- 
c.ialist-cooperatist existent. îndepli
nirea acestei sarcini este o condiție 
principală pentru succesul operei de 
construire a , socialismului în țara 
noastră. De aceea, în lecțiile .reca
pitulative în cadrul consultațiilor in
dividuale și colective care se orga
nizează pentru cursanții din uni'ă- 
țile socialist-cooperatiste agricole 
multă atenție trebuie să se acorde 
explicării problemelor care privesc, 
întărirea și dezvoltarea acestora ca, 
de pildă, sporirea averii obștești, 
însemnătatea si caile creșterii neîn
cetate a fondului de bază, dezvolta
rea multilaterală 
colective, 
realiere, 
prafețelor 
pentru 
creșterii 
t.uv.umvri auiui|uiui ni murirea
veniturilor bănești și lărgirea averii 
colective, importanța efectuării tu
turor lucrărilor agricole îii comun, 
crearea și sporirea fondului obștesc 
in întovărășirile agricole.

Un loc important în convorbiii'c 
recapitulative va trebui să-l ocupe, 
de asemenea, explicarea fenomene
lor legate de lupta de clasă în eta
pa actuală, a necesității sporirii vi
gilenței revoluționare a comuniști
lor și a tuturor țăranilor muncitori 
împotriva uneltirilor fățișe sau ca
muflate ale foștilor chiaburi și altor 
elemente descompuse.

Nu mai puțină atenție trebuie a- 
cordală în lecții, consultații, convor
biri, problemelor internaționale, 
luptei pe care țările lagărului socialist, 
în frunte cu Uniunea Sovietică, 
partidele comuniste și muncitorești 
marxist-leniniste și oamenii muncii 
din lumea întreagă o duc împotriva 
imperialismului, pentru apărarea 
păcii și securității popoarelor, pen
tru dezarmarea generală și totală, 
pentru coexistență pașnică.

Lămurirea unor asemenea ches
tiuni în perioada încheierii anului 
școlar în învățămîntul de partid va 
contribui la consolidarea, cunoștin
țelor dobîndite de cursanți.

După încheierea învățămîntului de 
partid, organizațiile de bază vor a- 
naliza în adunări generale modul 
în care s-a desfășurat învățămîntul 
de partid în anul 1959-1960 și re
zultatele obținute. Pe baza analizei 
se vor 
țăinînl 
funcție 
ților.

Procedîndu-se astfel, organiza
țiile de bază, îndrumate de comite
tele comunale de partid, vor încheia 
anul școlar în învățămîntul de 
partid cu rezultatele scontate,—---

stabili noile forme de învă- 
pentru anul 1960-1961 in 
de nivelul politic al cursan-

TOT

| O nouă atitudine 
față de bolnavi devine 
trăsătura de onoare a 
celor mai muiți medici.

Cinste medicilor care, 
cînd privesc prin microscop, 
văd în sănătatea noastră 
nu un mijloc, ci... un scop.



0 gospodărire bună
Cu toate că unitatea noastră, De

poul de locomotive C.F.R. Teiuș, nu 
este o unitate direct productivă și 
rebuturile sînt reduse la maximum, 
colectivul de muncitori de aici, de- 
pășindu-și angajamentul luat, a 
colectat și expediat de ctirînd Hune
doarei cantitatea de 11.000 kg fier 
vechi, precum și ll.OOOkg fontă.

In acțiunea de strîngerea fierului 
vechi s-au evidențiat echipa de la 
reparații curente, sectorul instalații 
Și R.R.D.

Și una rea
încă din anul trecut, pe străzile 

comunei Teiuș au fost aduși, stîlpi 
de beton, pentru refacerea rețelei e- 
lectricc. S-au planificat apoi chiar 
și datele la care lucrările vor fi ter
minate în sectoarele cu instalații 
mai șubrede și, în sfîrșit, lucrările 
au început.

După puțin timp însă, teiușenii 
au constatat cu regret că încrederea 
lor a fost înșelată și că poate mult 
timp încă, stîlpii împrăștiați în dezor
dine pe străzi, le va îngreuna cir
culația dacă I.G.O. Alba-lulia nu-și 
va aduce aminte de promisiunile fă
cute acum un an.

STREMȚAN VASII.E

Intîhîire cu deputatul
La adunarea populară ce a avut 

loc la căminul cultural din Mihalț 
în ziua de 27 martie a.c., a partici
pat și tovarășul Bolunduț Aurel, di
rector al S.M.T. și deputat în Sfa
tul popular al regiunii Hunedoara.

In cuvîntul său, tov. Bolunduț A. 
a vorbit țăranilor muncitori despre 
importanța muncilor de folos obș-

așteptarea începem con-

Activitatea comitetului a fost bună

IN CLIȘEU: 
cursului, faza raională.

Acesta a fost calificativul dat Cc 
mitetului orășenesc al femeilor de 
Conferința orășenească cu ocazia 
prezentării dării de seamă și ale
geri.

Și, pe bună dreptate, acest cali
ficativ este pe deplin justificat prin 
rezultatele pozitive obținute de fe
meile din orașul nostru mdbizate de 
comitetul de femei sub conducerea 
organizației orășenești de partid.

In întreprinderile orașului ca, dj 
pildă, la „Ardeleana" și „Horia", 
în cooperația meșteșugărească, fe
meile au contribuit din plin la rea
lizarea sarcinilor reieșite din planul 
de producție. In comerțul de stal, 
în instituții și cartiere masele largi 
de femei și-au adus aportul la în
deplinirea ' sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

Conferința orășenească a femei
lor, în lucrările sale, a acordat o 
atenție deosebită problemelor legate 
de munca cultural-educativă a ma
selor de femei, mai ales a celor din 
cartierele orașului. Astfel, a reieșit 
că în acest scop, în cartiere, pe 
circumscripții, au fost organizate șl 
au funcționat cu bune rezultate 36 
cercuri, de citit. In aceste cercuri au 
fost expuse conferințe pe diferite 
teme, au fost prelucrate hotărîriale 
partidului. Au fost organizate apoi 
18 biblioteci de casă care au antre
nat la citit peste 1.200 femei.

Femeile din oraș au contribuit la 
munca pentru înfrumusețarea ora
șului, efectuînd peste 13.000 ore

pi

tesc, despre datoria cetățenească a 
fiecărui țăran muncitor de a contri
bui la asigurarea fondului centrali
zat al statului, precum și despre, e- 
forturilc muncitorilor din S.M.T. de 
a sprijini campania agricolă de pri
măvară.

Inscriindu-se în mare număr la 
cuvînt și făcînd prețioase propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii lor, 
cetățenii comunei s-au angajat să 
termine înainte de termen campania 
de însămînțări, să efectueze munci 
voluntare pentru înfrumusețarea co
munei și să contribuie voluntar la 
terminarea grajdului ce se constru
iește la G.A.C. Mihalț, indiferent 
dacă sînt sau nu colectiviști.

MEDRIȘ CORNEL

Fruntași pe raion
La 9 martie, în cadrul concursu

rilor dintre posturile sanitare șco
lare, faza intercomunală, pionierii 
postului sanitar Nr. 1 al Școlii de 
7 ani din Ighiu, Medrea Elena, lan- 
eău Dorina, Picoș Elena, Borcan 
N. și Safta M. s-au clasat pe pri
mul loc în întrecerea cu posturile 
sanitare de la școlile din Cricău, 
Calda de Jos și Benic, fiind selec
ționați astfel pentru1 faza raională.

In ziua de 20 martie, a avut loc 
concursul pe raion. Interesul deni's 
de pionieri și de medicul T. Cliiria- 
copol în pregătirea lor, siguranța 
cu care au răspuns la problemeTe 
teoretice și practice, au fost pe de
plin răsplătite prin acordarea dra
pelului de post sanitar școlar, frun
taș pe raion.

Format din pionieri fruntași la în
vățătură și în pregătirea sanitară, 
postul sanitar din școala noastră, 
ne va reprezenta cu cinste raionul 

concursurile sanitare repionale.
RAȚIU G.

de seamă 
scos în e-

muncă patriotică. Darea 
a comitetului orășenesc a 
vidență și alte multe rezultate po
zitive obținute în munca femeilor 
din orașul nostru.

Conferința a ales noul comitet 
orășenesc al femeilor și delegate 
pentru conferința raională. Ca pre
ședintă a comitetului a fost aleasă 
tov. Becheș Terezia.

Goleclivistii arabesc însămînțările

>»

IN CLIȘEU’: La semănat pe ogoarele gospodăriei colective „Unirea" 
din Alba-lulia.

\ Pîlfîe mîndru steagul 
; unității de pionieri

I
Zi de primăvară. 22 martie. La 

fel ca bunii gospodari, pionierii 
Școlii de 7 ani din domuna Bără- 
banț au ieșit la muncă pe lotul 
școlar. Și nu-i unul pe al cărui

I
chip să nu stăruie voia bună.

Deodată însă eu mina streașină 
deasupra ochilor, pioniera Fleșer 
Eva se opri din lucru. Iși încorda 
privirile, apoi cu mina întinsă in
dică pionierilor ce se strînseră în 
jurul ei un punct pe dealul ce se 
profila în față. Nu vi se pare că 
arde ceva acolo? — zise ea cu 
vocea sugrumată.

Pionierii priviră, mai stăruitor 
la cele ce se petreceau pe deal. Și 
cînd prin fumul ce se ridica alene 
zăriră cum jucau limbile de foc, 
pentru fiecare a fost clar: s-a 
aprins pădurea. Pentru fiecare 
pionier însă, a fost și mai clar 'că 

, în asemenea situații trebuie să se 
( acționeze cu mult curaj și repezi- 
( ciune.
( Astfel stînd lucrurile, cit ai bate 
\ din palme n-a mai fost nici un 
) pionier pe lot. Rusu Adrian și 
( Artdronic Ștefan au dat fuga la 
> clopote de-au dat alarma. Iar cei- 
( lalți? Răspîndiți pe ulițe, chemau 
ipe toii pionierii la acțiune. Și 

n-a fost unul să dea îndărăt.

Înarmați cu sape și cazmale, un 
grup de 30 de pionieri luară piep- 

t'ș dealul, Și-apoi, fiind cei dinții 
sosiți la locul incendiului, lor le 
reveni și cinstea de a da primul 
asatt. Apoi, încă unul și încă li
nul, astfel incit atunci cînd sosiră 

( la fața locului și cei mai în vîrstă 
Ș n-au mai fost prea multe de făcut. 
2 învingători. în lupta cu focul, 
( pionierii Școlii de 7 ani din Bă- 
j răbanț porniră spre sat. Din cînd 
? în cînd însă ei tot își mai întorc 
( / rivirile spre locul unde acționa- 
j s-mă cu atîta hărnicie. Și, parcă 
) p“ acel loc, fiecăruia i se părea 
J că jîlfîie mîndru steagul unității 

lor de pionieri.

IN CLIȘEU : Brigada de muncă patriotică de la șantierul de împă
duriri—Feneșasa.
--------------♦♦«♦♦♦--------------------------------

Cu toate forțele la arat și semănat
In frunte la muncile agricole

In cîmp, la grădina de legume 
sau în pepinieră, peste tot, la gos
podăria colectivă din Obreja se des
fășoară în aceste zile o vie activi
tate.

Folosind la maximum forțele pro
prii și ajutorul dat de S.M.T., co
lectiviștii din Obreja au reușit să 
termine însămînțările de orzoaica, 
ovăz, floarea-soarelui și alte culturi 
din epoca I-a, cu 5 zile înainte de 
termen. Acum aici se muncește de 
zor la pregătirea terenului pentru 
porumb și alte prășitoare. Paralel 
cit lucrările de însămînțări, colecti
viștii dau toată atenția și lucrărilor 
de îngrijire a culturilor de toamnă. 
Astfel ei au grăpat ogorul și au în- 
prăștiat îngrășăminte chimice pe în
treaga suprafață semănată cu grîu 
de toamnă.

In luptă pentru locul de fruntași
Deschis printre primele, șantie 

rul tineretului de la Feneșasa a fost 
în același timp primul și în ce pri
vește rezultatele. Aici, au dus lupta 
pentru refacerea patrimoniului fo
restier unii din cei mai harnici ute- 
miști din Teiuș, Mihalț și Vințul de 
Jos, care, la capătul a io zile de 
muncă au raportat: puieți plantați 
22.550. Și-apoi ce-i drept, dacă cu 
toții au fost harnici nimeni nu poate 
să dezică faptul că utemiștii Deac 
Ion, Doboș Ion și Timar Zavidon 
au fost zi de zi în frunte.

întorși cu mulțumirea în inimică 
și-au făcut datoria inimoșii tineri au 
bătătorit drum și altora să-și dove
dească hărnicia și elanul. Și cei 
care le-au urmat nu s-au lăsat cu 
nimic mai prejos. Au urcat și ei cu 
îndrăzneală pe povîrnișuri de au 
plantat puieți cu mîjnile. Dimineața 
plecau cîntînd și tot cîntînd veneau 
și-n fapt de seară după o zi de în- 
dîrjită întrecere.

O vie activitate se desfășoară și 
în grădină, unde cartofii timpurii 
și arpagicul s-au plantat de mult. 
In pepinieră, terenul pentru planta
rea viței, desfundat din toamnă, 
este păstrat curat, s-a fasonat port- 
altoiul în întregime și s-a început 
altoitul.

In frunte la lucrările în cîmp se 
situează colectiviștii Salcău Ion 1. 
Filon, Lupea Emil și alții din bri
gada Il-a, iar la pepinieră și gră
dină, colectivistele Cleja Maria, Bo- 
bițan Anica, Ungurean Teodora, 
Breaz Rozalia și altele.

In pas de melc
Deși ne găsim într-o perioadă 

cînd însămînțările din epoca I-a 
trebuie să fie terminate și arăturile 
pentru prășitoare să se desfășoare 
din plin, la întovărășirea agricolă din 
Cricău muncile de primăvară con
tinuă să se desfășoare cu pas de 
melc. Aici pînă la 30 martie cultu
rile din prima epocă nu s-au însă
mînțat decît în proporție de 65 ’ la 
sută, iar pentru porumb nu s-a arat 
decît cîteva zeci de hectare. De a-

Plantații
Luptînd pentru îndeplinirea sar

cinilor Conferințelor regională și ra
ională de partid, colectivul de mun
că al gospodăriei agricole de stat 
din Galda de Jos acordă o atenție 
deosebită sectorului viticol. In a- 
cest scop, gospodăria a desfundat 
încă din toamnă 30 hectare teren 
propriu plantației de vie, la trupu
rile Cricău, Galda de Jos și Stremț.

îndată ce terenul s-a zvîntat au

Concomitent cu lucrările în cîmp, 
întovărășirii din satul Totoi, care au 
însămînțat păioasele de primăvară 
în proporție de 80 la sută, au săpat 
de asemenea 58 gropi pentru 20 ha 
porumb de siloz.

Pînă la urmă întrecerea, și odată 
cu aceasta drapelul de brigadă de 
muncă patriotică, a fost cîștigată 
de utemiștii de la Școala medie 
mixtă „Horia, Cloșca și Crișan". 
Pe locul doi, s-au clasat utemiștii 
de la Școala de meserii și Școala 
de cooperație, iar pe loc de înaltă 
cinste s-au situat toți cei 38 de ute- 
miști care au contribuit la plantarea 
celor 27.450 puieți.

Acum, pe șantierul de la Feneșasa 
nu se mai aud glasuri zglobii de 
tineri. Mărturia hărniciei însă a ră
mas. Ea e concretizată în cei 
50.000 de puieți plantați în. partea 
locului care vor crește odată 
Cibu Constantin de la Școala 
die „Horia, Cloșca și Crișan", 
Barbu Artenie de la Școala de 
perație, Crișan Gheorghe, Dan 
via și Doda Lucia de la Școala de 
meserii. Și, vor fi patriei, bogată, 
falnică pădure.

cu 
mc-

cu 
coo- 
Sil-

Muncâ spornica
Folosind toate forțele proprii și 

ajutorul dat de S.M.T., colectiviștii 
din Oiejdea au reușit să termine 
însămînțările din epoca I-a cu 3 zile 
înainte de termen. Acum aceștia 
sprijiniți și îndrumați de organiza
ția de bază, zoresc pregătirea tere
nului pentru însămînțarea porum
bului pentru boabe și pentru siloz 
Paralel cu lucrările de însămînțări, 
ei acordă toată atenția și îngrijirii 
culturilor de toamnă, împrăștiind 
îngrășăminte chimice pe o supra
față de 160 hectare semănate cu 
griu. Totodată au însămînțat trifoi 
în cultură ascunsă pe o suprafață 
de 50 hectare.

semenea ogoarele de toamnă sînt 
și acum negrăpate, dovedind pe de
plin încetineala cu care se muncește 
la această întovărășire.

Organele de partid și de sat din 
comuna Cricău au datoria să spri
jine conducerea întovărășirii în or
ganizarea muncii și mobilizarea în- 
tovărășiților la executarea muncilor 
agricole, asigurînd efectuarea lu
crărilor în cele mai bune condițiuni 
și la timp.

noi de vie
început lucrările. La Cricău și Gal
da de Jos pînă la 30 martie s-a pi
chetat, s-au săpat gropi și s-a plan
tat viță altoită din varietățile raio- 
nate pe o suprafață de 10 hectare 
și lucrările de plantare continuă. 
De asemenea, lucrările pentru plan
tarea unei suprafețe de 10 hectar,e 
cu vie au început și la gospodăria 
agricolă de stat din Oarda de

Asigură baza furajeră
Jos.

ani
ma-

Totodată, pentru a asigura 
malelor o cantitate sporită de 
să verde, ei au împrăștiat mușurao- 
iele și au grăpat pășunea din „Mă- 
lăiște" pe întreaga suprafață.



Amintiri desire l.e rain

„U. — 122“

Lucrările Conferinței Consiliului local al «indicatelor

Mai aproape de problemele producției
In gara Pavelețk din Moscova se 

•află o locomotivă neobișnuită. Are 
de altfel și număr, așa cum se cu
vine : „U-127". Insă poate fi recu
noscută și fără număr. E vopsită 
toată în roșu, numai coșul e negru 
și roțile au dungi albe. Numărul 
.^U-127" e scris cu vopsea aurie.

Zilnic este șters praful de pe mar
ginile roșii ale locomotivei. Deasu
pra ei a’fost construit un acoperiș 
de sticlă pentru ca nici o picătură 
de ploaie să nu mai' cadă pe 
.U-127".

Această locomotivă a fost con
struită cu multi ani în urmă, în 
cursul unui subotnic.

Fusese un subotnic nu numai de 
•o singură zi. Muncitorii căilor fera- 
ie ari lucrat mai multe zile de o- 
dihnă, astfel că la 1 Mai construc
ția locomotivei „U-127" a fost is
prăvită.

Era o locomotivă minunată; cei 
mai buni fierari și lăcătuși au luat 
parte la construcția ei, cei mai 

’buni vopsitori au vopsit-o.
Muncitorii căilor ferate au hotă- 

fît să dăruiască locomotiva „U-127" 
puterii sovietice, iar Vladimir Ilic.i

--------------  
Garderobierul

Am fost odată cu Vladimir Ilici 
la un concert. Sora lui, Ana Ilicina, 
m-a convins să merg acolo. Ea mi-a 
■povestit, nu o dată, cît de buna 
muziciană a fost mama lor și cum 
s-au obișnuit încă din copilărie cu 
muzica. „Vino, vor fi și Leninii a- 
colo“. Așa le spunea ea pe scurt lui

.dirnir’ Ilici și Nadejdei Kostan- 
tinovna. A

Concertul avea loc în Casa Sin
dicatelor. Vladimir Ilici se simțea 
foarte obosit și n-a putut să stea 
■pînă la sfîrșit.

— Să mergem, Nadiușa — spuse 
■el

Și am plecat tustrei. Garderoba 
se afla chiar lîngă sala rotundă care 
dăd-.a în Sala Coloanelor. Bătrînul 
■garderobier moțăia pe un scaun. 
Auzind pași, el își înălță capul și, 
recunoscîndit-1 pe Vladimir Ilici, se 
îndreptă spre cuier.

— Nu te deranja, te rog, mă îm
brac singur — spuse Vladimir Ilici 
■$i trecu grăbit înainte.

Insă garderobierul îi și luase pal
tonul din cuier. Vladimir Ilici se 
îmbracă, se întoarse spre gardero-

.,■ și-i întinse mîna.
— Vai de mine, Vladimir Ilici — 

murmură bătrînul, dîndu-se înapoi 
— sub puterea sovietică nu se pri- 
țnesc bacșișuri...

Vladimir Ilici zîmbi.
— Scuză-mă, n-ain avut intenția 

Să te jignesc. N-am vrut decît să-ți 
btrîng mîna — spuse el.

Garderobierul se fîstîci și mai 
mult și strînse cu putere mîna lui 
Lenin.

-------------------------------------------------

Zilele trecute a avut loc în ora
șul nostru plenara Comitetului or
ganizatoric raional al A.V.S.A.P. 
La lucrările plenarei au participat 
un mare număr de membri ai comi
tetelor A.V.S.A.P. din întreprinderi, 
'instituții și de la comune și sate, 
secretari ai comitetelor de partid 
din întreprinderi și de la. comune, 
secretari ai sfaturilor populare, re
prezentanți ai organului regional 
’A.V.S.A.P,

In cadrul plenarei s-a prezentat 
de către tov. Aurel Constantinescu 
■O amplă dare de seamă, care a o- 
'glindit succesele mari obținute de ti
nete organizații A.V.S.A.P., ca dele 
de la Depoul C.F.R. Teiuș, situată 
pe primul loc în întrecerea pe raion, 
cea de la Uzina metalo-chimică 
Zlatnâ, Atelierul central Alba-Iulia 
și altele. Ca urmare, a îmbunătățirii 
muncii, raionul nostru s-a situat pe 
locul II pe regiune. In același timp 
s-a scos în evidență faptul că mai 
sînt organizații A.V.S.A.P.. ca cele 
de la I.R.T.A. Alba-Iulia, „Gh. 
Doja" Zlcdna, stațiile C.F.R. Alba- 
Iulia și Teiuș și altele, unde orga

Lenin să fie ales mecanic de o- 
noare...

Au hotărît de asemenea să trimită 
lui Lenin o delegație din trei tova
răși pentru a-i comunica acest 
lucru.

Lenin primi pe muncitorii de la 
căile ferate, îi ascultă zîmbind și 
spuse1:

— Am mai umblat odată cu loco
motiva, ca fochist: precum se vede, 
am fost avansat în grad...

Muncitorii rîseră. Toți știau că în 
preziua Revoluției din Octombrie, 
Lenin scăpă de dușmani fugind cu 
o locomotivă, ca fochist.

Apoi Vladimir Ilici se interesă de 
felul cura merge lucrul la căile fe
rate.1.

De subotnicul lor, el auzise di
nainte. El se interesa întotdeauna în 
deaproape de subotnice, socotin- 
du-le începutul unei mari opere, 
Luîndu-și apoi rămas bun de la mu
safirii săi, el le spuse :

— Transmiteți tovarășilor munci
tori de la căile ferate mulțumirile 
mele.

★
De atunci locomotiva „U-127" a 

făcut multă muncă pe căile ferate. 
A dus pasageri și mărfuri, mai ales 
trenuri cu cărbuni pentru uzinele din 
Moscova.

Ultimul ei drum l-a făcut în ia
nuarie 1924, într-o zi de mare du
rere a poporului: murise atunci, la 
Gorki, tovarășul Lenin.

învăluită în drapele de doliu, lo
comotiva „U-127" a dus la Mosco
va corpul neînsuflețit al mecanicu
lui ei de onoare.

Muncitorii căilor ferate păstrează 
și astăzi această locomotivă. O păs
trează cu sfințenie, în amintirea ma
relui Lenin.

Din volumul „Povestiri despre 
Lenin" de A. Kononov.

IN CLIȘEU : V. I. Lenin în prezidiul primului Congres al Kominter- 
nuliri la Kremlin.

Pentru
Plenara C. C. al P.M.R. din de

cembrie 1959 pune în fața organe
lor de partid și de stat sarcini deo
sebit de importante privind crește- 

nizațiile A.V.S.A.P. nu se preocupă 
de îndeplinirea sarcinilor ce le re
vin, nu întreprind acțiuni concrete 
pentru educarea membrilor organi
zației în spiritul înaltului patriotism, 
neglijează încasarea cotizațiilor etc. 
In comune ca Vințul de los, Oarda 
de Jos și altele organizațiile 
A.V.S.A.P. nu acordă suficient aju
tor la mobilizarea tinerilor spre a 
participa la cercurile în care sînt 
înscriși.

Plenara a recomandat noului or
gan de conducere să țină cont de 
aceste lipsuri și să lupte cu mai 
multă hotărîre pentru lichidarea lor.

In cadrul plenarei s-a prezen
tat apoi clasificarea comitetelor 
A.V.S./l.P. din raion, înmînlndu-li-se 
diplome comitetelor fruntașe. De a- 
semenea au primit insigna „Pentru 
muncă activă" tov. Mailat Maria, 
Banciu Traian și Tocaci Ștefan.

In încheierea lucrărilor a luat cu- 
vlntul tov. Ion Mărginean, secretar 
al Comitetului raional de partid, 
care a arătat sarcinile de viitor ce 
revin organizațiilor A.V.S.A.P.

Simte ata trecută, in sala Casei ra
ionale de cultură s-au desfășurat 
lucrările Conferinței Consiliului lo
cal al sindicatelor Alba. La lucră
rile conferinței au participat pe lin
gă delegații muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din raion, reprezen
tanți ai C. C. S., ai Consiliului re
gional sindical, invitați. Din partea 
biroului. Comitetului raionai de 
partid a participat tov. ton Mărgi
nean, secretar al Comitetului ra
ional.

Un aport prețios
Darea de seamă prezentată de 

tov. Bîzgă Aurel, ca și discuțiile 
purtate au scos cu toată puterea în 
evidență faptul că, drept urmare a 
trecerii la noua formă organizatori
că, activitatea sindicală a făcut un 
salt calitativ serios, că întărindu-se 
munca sindicală, în unitățile raio
nului nostru au fost înregistrate 
succese remarcabile în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, în mobilizarea 
colectivelor de muncă la realizarea 
de cît mai multe economii. In nu
meroase unități unde, fiind spriji
nite de organizațiile de partid, or
ganele sindicale și-au îmbunătățit 
munca, au fost obținute succese în
semnate. La Uzinele metalo-chimice 
/lat na, de pildă, sarcinile de plan 
pe anul trecui au fost îndeplinite cu 
21 zile înainte de termen, iar la De
poul C.F.R. Teiuș, unde organele 
sindicale au mobilizat ceferiștii de 
a face cît mai multe economii, anul 
trecut au fost realizate economii de 
combustibil în valoare de peste 1 
milion lei. Pe în'regul raion econo
miile realizate în anul trecut s-au 
ridicat la peste 10.000.000 lei. <

Consiliul sindical raional a în
drumat cu mai multă competență 
comitetele sindicale la organizarea 
întrecerii socialiste, la legarea ei 

Cea de-a X-a sesiune a Sfatului popular raional

o recoltă bogată
rea producției agricole la hectar și 
asigurarea unui belșug de produse 
agricole pentru oamenii muncii.

Deputății Sfatului popular a raio
nului s-au întrunit zilele trecute în 
cea de-a X-a sesiune. Cu această o- 
cazie ei au analizat și dezbătut fe
lul cum s-a preocupat comitetul e- 
xecutiv pentru pregătirea și desfă
șurarea lucrărilor agricole din cam
pania de primăvară.

Din raportul Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional, prezen
tat sesiunii de tovarășul Matei Su
ciri, a reieșit că încă din toamnă 
s-au luat o seamă de măsuri pentru 
pregătirea și executarea hrrăriLr 
agricole din campania de primăvară.

Astfel, a reieșit că unitățile agri
cole socialist-cooperatiste, îndrumate 
de organizațiile de partid și sfatu
rile populare comunale, au pregătit 
terenul din toamnă, au transportat 
o mare cantitate de îngrășăminte 
naturale în cîmp, și-au revizuit și 
reparat uneltele agricole, au selec
ționat și tratat sămînța necesară și 
au executat alte lucrări privind pre
gătirea campaniei agricole.

O atenție deosebită s-a dat de 
către Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional sprijinirii și îndru
mării S.M.T.-ului pentru repararea 
la timp și în bune condițiuni a trac
toarelor și mașinilor, ținînd cont 
de volumul mare de lucrări ce tre

buie să-l execute stațiunea de ma 

în mod mai concret de problemele 
producției. Ca urmare a acestui fapt, 
în 1959 numărul, muncitorilor antre
nați, în întrecerea socialistă a cu
prins peste 80 la sută din numărul 
existent în raion. Față de 1958, în 
1959 numărul fruntașilor în muncă 
a crescut cu peste 400. Pentru a ge
neraliza metodele bune de lucru, în 
conducerea întrecerii socialiste, au 
fost organizate schimburi de expe
riență pe diferite teme, au fost for
mate brigăzi care să ajute concret 
la îmbunătățirea activității sindica
te. Așa, de pildă, la întreprinderea 
„Gh. Doja" constatîndu-se deficien
țe în. organizarea și conducerea în
trecerii socialiste, în mobilizarea 
muncitorilor la îndeplinirea sarcini
lor de plan, Consiliul sindical ra
ional a format o brigadă care a 
analizat sub toate aspectele activi
tatea comitetului sindical de aici, 
sprijinindu-l în elaborarea unui plan 
concret de măsuri pentru îndreptarea 
lipsurilor. Un ajutor concret a fost 
dat apoi prin formarea comisiilor e- 
conomice. F. adevărat că în direcția 
activității comisiilor economice e 
nevoie să se acorde mai multă aten
ție antrenării lor în rezolvarea dife
ritelor probleme, deoarece nu toate 
comitetele sindicale au apreciat just 
ajutorul cel pot primi din partea a- 
cestor comisii.
Cu fața spre problemele 

producției
O importantă latură a activității 

sindicale de care depinde în cea mai 
mare măsură bunul mers al muncii 
este continua îmbunătățire a orga
nizării consfătuirilor de producție. 
Cu cît consfătuirile de producție vor 
fi mai temeinic legate de rezolvarea 
sarcinilor ce le ridică procesul de 
producție, cu cît ele vor reuși să 
mobilizeze masa de muncitori la or
ganizarea și conducerea producției, 
cu atît rezultatele vor fi mai bune.

Consiliul sindical raional a acor
dat și acordă o mare atenție îndru
mării organelor sindicale în orga
nizarea cît mai temeinică a consfă
tuirilor de producție. Ca urmare a 
ajutorului dat, în multe întreprin
deri consfătuirile de producție dez
bat cu toată competența problemele 
de producție, masele de muncitori 
făcînd propuneri prețioase pentru li
chidarea unor lipsuri ce se mai ma
nifestă.

— La noi — a arătat maistrul 
Victor Filimon de la Uzinele meta
lo-chimice Zlalna — consfătuirile 
de producție își aduc o contribuție 
nemijlocită la îmbunătățirea muncii. 
In cadrul consfătuirilor pe grupe și 
pe secții se fac o serie de propuneri, 
care sînt apoi temeinic studiate în 
consfătuirea pe întreprindere, iar 
dele găsite juste sînt traduse cu toa- 

șini și tractoare în această campa
nie agricolă. Ca urmare, repararea 
tractoarelor s-a făcut la timp și în 
bune condițiuni tehnice.

Toate aceste măsuri și altele ce 
au fost luate de către Comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular raional 
a dus la aceea că lucrările din cam
pania agricolă de primăvară au în
ceput la timpul optim și se execută 
în condițiuni agrotehnice înaintate, 
în unele comune ca Mihalț, Berghin, 
Ighiu și altele însămînțările din e- 
poca I-a fiind mult avansate.

In afară de lucrările în cîmp, din 
datele reieșite din raport, în raion 
s-au plantat mii de pomi, viță de 
vie, au fost întreținute culturile de 
toamnă, s-au executat lucrări fun
ciare, s-a pregătit o mare suprafață 
de teren ce va fi însămînțată cu po
rumb.

Deputății Truța Petru, Dușa Is
pas, Cetean Iulian și alții au arătat 
în discuțiile purtate în cadrul se
siunii rezultatele obținute în secto
rul lor de activitate și au făcut pro
puneri pentru viitor.

La lucrările celei de a X-a sesi
uni a Sfatului popular raional aluat 
cuvîntul tovarășul Ion Lascu, vice
președinte al Sfatului popular re
gional.

In încheierea lucrărilor, sesiupga 
a adoptat un plan de măsuri în în- 
tîmpinarea celui de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R. și a zilei de 1 Mai.

ta răspunderea în viață. Atitudinea 
justă pe care o ia conducerea admi
nistrativă a dus la creșterea încre
derii în rezolvarea problemelor ce-l 
jrămîntă, astfel că acum fiecare 
muncitor este preocupat să găseas
că noi căi de îmbunătățirea proce
sului tehnologic, făcînd propuneri 
ori de cite ori întîmpină greutăți în 
desfășurarea muncii. Rezultate bune 
în organizarea ținerii consfătuirilor 
de producție au fost obținute și la 
Depoul C.F.R. Teiuș, comitetul sin
dical comunal Galda de Jos etc.

Cu iot ajutorul dat, trebuie însă 
arătat că în multe întreprindrei con
sfătuirile de producție au un carac
ter formal, se țin doar de dragul 
de a se ține. A fost neglijată într-o 
mare măsură munca pentru o mai 
bună organizare a consfătuirilor de 
producție în grupele sindicale. La 
întreprinderea „Gh. Doja" din Zlat- 
na, de pildă, consfătuirile de pro
ducție sînt organizate în mod biro
cratic, din care cauză ele nu anali
zează cu răspundere problemele de 
producție arzătoare. De altfel aici 
consfătuirile pe grupe se limitează 
de multe ori la a se declara frun
tașii. Această stare de lucruri a 
fost posibilă în primul rînd datorită 
slabei munci de îndrumare a grupe
lor sindicale din partea comitetului 
sindical pe întreprindere. „Deși ale
gerea organelor sindicale s-a termi
nat de mult — a arătat tov.Tcodo- 
rescu Gh. de la această întreprin
dere — comitetul sindical nici pînă 
acum n-a trecut la instruirea noilor 
organe alese. Asemenea lipsuri în 
organizarea consfă’uirilor de pro
ducție pot fi întilnite și la ■ I. L. L. 
„lloria" din Alba-Iulia, la Iprod- 
coop etc.

Propunerilor toată atenția
O lipsă serioasă care se mai ma

nifestă și care duce la formalism în 
ținerea consfătuirilor de producție 
este neluarea în seamă, în unele ca
zuri, a propunerilor făcute în aceste 
consfătuiri. Și adaptarea, unei ast
fel de poziții nejuste nu face altce
va decît să ducă la pierderea încre
derii în rezolvarea unor probleme 
de mare importanță pen'ru bunul 
mers al producției, la demobilizarea 
muncitorilor. O astfel de atitudine 
de sfidare a propunerilor făcute de 
muncitori poate fi întîlnită, atît la 
întreprinderea „Gh. Doja", cît și la 
întreprinderea „lloria" din Alba-Iu- 

'tia. Au fost făcute aici o seamă de 
propuneri, s-au întocmit planuri de 
măsuri, dar ce dobîndă că o seamă 
de propuneri juste rămîn doar do
cumente de arhivă.

— De trei ani de zile — a arătat 
tov. Sîntimbrean Todor, muncitor la 
întreprinderea „lloria" se tot pro
pune dotarea secției noastre cu un 
absorbitor de praf pen'ru curățirea 
literelor, dar de trei ani numai pro
misiuni ni se fac.

Fată de asemenea lipsuri, o mare 
vină o poartă și Consiliul sindical 
raional, care n-a organizat un con
trol mai serios asupra felului în 
care se traduc în viață propunerile 
muncitorilor. Pentru viitor, nouț or
gan va trebui să lichideze cu ast- 
j' 1 de lipsuri. De asemenea, îi re
vine ca sarcină să se ocupe mai în
deaproape și de organizarea între
cerii socia’iste, de lichidarea forma
lismului în luarea angajamentelor. 

4r
Delegații și invitații la Conferin

ță au dezbătut și alte laturi ale ac
tivității sindicale, ca munca cultu
rală in întreprinderi, grija pentru să- 
nă'atea și odihna oamenilor muncii, 
problemele extinderii mișcării de i- 
novații. educarea în mod socialist a 
oamenilor muncii etc. Pe baza lip
surilor constatate, Conferința a obli
gat noul organ să acorde o mai 
mare atenție acestor probleme,

In continuarea lucrărilor a hiat cu
vântul iov. Ion Mărginean, secretar 
el Comitetului raional de partid, 
care a arătat, în lumina documente
lor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
decembrie anul trecut, sarcinile de 
mare răspundere ce revin organelor 
s'n-ticale din raion. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea îmbunătățirii 
activității culturale, a întăririi 
muncii în grupele sindicale, crește
rea preocupării organelor sindicate 
p-n'ru îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață a muncitorilor.

Conferința a ales apoi noul organ, 
precum și delegații la Congresul 
Sindicatelor. Ca președinte al Con
siliului raional sindical a fost rea
les tov. Aure! Bizgă.
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Marea sărbătoare națională a poporului maghiar
l/z< loria ae importanță istorico- 

mondială repurtată de popoarele 
Uniunii Sovietice împotriva fascis
mului german, a dat putința unui, 
șir întreg de popoare, oprimate, în
robite, să-și realizeze visul de vea
curi, să pornească pe calea cuceririi 
independenței naționale, pe calea 
construirii societății lipsită de ex
ploatare. In urma loviturilor nimici
toare ale Armatei Sovietice date 
hoardelor fasciste, la 4 aprilie 1945 
tw căzut și de pe mîinile poporului 
maghiar cătușele robiei și ale asu
pririi. Acești 15 ani de libertate re
prezintă o perioadă istorică măreață 
în viața poporului maghiar. Po
porului descătușat i s-au eliberat 
forțele creatoare, dîndu-i-se posibi
lii alea să-și organizeze viața în așa 
fel, să făurească o asemenea orîn- 
timre socială, putere de stat, ase
menea relații economice și culturale, 
care să asigure ridicarea întregului 
popor.

Ungaria capitalistă-semifeudală 
de dinainte de eliberare era numită 
țara celor 3 milioane de cerșetori, 
unde poporul era pustiit de boli fi
zice și morale. Această Ungarie era 
țara 'prinților, grofilor, clericilor, la
tifundiarilor și capitaliștilor, care în 
scopul asigurării puterii lor și a sa
tisfacerii dorinței Ier de cîștig, îi 
aruncau în închisori și-i omorau pe 
romaniști și pe toți cei cu vederi 
progresiste, aservind țara și poporul 
fascismului hitlerist, aruneîndu-i în 
prăpastia unui război nimicitor.

Afară de imensul sacrificiu 
de vieți omenești, aproape în
treaga industrie maghiară a fost 
distrusă de război. Fasciștii 
uu cărat mașinile și pe specialiști 
în Austria și în Germania, iar ceea 
ce n-au putut lua cu ei, au distrus, 
au nimicit. A pierit peste 65 la sută 
elin numărul animalelor. Numai la 
Budapesta, peste 100.000 de locuințe 
au fost prefăcute în ruină. La ordi
nul comandamentului hitlerist au 
fost aruncate în aer toate podurile, 
țării, au fost distruse șinele de căi 
ferate, a fost nimicit întregul sis
tem de telecomunicații, alimentele 
au fost ridicate, ori distruse. In a- 
semenea condiții, anul 1945 a în
ceput cu lupta pentru existență. 
Mulți au fost de părere că țara și 
poporul nu se vor mai putea reface 
niciodată. Alții insistau pentru aju
torul apusean. Dar comuniștii au 
fost mereu în fruntea maselor, iar 
partidul a lansai lozincile: a fi
o renaștere maghiară", „Să ne apu
căm de treabă", „Să începem cură
țirea dărîmăturilor", „Să ne îngro
păm morții, Să stăvilim specula, Să 
construim!" Nici nu încetase încă bu
buitul. tunurilor, și cu ajutorul multi
lateral al Armatei Sovietice a și în
ceput perioada reconstrucției. Ali- 
rnen'ele și medicamentele sovietice 
au salvat populația de la foamete, 
de la ravagiile epidemiilor. Reînvie
rea transporturilor a fost începută 
cu mașinile primite de la trupele so
vietice. Ajutorul dezinteresat al po
porului sovietic era fără margini. In 
țară soseau trenuri încărcate cu ma
terii prime, semințe, mașini și vite. 
Producția a început cu ajutorul U- 
niunii Sovietice, care ne-a dat co
menzi, ne-a acordat credite. Uniu
nea Sovietică ne-a redus o mare 
parte din reparațiile de război, și 
pentru a putea începe primul plan 
trienal, ne-a acordat un credit pen
tru investiții în valoare de 400 mi
lioane de ruble. După efectuarea re
formei agrare, ostașii sovietici au 
cules minele, dîndu-ne posibilitatea 
să începem cultivarea pămîntului. 
Dar poporul sovietic nu ne-a acor
dai ajutor numai pentru a face primii 
pași. In decursul celor 15 ani care 
au trecut, poporul maghiar a căpă
tat un ajutor de neprețuit, atît sub 
formă de credite, cît și de ajutoare 
in materii prime și mașini, a împăr
tășirii experienței înaintate. Sub 
conducerea Partidului Comunist, oa
menii muncii au reconstruit țara, 
dar nu țara vechilor privilegiat! ci 
țara celor ce muncesc. Relațiile de 
producție capitaliste au fost treptat 
înlăturate, apoi complet lichidate pe 
tărîmul industriei. Și în domeniu! 
agriculturii a început dezvoltârea 
marilor gospodării socialiste. In a- 
nul 1949, la sfîrșitul primului plan 
trienal, au fost trecute în revistă 
realizări care n-ar fi putut fi înfăp
tuite într-un timp atît de scurt' și 
în condiții atît de grele, decît de un 
popor liber și independent. Produc
ția industriei a depășit nivelul anu-

lui 1938, in locul ruinelor s-au ridi
cat noi cartiere de locuințe, trans
porturile au fost restabilite, etc.

In perioada primului plan cinci
nal, statul a făcut investiții în va
loare de 67,4 miliarde forinți. In 
acești ani au fost construite 75 de 
noi întreprinderi industriale și 
va sute de întreprinderi au 
complet reamenajate. Cîntărind 
Uzările acestor 15 ani, putem 
ma fără să greșim, că poporul 
ghiar a gospodărit bine valorile a- 
junse după eliberare în mîinile sale. 
Țara care odinioară avea o indus
trie rămasă în urmă, a devenit o 
țară cu o industrie dezvoltată. Fău
rirea industriei grele moderne a dat 
posibilitatea dezvoltării unei indus
trii de mașini cu o înaltă tehnicitate 
și încetățenirea unui șir întreg de 
noi ramuri industriale. In . agricul
tură, sectorul socialist a căpătat un 
rol preponderent. Pînă la sfîrșitul 
anului 1958, în decurs de. 10 ani., 
venitul real al muncitorilor și saîa- 
riaților a crescut cu 56 la sută. A- 
proape 50.000 de oameni ai muncii 
lucrează doar 7 respectiv 6 ore pe zi .

S-a schimbat radical situația so
cială și sanitară a muncitorilor. O 
rețea întinsă de case de odihnă, spi
tale, instituții culturale asigură for
marea unei clase muncitoare sănă
toase, instruite, cultivate. O schim
bare radicală a survenit și în situa
ția intelectualilor. In Ungaria de 
astăzi sînt mai multe posturi libere 
decît diplome. In cadrul a o sută 
de institute de cercetări, 2.500 ’de 
oameni de știință muncesc cu rîvnă 
pentru, triumful vieții noi.

Oamenii muncii maghiari au ob- 
ținut toate succesele lor sub condu
cerea partidului marxist-leninist.
Clasa muncitoare aliată cu țărăni- 1
mea, sub conducerea și îndrumarea 
partidului, a zdrobit vechea orîn- l 
duire și a construit noua putere de ( 
stat și noile organizații ale admi- i 
nistrației de stat aparținînd popdru- ; 
lui muncitor. Sub conducerea parii- i 
dului a fost consolidat în Ungaria : 
rolul conducător al clasei nțunci-

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

cîte- 
fost 
rea- 
ajir- 
Iiia-

toare in toate domeniile vieții poli
tice, culturale și economice. Fără 
partidul său înarmat cu teoria mar- 
xist-lcninistă, clasa muncitoare ma
ghiară n-ar fi putut cuceri și păstra 
puterea. Acest lucru îl știa bine atît 
dușmanul din țară cît și din străi
nătate. De aceea, în perioada con
trarevoluției din octombrie 1956, 
feacțiunea și-a îndreptat principa
tele lovituri asupra 'zdrobirii organe
lor de stat care întruchipau puterea 
partidului și a poporului muncitor. 
Dar oamenii muncii maghiari, cu 
ajutorul Uniunii Sovietice și al ță
rilor socialiste frățești, sub condu
cerea P.M.S.U., i-au lichidat pe con
trarevoluționari, și în scurt timp au 
consolidat viața politică, economică 
și culturală a țării. In prezent dic
tatura proletariatului din Ungaria 
este . mai puternică ca orieînd.

In perioada celui de al doilea plan 
cincinal, oamenii muncii maghiari 
vor desăvîrși opera de. construire a 
bazelor socialismului. Piuă la sfîr
șitul anului 1965, producția indus
trială va crește cu 65—70 la sută, 
iar producția agricolă cu 30—37 la 
sută. Față de cele 67,4 miliarde fo
rint i investite în perioada, primului 
plan cincinal, pentru realizarea o-' 
bieciivelor celui de al doilea vom 
investi 170—175 miliarde forinți. La 
sfîrșitul perioadei celui de al doilea 
cincinal, venitul real al populației 
față de anul 1958 va crește cu 26— 
29 la sută. In anii care vor urma 
va fi desăvîrșită opera de transfor
mare socialistă a agriculturii.

Poporul maghiar este conștient 
de faptul că fără ajutorul dezintere
sat al Uniunii Sovietice, fără cola
borarea frățească cu țările socialis
te, aceste sarcini minunate nu- pot 
fi înfăptuite. Poporul maghiar con
sideră ca o sarcină de căpetenie în
tărirea și mai departe a relațiilor 
frățești cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte țări socialiste; să contri
buie din toate puterile la întărirea 
și consolidarea unității lagărului so
cialist pentru triumful măreței cau
ze a păcii și a progresului.
(Din Buletinul Ambasadei R.P.U.j

Știați căi
...în 1959 industria de stat a R. P.

Ungare a produs de 3 ori 
decît în ........................
decît în

1949 si de 
1938?

★
1950-1958

4 ori
mai mult 
mai. mult

construits-au
100 de noi în

...între
în Ungaria aproape 
treprinderi industriale ?

★
...între 1949-1958 producția indus

triei grele (fără industria,minieră) 
a sporit de 3 ori. In aceeași perioa
dă producția minelor a crescut cu 
80 la sută, iar 
și alimentare a

a industriei ușoare 
sporit de 2,5 ori? 
■Ar
R. P. Ungară s-a 

ori mai multă ener
gie electrică decît în 1938 și de 3 
ori mai mult decît în 1949.

★
...la Sztâlinvăros și la Diosgyor 

s-au. construit în total trei furnale 
înalte noi care au dublat capacita
tea de producție de fontă a țării?

★
...în 1958 industria materialelor

de construcții a produs de trei ori 
mai mult decît în. 1949 și de peste 
patru ori mai mult decît în 1938?

★
' ...în 1958 căile ferate au transpor
tat de trei cri mai multe mărfuri, 
iar transportul fluvial de peste două 
ori mai multe mărfuri decît în 1937?

■Ar
...între 1948-1958 au absolvit a- 

nual facultatea de medicină apro 
ximativ de două ori mai mnlți me
dici decît în 1938? La sfîrșitul'pri
mului semestru al anului 1959, în 
țară erau 14.650 medici, cu 4.000 
mai raulți ca în ultimul an de dina
intea celui de-al doilea război mon
dial.

...în. 1959 în 
produs de cinci

★
1938 la 1.000 de copii de 
preșcolară erau doar două 

în creșe, în timp ce în 1958

...în
vîrstă 
locuri 
numărul locurilor a crescut la 56 ?

-Ar
...în țară există . 31 teatre? In . a- 

fără de Budapesta în zece orașe de 
provincie funcționează zece teatre 
de stat. Tn 1951 a fost înființat 
Teatrul sătesc de stat care dă repre-

zentații în orașele și satele care nu au 
teatre permanente. In 1958 la specta
colele teatrelor au asistat 6,8 mili
oane spectatori, aproape de' 2,5 ori 
mai mulți ca în anul 1950.

★
...în prezent în țară există 30 de 

universități și școli de învățămînt 
superior? După eliberarea țării au 
luat ființă la Miskolc Universitatea 
tehnică a industriei grele, Institutul 
de Chimie și Tehnologie din Vesz- 
prem și Universiatea Tehnică a in
dustriei de construcții și transportu
rilor de la Budapesta.

★
...în anul școlar 1937-1938 în țară 

erau 11.747 studenți? In anul 
Iar 1958-1959 numărul lor a 
cui la 31.178.

-A-
...aproape în fiecare sat din 

funcționează o bibliotecă, chiar și 
în 94 la sută din comunele cu o 
populație mai mică de 1.000 locui
tori există biblioteci proprii ?

sco- 
cres-

Pentru dezvoltarea prieteniei 
sovlcto-iraneczc

ca ini- 
tresalte

REIMS (Agerpres). TASS anun
ță : La recepția de ia Consiliul
Alunicipal ăl orașului Reims, prima
rul orașului, Jean Tettinger, deputat 
în Adunarea Națională, a salutat 
cu căldură, pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și per
soanele care îl însoțesc.

Nu odată Rusia a făcut 
mile concetățenilor mei să
de bucurie, a spus el. In 1914 cînd 
Marna a fost cotropită, brigăzi 
rusești au venit să ne apere orașul 
împreună cu soldații francezi și au 
fost martorii canonadei care ne-a 
distrus catedrala, majoritatea mo
numentelor noastre, toate casele 
noastre.

Dintre toate mesajele de simpatie, 
sosite din întreaga lume, mesajul ca-

pitalei dv. — al Moscovei — nu s-a- 
șters din memoria noastră.

Tettinger a spus apoi că locuitorii 
provinciei Champagne aprobă invi
tarea lui N. S. Hrușciov de către ge
neralul De Gaulle și acordă o mare 
importanță acestei întîlniri. El șT-a: 
exprimat dorința ca șeful guvernu
lui sovietic să poată ca, „în ciudă 
norilor care, deocamdată înnegu
rează orizontul, să repete cu întrea
ga autoritate pe care i-o dă mațele 
popor, ale cărui năzuințe le expri
mă, .cererea de a se instaura; pacea . 
în întreaga lume pentru oamenii tu
turor națiunilor".

„Ați spus că aceasta ar fi dorința 
dv., vă pot asigura că aceasta este! 
și dorința noastră aici, la Reimsț în 
Champagne ca și în întreaga Fran
ță".

-----------------------**

SL ea E
PARIS (Agerpres). Agențiile de 

presă transmit amănunte referitoare 
la vizita lui N. S. - - -
nay.

Șeful guvernului 
lat pivnițele casei 
ct Chandori" din 
Aceasta este cea 
de vinuri din. Franța și produce 
milioane de butelii de șampanie pe 
an, (10 la sută din întreaga pro
ducție franceză), 
tei întreprinderi, 
totală este de 20 
rea societății 
patine" 
Hrușciov o primire festivă.

Președintele societății, 
Robert de Voguieux, l-a sal 
Hrușciov, spunînd printre altele :

— Permiteți-mi, domnule preșe
dinte, ca primindu-vă aici, să urez 
bun venit marelui om de stat 
cărui nume este bine cunoscut 
întreg giobul pămîntesc. De 
guieux și-a exprimat dorința ca vi
zita lui N. S. Hrușciov să constituie

----------------------

Este rîndul puterilor occidentale 
concret de dezarmare

formulă efectivă și concretă, subli
niază articolul, recunoscută ca atare 
de cele două puteri occidentale 
(S.U.A. și Anglia — N. R.). Aces
tor puteri occidentale le revine de 
azi înainte sarcina de a prezenta 
o formulă practică, care să pună o- 

. menirea la adăpost de pericolul r- 
nei exterminări, pericol pe care 
reprezintă armele nucleare.

Hrușciov la Eper-

sovietic a vizi- 
dc vinuri „Moet 
orașul Epernay. 
mai mare casă 

6

In pivnițele aces- 
cărei lungime 
km., conduce- 

,Vinurile de 
a organizat pentru

a 
de

Cham-
N.S.

contele
i.itat pe

al 
de 

Vo-

e i* o a y
o nouă verigă a „lanțului de succe
se1', pe care acesta îl făurește. Ri- 
dicînd cupa pentru acest succes, De 
Voguieux a spus :

In fața dv. a fost îmbuteliat vin 
din producția anului 1959. Anuf 
1959 a fost anul unei „comete" ves
tite — Lunikul. In regiunea Cliam-, 
pagne se spune că atunci cînd trece 
o cometă pe cer vinul este deosbit 
de bun. De aceea nu ne-am mirat 
c.ind experții noștri au anunțat că 
vinul din recolta anului 1959 va fr 
un vin excepțional pentru secoluf a! 
XX-lea.

De Voguieux i-a oferit în dar, 
N. S, Hrușciov o sticlă de șampanie 
îmbuteliată în aprilie 1894, adică 
în luna și anul nașterii lui N. S. 
Hrușciov. Cele 13 mari firme ai că
ror președinți asistau la ceremonie- 
au oferit în dar lui Nikita Hrușciov 
cîte o lădiță cu cel mai bun vin; de 
Champagne. In numele muncitori
lor un reprezentant al sindicatelor 
i-a oferit lui N. S. Hrușciov o carte.

să prezinte un plan
ISTAMBUL (Agerpres). —„Tre

buie să recunoaștem în mod sincer 
că propunerile sovietice constituie 
un, progres însemnat și un prilej 
pentru cei care doresc să ajungă la 
înțelegere", se spune într-un articol 
publicat în ziarul „Dunya" în. legă
tură cu ultimele propuneri sovietice 
referitoare la încetarea experiențelor 
cu arma nucleară. .

„Guvernul sovietic a prezentat o

„Am venit...
să ne prindem prieteni!“

(Uraure din pag. l-a)
tră începură bucurii necunoscute, 
învățătoarea îi strînse în jur și le 
vorbi și despre cele ce aveau să pe 
cu prilejul pomului de iarnă. Și 
copiii purtară cu bucurie vestea pe 
la casele lor, îndemnîndu-și mame
le. să vină la școală ca împreună cu 
învățătoarea să vadă de cele de tre

r o ir b a il
Unirea Alba-lulia— Minerul Deva 0-5 (0-4)

Cum era și firesc, prima confrun
tare a echipei Unirea în returul 
campionatului regional de fotbal a 
fost așteptată cu mult interes. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît par
tener de joc avea echipa Minerul 
din Deva. Jocul se anunța așadar 
greu pentru ambele echipe.

Publicul albaiulian, prezent în nu
măr destul de mare la stadion, ar 
fi dorit însă să vadă înainte de 
victorie un joc frumos, lucru ce 
din păcate nu l-au putut vedea așa 
cum și-au dorit. Cauze? In primul 
rînd, echipa favorită. „Unirea", n-a 
jucat nici pe departe la nivelul jo
cului ei obișnuit. Acționînd fără o- 
rizont, nervos, jucătorii Unirii an 
dat posibilitatea celor de la Minerul 
Deva să preia inițiativa și deep să-și 
facă jocul. In al doilea rînd, as
pectul jocului a fost influențat de 
arbitrul M. Nemeș din Petroșani, 
care a văzut pe teren o smoliră e- 
chipă, pe aceea din Deva. S-ar nu-

tea spune chiar că din deciziile ero
nate ale arbitrului s-au marcat 
d6uă goluri, fără a mai vorbi de 
11-ie de care trebuia să beneficieze 
Unirea, sau de ușurința cu care 
a fost eliminat de pe teren. Străjan 
(Unirea). Asemenea arbitraje., după 
părerea noastră, necompetente, duc 
nu numai la enervarea jucătorilor 
ci și la enervarea publicului spectator, 
în timp ce, dovedit este că publicul 
albaiulian apreciază arbitrajele co
recte. le aplaudă, indiferent de par
tea cui va fi victoria.

Iată de ce considerăm că Comisia 
regională de fotbal trebuie să ia 
măsuri hotărîte, spre a pune la 
punct problema arbitrajului. De a- 
semenea, considerăm nejust și fap
tul că, drept observator n-a fost 
trimis un delegat neutru, ci tocmai 
din Deva. In baza celor de mai 
sus, se poate afirma, cu tărie că 
rezultatul nedreptățește echipa Fi
nirea.
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buință pentru feeria ce urmau . s-d 
prezinte. Și veniră mamele pe îm 
trecute, Goția Ioana, Marcu Ioana, 
Drăghici Maria, Marcu Carolina șl 
multe altele, de-i ajutară învățătoa
rei să confecționeze costume pentru 
micii artiști.

In acest timp nici învățătorul nit. 
stătu degeaba. Strînse oamenii de 
le vorbi despre noutăți din lume și- 
din țară. Găsind sprijin in țăranii 
muncitori Todoruț Ștefănescu, Mar
cu Ștefan Lița, Goția Gheorghe, 
Marian Simian și alții, formă un 
cor, iar cu tineretul pregăti piesa 
„Bărbatul fără opinci". Cu toate 
gafa apoi, la căminul cultural avu 
loc serbare.

Satul Dumitra se umplu de vuiet, 
iar Maria și Moise Rusneac, învă
țătorii, 
tuturor

își croiră drum spre inimile 
sătenilor.

-k
aproape șapte luni de cînd 
harnici învățători întrebau, 

atîtca

Sînt 
cei doi 
pe unde vine. școala și tot 
luni de cînd primiră vizita tovară
șei Oprea Floarea care, trecîndu-le, 
pragul, își exprimă o dorință în cu
vintele : „Am venit să ne prindem 
prieteni". Ecoul cuvintelor ei însă 
stăruie și azi. Și învățătorii Maria 
și Moise Rusneac, deslușind. în al 
ceste cuvinte vocea satului, sîni 
mereu la datorie înconjurați de zeci 
șl zeci de prieteni. Prieteni de ne
despărțit le-au devenit copiii, prie
teni s-au prins cu toți oamenii sa
tului.
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