
i ca ia! buni iii ai poporului, 
ipro^i candidați ai Frontului 

tmocratlci Populare__
p.,cv'și în alte orașe și 

o 'te . ,‘'a a început marți, 10 
anuarie, desemnarea candidațjlor 

pentru alegerile în Marea Adunare 
Națională care vor avea loc ia 5 
martie 1961. In adunări ținute într-o 
atmosferă entuziastă la care au 
participat mii de oameni ai muncii 
dm fabrici și uzine, din gospodării 
agricole colective, din instituții si 
c.rtiere ale orașelor, au fost de
semnați drept candidați ai Frontu- 
ui Democrației Populare, cei mai 
îbiți fii ai poporului, conducătorii 

lartidului și guvernului, numeroși 
muncitori și colectiviști fruntași, 
intelectuali, femei și tineri, oameni 
care prin munca lor, prin devota
mentul lor față de cauza socialis- 

•îlui și păcii și-au cîștigat stima, 
țuirea și încrederea alegătorilor, 
ididații desemnați sînt membri 
Partidului Muncitoresc Romîn, ai 

idicatelor, ai Uniunii Tineretului 
ncitor, ai cooperației și ai altor 
anizații obștești, culturale și 
ățifice care alcătuiesc Frontul 
nocrației Populare — întruchi- 
e a unității politico-morale a 

regulai popor în jurul partidului. 
rovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

a fost propus în circumscripția 
►orală nr. 1 „Grivița Roșie" din 
urești.
ovarășul Chivu Stoica a fost 
pus în circumscripția electorală 

1 Ploiești-Est; în circumscrip- 
i electorală nr. 1 Galați-Est a fost 

jropns tovarășul Gheorghe Apostol; 
în circumscripția electorală nr. 1 
Iași-Vest, tovarășul B/njZ Bodhă- 
raș; în circumscripția electorală nr. 
1 „Steagul Roșu" — oraș Brașov, 
tovarășul Petre Borilă; în cjrcum-

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
propus candidat al F. D. P. în circumscripția 

electorală nr. 1 „Grivița Roșie"
Noiia și marea sală, frumos pa- 

oazată, a cantinei Atelierelor 
.F.R. „Grivița Roșie", s-a dovedit 
arți după-amiază neîncăpătoare, 
a a găzduit mii de oameni ai imun
ii de la „Grivița Roșie", Depoul 
ucurești-Călători, Depoul de Auto- 
lotoare, Uzinele Metalurgice „Gri- 
■ța“, Întreprinderea textilă „Da

na", Centrul tehnic de formare a 
•enurilor, Fabrica de medicamente 
Tableta" și alte întreprinderi, pre
lim și numeroși locuitori ai cartie- 
uliii, întruniți aci spre a propune 
andidatul Frontului Democrației
opulare pentru circumscripția
’ectorală nr. 1 „Grivița Roșie" în 
egerile de deputați pentru Marea 
.lunare Națională. 1 (Continuare în pag. 3-a)

Avînd asigurate cele mai bune 
condițiuni pentru buna desfășurare 
a învățămîntului agricol de masă, 
lumină, căldură, material didactic

Luînd cuvîntul în cadrul adunării, 
tovarășul Florian Dănălache, prim- | 
ecretar al Comitetului Orășenesc i 

icurești al P.M.R., președintele 
nsiliului orășenesc F.D.P., a su

nt deosebita însemnătate poli- 
a campaniei electorale și a a- 

~ilor — expresie vie a profun- 
i democratism al orînduirii 
.trc de stat — și a arătat con- 
e în care se desfășoară aceste 
imente — atît condițiile inter- 
male, caracterizate prin creș- 

forțelor socialismului și trans- 
irea sistemului mondial socia- 
in factorul determinant al dez- 
irii societății, cît și condițiile 
ne, ale luptei întregului popor 
u înfăptuirea grandiosului pro- 
i de desăvîrșire a construcției 

ialiste, trasat de Congresul al 
lea al P.M.R. 

scripția electorală nr 1 oraș Pitești, 
tovarășul Nicolae Ceaușesdu; în 
circumscripția electorală nr. 1 Hu- 
nedoara-Est, tovarășul Alexandru 
Drăghici; în circumscripția electo
rală nr. 1 „Universității" — oraș 
Cluj, tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer; în circumscripția electorală nr. 
1 Tg. Mureș-Nord, tovarășul Ale
xandru Moghioroș.

De asemenea au fost propuși can
didați ai Frontului Democrației 
Populare, mecanicul de locomotivă 
Ștefan Lungu Erou al Muncii So
cialiste, în circumscripția electorală 
nr. 2 Bucureștii Noi; Nicolae Hu- 
dițeanit, Erou al Muncii Socialiste, 
președintele gospodăriei agricole 
colective „Filimon Sîrbu" din co
muna Comana, regiunea Dobrogea, 
în circumscripția electorală nr. 4 
Medgidia, regiunea Dobrogea; Du
mitru Tudose, președintele gospo
dăriei agricole colective „6 Martie" 
din Stoicănești, raionul Drăgănești 
Olt, în circumscripția electorală nr. 
23 Radomirești, regiunea Argeș; 
Mihail Schuster, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Brașov, în circum
scripția electorală nr. 23 Sighișoa
ra; Marja Copil, profesor la Școala 
pedagogică din Oradea, în circum
scripția electorală nr. 13 Răbăgani, 
regiunea Crișana; acad. Atana.se 
Joja, președintele Academiei R. P. 
Romîne, în circumscripția electorală 
nr. 4 Victoriei din București: acad. 
Horia Hulubei, directorul Institu
tului de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romîne, în circumscrip
ția electorală nr. 5 Ana Ipătescu 
din București și alți oameni ai 
muncii.

Infățișînd un tablou al succese
lor obținute de oamenii muncii din 
Capitală în dezvoltarea economiei 
și culturii, vorbitorul a reliefat a- 
poi un șir de rezultate obținute și 
în raionul „Grivița Roșie" — între
prinderi noi sau modernizate, in
troducerea tehnicii noi, realizări so- 
cial-culturale, construcții care fac 
ca în multe locuri raionul să fie de 
nerecunoscut,. In primăvara anului 
1960 a încephit construcția comple
xului de blocuri din Calea Griviței 
care vor totaliza peste 3.000 de a- 
partamente.

Participantă la adunare au pri
mit cu însuflețire această trecere în

învățămîntului agrozootehnic de masă — toată atenția
In comunele și satele raionului nostru își desfășoară activitatea în 

aceste zile în cadrul învățămîntului agrozootehnic de masă 142 de cercuri 
și cicluri de conferințe. Și atît la cercuri, cît și la ciclurile de confe
rințe numeroși colectiviști și întovărășiți participă regulat, ian parte 
la discuții și dovedesc un deosebit interes pentru materialul predat.

Sînt însă în raionul nostru și unele cercuri și cicluri de conferințe 
unde preocuparea pentru buna desfășurare a învățămîntului agrozoo
tehnic de masă este necorespunzătoare. In scopul îmbunătățirii acti
vității învățămîntului, ziarul „Steaua roșie" a organizat un raid an
chetă.

Mai jos dăm unele aspecte din raid.

Rezuliaie bune
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Gospodăria colectivă
Duminica trecută, țăranii mun

citori din satul Galtiu au sărbăto
rit una din cele mai importante 
zile din viața lor — trecerea de la 
întovărășirea agricolă la gospodă
ria colectivă.

Cele 134 familii din sat, care 
și-au unit forțele lor în marea fa
milie a colectiviștilor, au adus în 
gospodărie 370 hectare teren, 17 
perechi de boi, 33 vaci, 30 cai, 50 
care și căruțe și alte utilaje agri
cole. Pe drumul vieții noi al gos
podăriei colective, printre primii 
care au pășit sînt comuniștii Hol- 
tiș Ștefan, Potopea Traian, Jurca 
Silviu, Mîrza Vasile, Mîrza Marian, 
țăranii muncitori Barbu Cornel, 
Mîrza Lucreția, Potopea Ion 1. Ion, 
Jurca Emil și alții. Ca președinte 
al consiliului de conducere al gos
podăriei a. fost ales comunistul 
Mîrza Marian, unul din cei mai 
destoinici colectiviști.

Aspect de Ia inaugurarea gospodăriei colective „Galtiana".
--------------------- ♦♦

Un nou
Incepînd din săptămîna trecută, 

la „Iprodcoop" Alba-Iulia s-a pus 
în lucru un non tip de mobilă. 
Este vorba de camera combinată 
tip „Timișoara". Lucrată din panel, 
furnir de nuc, lustruită și tapisată, 
noua mobilă prezintă linii moder
ne, este aspectuoasă și la un preț 

etc., membrii gospodăriei colective 
„Unirea" și întovărășiții din Alba- 
Iulia înscriși la cercul agrotehnic 
din oraș participă cu regularitate 
la cursuri.

Dornici de a-și însuși cunoștiințe 
cît mai bogate despre tehnica agri
colă înaintată, ei ascultă cu atenție 
lecțiile predate, își iau notițe pre
țioase, participă la discuții și pun 
diferite întrebări. Dovedind un deo

R aid an cheia
sebit interes pentru aplicarea în 
practică a celor învățate în scopul 
sporirii producției la cereale, 
cînd s-a predat lecția cu pri
vire la întreținerea culturilor pe 
timpul iernii, colectivistul Manciu- 
lea Todor, brigadier în cadrul gos
podăriei, a pus numeroase între
bări cu privire la confecționarea pa- 
razăpezilor, spargerea crustei de pe 
culturile de păioase etc.

Vinesi, 13 ianuarie 1961

Să pregătim temeinic agitatorii 
în campania electorală

In momentul de față întregul nos
tru popor se pregătește intens 
să-și aleagă la 5 martie reprezen
tanții săi în Marea Adunare Națio
nală și în sfaturile populare regio
nale, raionale, orășenești și comu
nale. Acest eveniment de o mare 
însemnătate politică are loc în con
dițiile luptei avîntate a muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor, a 
țărănimii noastre muncitoare, a in
ginerilor agronomi și a muncitori
lor din G.A.S. și S.M.T., a intelec
tualilor, a întregului popor pentru 
înfăptuirea la cel mai înalt nivel 
a sarcinilor trasate de Congresul 
ai Ill-lea al P.M.R. Campania elec
torală constituie un mijloc și mai 
puternic de a intensifica munca po- 

mai mic debit a celorlalte tipuri de 
mobilă lucrate pînă în prezent.

Muncitorii de la „Iprodcoop" 
printre care mașiniștii Popa Ma
xim, .Hațegan Maxim, timpi ar ii Ma
tei Aurel, Sînzîiană Gheorghe și. 
alții, au început lucrul la acest nou 
tip de mobilă cu mult elan.

Nivelul ridicat la care se discută 
pe marginea lecțiilor predate este 
o chezășie sigură că participanții 
la cursuri, care își însușesc bogate 
cunoștințe agrotehnice, vor obține 
noi și importante rezultate în bă
tălia pentru recolte sporite.

Cînd simțul de răspundere 
față de muncă lipsește
Deși ne găsim într-o perioadă a- 

vansată și pînă la această dată la 
cercul legumicol din satul Coșlariu 
trebuiau să se țină cel puțin 5 lec
ții, datorită slabei preocupări în a- 
ceastă direcție a comitetului comu
nal de partid, a lipsei de interes 
dovedită de comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, a 
lipsei de răspundere față de sarcini 
de care a dat dovadă lectorul cer
cului, inginer Mocanu Stela, la a- 
cest cerc 'încă nu s-a ținut nici o 
lecție. Mai mult, lectora cercului nu 
a întocmit pînă la 3 ianuarie nici 
iernatica lecțiilor ce trebuie pre
date.

Ținînd seamă de rolul important 
ce-1 are învățămîntul agricol de 
masă în ridicarea nivelului profe
sional al cursanților, a sporirii pro
ducției agricole, organele de partid 
și de stat locale și comisia raională 
de îndrumare și control a acestui 
învățămînt trebuie să ia cele mai 
potrivite măsuri organizatorice, 
pentru ca învățămîntul la acest 
cerc să se desfășoare în cele mai 
bune condițiuni.

(Continuare în pag. 2-a)
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litică pe o treaptă și mai înaltă, 
astfel ca întreaga perioadă ce ne 
desparte de data alegerilor să fie 
o perioadă cît mai activă pe linia 
înfăptuirii sarcinilor planului de 
stat pe 1961, pe linia pregătirii 
campaniei de primăvară și în ge
neral pe linia îmbunătățirii întregii, 
actvități economice și politice.

In această perioadă cresc în mod 
deosebit sarcinile agitației politice 
de masă și în mod special rolul a- 
gitatorilor în ridicarea activității 
politice de educare comunistă a 
oamenilor muncii și popularizarea 
mărețelor înfăptuiri ale poporului 
muncitor, sub conducerea partidu
lui nostru. Cu ajutorul agitatorilor, 
organizațiile de partid duc zi de zi 
muncă de lămurire a politicii parti
dului și guvernului, contribuie la 
ridicarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii de la orașe și sate, 
mobilizîndu-i la îndeplinirea sarci
nilor construcției economice și cul
turale ce se desfășoară în țara noa
stră.

Sarcinile ce revin însă agitatori
lor cer din partea lor nu numai o 
anumită pregătire politică, ci și îm
bogățirea neîncetată a cunoștințe
lor și experienței lor. Agitatorii pot 
să facă față cil succes muncii de 
răspundere ce le-a fost încredința
tă, numai cu condiția ca organiza
țiile de partid să-i îndrumeze și să-ii 
ajute zi de zi. Iată de ce îmbună
tățirea muncii agitatorilor, ridica- 

( rea nivelului politic și ideologic a! 
acestora constituie o sarcină deo
sebit de importantă pentru întreaga 
activitate de partid. Agitatorul tre
buie să răspundă la cele mai va
riate întrebări ale ascultătorilor săi. 
De aceea, trebuie să ne ocupăm în 
special de îmbunătățirea pregătirii 
agitatorilor, pentru ca ei sa fie ca
pabili să ducă convorbirile la tun 
înalt nivel.

Un mare număr de organizații 
de bază din raion, ca urmare a în
drumărilor date de Comitetul raio
nal de partid, au obținut pe lîngă 
rezultate bune și o bogată expe
riență în conducerea și îndruinan-i 
activității agitatorilor. La U.M.C.

(Continuare în pag. 4-a) 
-------------♦♦-------------

Pregătiri pentru alegeri
Delimitarea circumscripții
lor electorale pentru ale

gerile în sfaturile populare
In cadrul pregătirilor pentru a- 

legerile de deputați în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile popu
lare, care vor avea loc la 5 martie, 
în cuprinsul rionului nostru au fost 
efectuate lucrările pentru delimi
tarea circumscripțiilor electorale.

Astfel, în întregul raion au fost 
stabilite și delimitate 11 circum
scripții pentru sfatul popular regio
nal, 68 circumscripții pentru sfa
tul popit’ar al raionului ș' 58 cir
cumscripții pentru sfatul popular al 
orașului. Pentru sfaturile populare 
comunale au fost stabilite 624 cir
cumscripții electorale.

S-au deschis caseîe 
alegătorului

Zilele acestea, în comunele și sa
tele raionului nostru s-au deschis 
primele case ale alegătorului. Prin
tre acestea se numără casele ale
gătorului din satele Stremț, Ciu- 
glid, Cricău și altele, unde pe lîn
gă activitatea lor zilnică, alegătorii 
pot consulta aici ziare, reviste, 
c'firțî și să audieze programul sta
țiilor noastre de. radio.

Atana.se


Biblioteca în slujba construcției socialiste“

La capâtol mi ai flc
Zilele trecute, la biblioteca raio 

nală s-a făcut bilanțul muncii des 
fășurate în anul 1960 pe linia acti 
vității de popularizare și de pă 
trunderea cărții în masele de oa 
meni ai muncii din raionul nostru 
Și e fructuos acest bilanț. Inca 
drate în concursul bienal „Biblio 
teca în slujba construcției socia 
liste" biblioteca raională, cele 
biblioteci comunale și cele 56 
biblioteci sătești neafiliate, _
îmbunătățit simțitor activitatea, a- 
ceasta fiind tot mai strîns legată 
de sarcinile politico-economice ac
tuale. Așa, de pildă, încadrată în 
concurs, biblioteca raională a în
scris anul trecut 3.860 cititori, 70,7 
la sută din numărul acestora fiind 
cititori adulți, iar 74 la sută mun
citori și țărani muncitori. Numă
rul cărților citite de cititorii adulți 
înscriși la biblioteca raională se ri
dică la 51.716, cărțile de ideologie, 
tehnică, știință popularizată și a- 
grotehnică reprezentînd un procent 
de 77 la sută.

Paralel cu munca de populari
zare și pătrunderea cărții în mase, 
o atenție crescîndă a acordat-o co
lectivul bibliotecii organizării de 
manifestări de masă cu cartea. Și 
serile literare cu temă ca „In frun
te comuniștii", „Te cîntăm, te slă
vim partid iubit" s-au bucurat de 
multă apreciere. Bine organizate de 
către bibliotecă au fost de aseme
nea consfătuirile pe teme'ca „Sate
liții artificiali ai pămîntu'lui", „Ce 
spune știința despre religie", re
cenziile romanelor „Scutarevski", 
„Tinerețea lui Marx“, „Bătălia în 
marș" și altele.

Cu rezultate de seamă și-au des
fășurat activitatea în perioada con
cursului și o bună parte din biblio
tecile comunale și sătești, despre 
acest lucru vorbind deosebit de 
grăitor cifrele: 13.585 cititori cu
109.155 cărți citite. Apoi, ca și la 
biblioteca raională, bibliotecile co
munale și sătești au organizat și 
ele o seamă de manifestări de ma
să. Așa, bunăoară, la biblioteca co
munală din Teiuș s-au prezentat 
recenziile cărților „Așa s-a călit 
oțelul", „Sevastopol", „Prețul sîn- 
gelui", „Pe muchie de cuțit" și al
tele. S-au organizat apoi consfă
tuiri cu cititorii pe marginea roma
nelor „Bărăgan" și „Setea", iar 
în colaborare cu biblioteca raională 
a fost organizată și consfătuirea 
„Cum putem obține legume tim
purii în tot cursul anului", cu care 
prilej au fost expuse într-o expozi
ție un însemnat număr de cărți a- 
grotehnice.

Dar pe lîngă alte multe manifes
tări de masă ca seri literare, seri

10 
de 

șî-au

Pe marginea dărilor de seamă îa G. A. C.

gratîtoeMre

ajutați de 
smulgă pă
sa realjzeze

în darea de 
cultivat cu

cea mai mare parte 
adus gospodăriei un

Cu prileiul prezentării dării de 
seamă în fața adunării generale a 
colectiviștilor din Cistei, s-a putut 
constata că gospodăria a încheiat 
anul 1960 cu un bilanț rodnic. Că 
în anul trecut colectiviștii din a- 
ceasfă gospodărie, 
S.M.T., au reușit să 
mîntului. rod bogat și 
importante venituri.

Așa cum s-a arătat 
seamă, gospodăria a 
grîu și porumb suprafețe sporite față1 
de alți ani și au du les rod bogat. 
La sfecla de zahăr cultivată pe o 
suprafață de 30 hectare, mulți co
lectiviști din brigăzile a I și alll-a 
au obținut depășiri de producții im
portante. Cele 8 hectare cultivate Cu 
legume, în 
irigate, au 
cîștig bun.

Rezultate 
au obținut 
la cultura viței de vie din pepinieră, 
în care se poate spune că s-au spe
cializat. Prin executarea la timp a 
lucrărilor de întreținere, aplidarea 
de îngrășăminte chimice, irigarea 
după cerință etc., s-a obținut o pro
ducție de 411.000 fire viță calitatea 
I și 93.000 de calitatea a II-a, care 
a adus gospodăriei Colective un ve
nit de peste 850.000 lei.

Lărgindu-și multilateral ramurile 
de producție, colectiviștii din Cistei 
s-au preocupat și de dezvoltarea

deosebit de frumoase 
colectiviștii din Cistei

toate acestea, 
faptul că to-

de întrebări și răspunsuri, lecturi 
în grup, concursuri de poezie și 
altele, bibliotecara Nagy Tatiana 
din Teiuș, muncind cu rîvnă și dra
goste de carte, a înscris în 1960 
și peste 1.000 cititori, a organizat 
25 cercuri de citit și a înzestrat 
biblioteca din fondul extrabugetar 
cu 120 volume. La ' ’
adaugîndu-se anoi -: 
varătea Nagy Tatiana s-a dovedit 
un bun gospodar al bunurilor ob
ștești au făcut ca biblioteca comu
nală din Teiuș să se situeze pe loc 
de cinste în întrecere, stînd în frun
tea bibliotecilor comunale din raion.

Asemeni bibliotecii comunale din 
Teiuș, rezultate de seamă au obți
nut și alte biblioteci. Tovarășa Ta- 
maș Ana a înregistrat succese de 
seamă în ceea ce privește numărul 
cititorilor față de populația Mete- 
șului și răspîndirea cărții agroteh
nice. La Ighiu tovarășul David Va- 
sile, prin munca desfășurată cu 
cartea printre țăranii muncitori, și-a 
adus o contribuție de preț la creș
terea numărului colectiviștilor, iar 
tovarășa Băcilă Maria a organizat 
la biblioteca din Vințul de Jos expo
ziții de cărți interesante pe teme 
ca: „Vrei o recoltă bogată, învață 
din cărți", „Viața nouă a satului 
oglindită în literatură", „Partidul 
— forță călăuzitoare a oamenilor 
muncii" și altele.

Mai mîțin rodnică, lucru de alt
fel explicabil, dată fiind lipsa de 
interes cu care s-a muncit, a fost 
activitatea 
din Zlatna, Mihalț și Galda de Jos 
și a unor biblioteci sătești 
n-au reușit a se încadra în indicii 
cerați de concurs.

Concursul însă nu s-a încheiat, 
și chiar bibliotecile care au obținut 
rezultate bune și le pot mult lărgi. 
Condiții sînt în raionul nostru pen
tru aceasta. Oamenii muncii sînt 
dornici să pătrundă tot mai adînc 
taina slovei, și bibliotecarii, ca de 
altfel toți factorii chemați să des
fășoare muncă cu cartea, sînt da
tori să 1° înlesnească acest lucru. 
Să fie folosite în mun‘'-> 
larizare și răspîndire a 
mase forme noi, metode 
fie organizate cu cartea 
țări vii, bine chibzuite, interesante 
și instructive. In activitatea cu car
tea să se simtă că se depune su
flet, care uneori lipsește din munca 
unor bibliotecari. Și atunci, cu si
guranță căci cartea își va aduce și 
mai complex aportul la realizarea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern, va veni cu și mai multă efi
cacitate în slujba construcției so
cialiste.

bibliotecilor comunale

care

de poptt- 
cărții în 
noi. Să 
manifes-

creșterii animalelor și îndeosebi a 
vacilor de lapte. De unde la înce
putul anului 1960 gospodăria dispu
nea de 10 vaci și 8 boi, la sfîr
șitul aceluiaș an a ajuns să 
aibă 46 de vaci și 40 boi. 
De asemenea, ei au sporit numă
rul de bovine din matcă proprie, 
crescînd. de la vacile gospodăriei 
30 canete de tineret bovin.

Dacă se raportează numărul de 
bovine la suprafața de teren agri
col a gospodăriei și se ține seamă 
de condițiile pe care le are gospo
dăria, numărul de bovine și îndeo
sebi cel de vaci existent astăzi este 
mult prea mic față de posibilități, 
el trebuind să fie 
cursul ac-stui an.

Avînd asigurate 
de furaje, din care 
însilozat și asigurînd o furajare 
rațională a vacilor, producția de 
lapte pe cap de vacă furajată a 
fost realizată și chiar depășită. O- 
dată cu sporirea numărului de bo
vine colectiviștii din Cistei au asi
gurat și condiții bune de adăpos- 
tire, construind în mare parte cu 
posibilități locale Un grajd pentru 
100 vite mari.

Pentru a-și asigura fondurile ne
cesare, colectiviștii din Cistei au 
contractat dantități importanțe de 
produse vegetale și animale, care 
au adus gospodăriei un venit de
1.153.120  lei, repartizîndu-se la fon
dul de bază 120.000 lei.

cantități sporite
900 tone porumb

învățămîntului agrozootehnic de masă
Acordă interes sporit 

învățămîntului agrotehnic
(Urmare din pag. l-a)

Pentru a se putea bucura din 
plin de roadele științei agrotehnice, 
cursanții de la cercul agrotehnic 
din satul Sîntimbru se străduiesc 
să-și însușească cît mai bine lecții
le predate la cerc. Și frecvența 
bună precum și dezbaterile însufle- 
țitoare care au loc pe marginea 
materialului predat, la care cursan
ții Popa Ion 1. Miron, Voica Du
mitru, Conțan Victor, Barbu Parte- 
nie și alții participă cu regularitate, 
fac din acest cerc un cerc fruntaș.

O preocupare de seamă pentru 
însușirea temeinică de către 
cursanți a materialului predat do
vedește și lectorul cercului, profe
sorul Păcurar Gheorghe, care se 
îngrijește ca lecțiile să fie bine 
pregătite și predate într-o formă 
atractivă și pe înțelesul cursanților. 
In activitatea sa lectorul cercu'lui 
este îndrumat și ajutat de organi
zația de bază și comitetul de con
ducere din întovărășire, care asi
gură o bună mobilizare a corsan- 
ților și se îngrijesc ca lecțiile să 
fie predate la un nivel cît mai ri
dicat.

Muncă superficială,
Dacă la cercul agrotehnic din 

gospodăria colectivă din Berghin 
activitatea se desfășoară slab, a- 
cest lucru se datorește atît organi
zației de partid și conducerii gospo
dăriei cît și lectorului, tehnicianul 
Gi'.ira Ion. Datorită unei slabe 
orientări a acestuia la întocmirea 
tematicei, s-au prevăzut și în acest 
an aceleași lecții ca și în anii tre- 
cuți și aproape aceeași sînt și 
cursanții înscriși la cerc.

Datorită faptului că în mare par
te lecțiile sînt cunoscute de cursan
ți, acestea nu trezesc interesul 
cursanților înscriși la cerc, care 
sînt dornici de cunoștințe noi.

De faptul că pînă la 4 ianuarie 
la aicjest cerc nu s-au ținut decît 
două lecții, o mare vină poartă și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună, care nu trage la 
răspundere pe lector pentru munca 
superficială ce desfășoară.

Veniturile frumoase realizate de 
gospodărie a dat posibilitate co
lectiviștilor ca pe lingă cerea'e și 
alte produse să împartă și sume im
portante de bani. Așa, de pildă, co
lectivistul Șerbu Virgil, Oare a e- 
fectuat împreună cu familia 806 
zile-muncă, a primit pe lingă can
titate de 9334 kg produse agricole, 
suma de 6.528 lei. Cantități asemă
nătoare de produse și sume impor
tante de bani, au primit de aseme
nea colectiviștii Marca Dumitru, 
Naghi Ștefan și mulți alții.

Aceste rezultate sînt Intr-adevăr 
frumoase și co'ectivișfii sînt mul
țumiți. In 
după cum 
seamă, nu 
că, dacă 
preocupare 
conducere al gospodăriei pentru 
dezvoltarea și mai mult a fermei 
de vaci, crescătoriile de porci și 
de păsări și s-ar fi insistat mai 
mult asupra măsuri’or organizatori
ce pentru executarea muncii în a- 
cord la toate culturile și la toate 
lucrările, recoltele și veniturile ar 
fi fost mult mai mari.

Numeroși 
Petru, Sîrbu 
lae, Loghin 
sile și alții, 
marginea dării de seamă, pe Ungă 
sublinierea rezultatelor obținute, ei 
au criticat lipsurile, și au făcut pro
puneri prețioase pentru îmbunătă
țirea muncii în viitor.

același timp însă, așa 
a reieșit din darea de 
este mai puțin adevărat 
ar fi existat mai multă 
din partea consiliului de

colectiviști, ca Albu 
Simion, Dobîrtă Nico- 
Dumitru, Dobîrtă Va- 
care au discutat pe

Se cere mai multă preocupe
La gospodăria colectivă din Ce

tea, cercul pomi-viticol nu-și desfă
șoară activitatea pe măsura sarci
nilor. Mulțumindu-se să-și desfă
șoare activitatea în cadrul cercu'lui 
la voia întîmplării, lectorul cercu
lui, tehnicianul Oarga Ion, nu a 
ținut pînă la 9 ianuarie decît 3 
lecții din 5 cîte avea planificate. 
Mai mult, lipsit de simțul răspun
derii față de sarcini și îndrumat în 
slabă măsură de organele tehnice 
agricole raionale, tehnicianul Oar
ga Ion nu se străduiește să pregă
tească lecții pe măsura sarcinilor,

CONCLUZII
Cu prilejul raidului s-a putut ve dea că acolo unde lectorii au înțe

les importanța sarcinii de onoare încredințată lor și și-au întocmit 
planuri tematice bune, strîns legate de practică și sînt sprijiniți îndea 
proape în activitatea lor de organi zațiile de partid și comitetele ex 
cutive ale sfaturilor populare de la comune, activitatea Ia cercurile 
ciclurile de conferințe cu caracter agrozootehnic este bună. Cursan 
participă în număr mare la cursuri și conferințe, participă la discut 
pun întrebări și își notează cu atenție tot ce-i interesează. In act 
sens ca exemplu pot fi date cercurile agrozootehnice de la gospoc 
riile colective din Teiuș, Alba-Iulia, Ighiel, Șard, Oiejdea, întovără 
rile ogricole din Stremț, Cricău, Bărăbanț, ciclurile de conferii 
din Hăpria, Dumitra, Feneș și altele.

Pe lîngă aceste rezultate, trebu ie arătat însă că în raionul nosti 
sînt și unele cercuri și cicluri de conferințe, unde activitatea nu r 
desfășoară pe măsura sarcinilor. Așa este, de pildă, situația la cere 
rile agrozootehnice de la gospodăriile colective din Obreja, Cis 
Berghin, Micești, întovărășirile agricole din Vurpăr, Oarda de J 
unde nu s-au ținut decît 1-3 lecții față de 5 programate și multe c 
acestea la un nivel necorespunzător. De asemenea necorespunzăt 
se desfășoară activitatea la ciclurile de conferințe din satele Gah 
de Sus, Benic, Mereteu, Presaca și altele, unde datorită faptului că s 
muncește sporadic, nu s-au țintit decît un număr redus de conferințe 
cu caracter agricol.

Ținînd seamă de rolul important ce-1 are învățămîntul agrozootehnic 
de masă în ridicarea nivelului profesional al oamenilor muncii din a- 
gricultură în lupta lor pentru sporirea producției agricole vegetale 
și animale, a traducerii în fapt a Directivelor celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului, organizațiilor de partid și comitetelor executive ale 
sfaturilor populare de la comune le revine sarcina să îndrume și să 
snrijine cu toată răspunderea activitatea cercurilor agrozootehnice și 
ciclurile de conferințe. Ele trebuie să ia cele mai potrivite măsur- 
politice și organizatorice, pentru ca pînă la sfîrșitul lunii martie pir 
nul tematic al lecțiilor și al chelului de conferințe să fie realizat h 
întregime și în condițiuni optime. D'e asemenea, o contribuție de sea
mă au datoria să-și aducă în desfășurarea învățămîntului agrozoo
tehnic de masă directorii căminelor culturale.

Mai multă preocupare trebuie să dovedească în sprijinul învăță
mîntului agrozootehnic de masă colectivul raional de îndrumare și 
coordonare, care trebuie să desfășoare în teren o muncă de contro 
si îndrumare susținută1.

Pe urmele materialelor publicate

S-aw îndreptat lucrurile
In numărul 585 din 23 decem

brie 1960 al ziarului „Steaua roșie" 
a fost publicat artico’ul întitulat 
„Difuzarea presei — o sarcină de 
răspundere", în care, alături de u- 
nele întreprinderi, instituții și sate, 
unde muncii de difuzare a presei 
i se acordă atenția cuvenită, au 
fost vizate pentru difuzarea cu în
târziere a ziarelor oficiile P.T.T.R. 
din comunele Vințul de Jos, Hă
pria și Meteș.

Lecfiile sînt mei bine pregătite
Referindu-se la articolul „Lecțiile 

să fie strîns legate de viață" apă
rut în ziarul „Steaua roșie" numă
rul 585 din 23 decembrie 1960, în 
care s-a sesizat faptul că la învă
țămîntul agrozootehnic de masă ți
nut cu colectiviștii din Ciugud nu 
s-a folosit material intuitiv, Sfatul 
popular al raionului Alba răspunde 

NEGRU PE ALB

Al U.C.F.S.-ului nu-i, al A.S.M.-ului este, dar... numai vara, iarna 
și cînd e vorba de reparări s-ar părea că nu mai e nici a A.S.M.- 
uihii. Așa că terenul de volei deMîngă Tribunalul din Alba-Iulia nu este, 
sau mai bine zis este un... copil al nimănui. Priviți fotografia și vă 

veți convinge.

ocolește demonstrațiile cjjce 
nu folosește planșe, mu’ , 
material didactic. Din acta, ‘ 
ză lecțiile predate sînt seci’șf lip
site de conținut. Această situație 
influențează negativ și asupra 
cursanților care nu vin la cerc de
cît în proporție de 50 la sută. A- 
cestei stări de lucruri, dăunătoare 
bunei desfășurări a învățămîntului 
agricol de masă, organizația de 
partid, consiliul de conducere a! 
gospodăriei și comitetul executiva! 
sfatului popular din comună trebuie 
să-i pună de urgență capăt.

Răspunzîrtd ziarului, Ofici 
P.T.T.R. raional Alba, serviciul e: 
p'oatări poștale, arată că cele s 
sizate de ziar sînt juste, de unre< 
ajutor în munca de difuzare a pr< 
sei și că, pentru remedierea lipsut 
lor semnalate, au fost luate măsu

Astfel, factorii poștali Filipescu l 
colae din Hăpria, Ecșeu Traian d. 
Meteș, Pîclișan Petru și Popa Io 
din Vințul de Jos distribuie de h 
această dată ziarele fără întîrzier 

că lucrurile s-au îndreptat.
In adevăr, în puțin timp 

apariția articolului, lectorul c 
lui, inginer Ursu Voichița, a p 
lecții bine pregătite și documei 
folosind material intuitiv, re 
astfel să facă ca lecțiile de în 
mînt să fie Intr-adevăr atr; 
și folositoare.



Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
propus candidai al F. D. P. în circumscripția 

electorală nr. 1 „Grivița Roșie“
(Urmare din p.fcig. l-a)____

.vistă. Conștienți Tă izvorul tutu- 
r realizărilor Ip-'r, ca și ale între- 
lui popor, p/ste conducerea de 

e partidt' ei și-au exprimat prin 
de. ovații atașamentul față de 
nil Muncitoresc Romîn, ca

za încercată a dezvoltării pa
triei noastre pe calea socialismului. 

In această atmosferă însuflețită, 
■cînd vorbitorul a arătat că aduna
rea trebuie să facă o propunere de 
■candidatură pentru alegerile de de- 
putați în Marea Adunare Națională, 
zeci de participanți s-au ridicat ce- 
rînd să fie propus candidat al 

’F.D.P., în circumscripția electorală 
nr. 1 Grivița Roșie, tovarășul Gheor- 
■ghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
.al Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn.

Puternice aplauze, ovații prelun
gite și urale au constituit răspun
sul adunării. In unanimitate propu
nerea a fost adoptată, miile de par
ticipanți, într-un singur glas, acla- 
inînd pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Au luat apoi cuvîntul un șir de 
participanți la adunare.

— Tuturor — a arătat fierarul 
Ion Beja — ni s-au umplut inimile 
de mîndrie auzind cuvintele rostite 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al III-lea Congres al 
partidului prin care arăta că în țara 
noastră a învins socialismul! Pen
tru toate cele ce am înfăptuit pînă 
acum sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, a Comitetului său Cen
tral, pentru tot ce știm cu siguran

Tovarășul Alexandru Drăghici propus candidat 
al F. D. P. în circumscripția electorală nr. 1 Hunedoara 

pentru Marea Adunare Națională
In sala clubului „Siderurgistul" 

■'din Hunedoara s-au adunat ieri 
după-amiază peste 3.000 de cetă
țeni — furnaliști și oțelari, cocsari 
și laminatori, constructori, oameni 
ai muncii de toate categoriile — 

^din circumscripția electorală nr. 1 
pentru a desemna candidatul de 
deputat în alegerile de la 5 martie 
1961.

Intr-o atmosferă plină de însufle
țire și entuziasm a luat cuvîntul 
'ovarășul Petru Furdui — prim se
cretar al Comitetului regional al 
P.M.R. Hunedoara, președintele 
'Consiliului regional F.D.P.

Făcînd un scurt bilanț al reali
zărilor înfăptuite în ultimii ani în 
țara noastră, tovarășul Petru Fur
dui a arătat că importantele trans
formări sociale care au avut loc pe 
plan național își găsesc o puterni

Tovarășa Elena Borza
propusă candidată F. D. P. în circumscripția 

electorală nr. 15 Alba-Iulia
Miercuri după-amiază, în sala 

■cinematografului „23 August" din 
Alba-Iulia s-au adunat peste 600 
•de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din Alba-Iulia și Zlatna, țărani co
lectiviști și întovărășiți din satele 
Ighiu, Țeina, Bărăbanț și altele, 
spre a-și desemna candidatul lor 
în alegerile de la 5 martie pentru 
Marea Adunare Națională;

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ștefan Boureanu, prim-secre
tar al Comitetului raional de partid 
Alba.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Vușdea, secretar'al Co
mitetului regional al P.M.R. Hune- 

' doara, membru în Consiliul Regio
nal F.D.P., care a arătat că ale
gerile de la 5 martie constituie un 
eveniment de mare însemnătate po
litică, o puternică manifestare a 
unității politico-morale a întregului 
nostru popor în jurul partidului și 
guvernului.

Vorbind despre orașul nostru, to
varășul Gheorghe Vușdea a arătat 
că în anii puterii populare Alba- 
Iulia a cunoscut o largă dezvoltare. 
O serie de unități industriale, ca 
fabrica „Ardeleana", întreprinderea 
„Horia", Atelierul „Ardealul" și 
altele, și-au sporit considerabil ca
pacitatea de producție. Noi uzine 
au fost construite în acești ani în 
raion și altele sînt în curs • de mo
dernizare. S-a dezvoltat și se dez

ță că vom înfăptui în anii viitori, 
sprijin cu toată căldura propunerea 
făcută în această adunare.

Susținînd de asemenea propune
rea, inginerul Cornel Burada a sub
liniat că, prin activitatea rodnică 
depusă de Partidul Muncitoresc Ro
mîn, prin conducerea chibzuită a 
construcției socialiste, prin politica 
externă de pace promovată cu con
secvență de partid și guvern, presti
giul internațional al patriei noastre 
a crescut considerabil.

Ne inspiră bucurie și încredere — 
a spus vorbitorul — că, în lumina 
istoricelor documente ale Consfă
tuirii de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și mun
citorești, a reieșit și mai clar jus
tețea politicii interne și internațio
nale a partidului nostru.

Vorbind în numele textilistelor 
de la întreprinderea „Dacia", tova
rășa Florica Dragotă a subliniat că 
regimul democrat-popular a asigu
rat femeilor muncitoare drepturi 
cetățenești, condiții de muncă și de 
viață cum nici nu puteau visa în 
trecut.

După ce profesorul Petre Mari
nescu, de la școala medie nr. 4, a 
scos în relief importantele reali
zări în domeniul culturii și învăță- 
mîntului obținute de poporul nostru 
în anii construcției socialiste, pen
sionarul Petre Crefu a vorbit des
pre marile construcții moderne care 
dau o nouă înfățișare cartierului 
Grivița, ca și întregului raion.

Au mai luat cuvîntul tovarășii 
Dumitru Miron, directorul Atelie
relor C.F.R. „Grivița Roșie", mai
ștrii Nicolae Domișan și Dumitrii 

că oglindire și în realizările obți
nute în dezvoltarea economiei și 
culturii în regiunea Hurfedoara.

Vorbitorul a propus anoi ca din 
partea Consiliului Central și al 
Consiliului regional F.D.P. să can
dideze în circumscripția electorală 
nr. 1 Hunedoara nentru Marea A- 
dunarea Națională tovarășul Alexan
dru Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C. C. al P.M.R., minis
trul Afacerilor Interne.

Propunerea candidaturii tovară
șului Alexandru Drăghici a fost pri
mită cu mult entuziasm de cei pre- 
zenți la adunarea populară.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți la adunare.

— Propunerea ca tovarășul A- 
lexandru Drăghici să candideze în 
circumscripția noastră, este nrimită 
de noi cu satisfacție — a SPUS 0_ 

S. POPESCU_ 
(Continuare în pag. 4-a)

voltă sectorul socialist al agricul
turii raionului. In momentul de față 
94,6 la sută din agricultura raio
nului este coopera tivjzată. Se întă
resc pe zi ce trece economicește 
gospodăriile colective.

In aplauzele sutelor de pârtiei 
panți la adunare,’ tovarășul Gheor
ghe Vușdea a propus drept candi
dat al F.D.P. p ntrtt circumscripția 
electorală nr. 15 Alba în alegerile 
pentru Marea Adunare Națională 
pe tovarășa Elena Porza, membră 
supleantă a biroului Comitetului 
regional de partid, președinta Co
mitetului regional al femeilor Hu
nedoara.

Numeroși participanți, printre 
care Maria Muntean, muncitoare 
la fabrica „Ardeleana", Elvira Le
derer, casnică, Ana. Nistor, funcțio
nam, Carol lendriișak, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Alba-Iulia, Ste
fan Angliei, colectivist din Ighiu, 
Nicolae Demco, președintele Tribu
nalului popular Alba au susținut 
cu căldură propunerea făcută, an- 
gajîndu-se să lupte cu toate forțele 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate 
de Congresul al III-lea al P.M.R:

Adunarea a aprobat în unanimi
tate propunerea făcută.

In ovațiile mulțimii, tovarășei' 
Elena Borza i s-au înmînat apoi 
buchete de flori.

Toma care, ca și ceilalți vorbitori, 
au susținut cu deosebită căldură 
propunerea candidaturii tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în circum
scripția electorală nr. 1 „Grivița 
Roșie". Ei au exprimat totodată ho- 
tărîrea colectivelor lor de muncă 
de a întîmpina importantul eveni
ment al alegerilor prin noi și cît 
mai însemnate succese în producție 
și în toate domeniile de activitate.

A fost adoptat apoi textul unei 
scrisori prin care tovarășul Gheor
ghe Georghiu-Dej este rugat să ac
cepte a candida din partea Frontu- 
tului Democrației Populare în cir
cumscripția electorală „Grivița Ro- 

• „ ICșie . .
Adunarea — se spune în scri

soare — a propus în unanimitate, 
pentru alegerile în Alarea Adunare 
Națională, candidatura dumneavoas
tră, iubite tovarășe Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, conducător încercat al 
Partidului Muncitoresc Romîn și 
al întregului nostru popor, ridicat 
din rîndurile muncitorimii ceferiste. 
Lupta dumneavoastră neînfricată 
pentru victoria cauzei clasei munci
toare, activitatea neobosită pe care 
o desfășurați în fruntea Comitetu
lui Central al P.M.R. nentru succe
sul operei de construire a socialis
mului, pentru viitorul luminos si fe
ricit al patriei noastre, constituie 
pentru noi o înaltă pildă de urmat.

In seara aceleiași zile, o delega
ție a adunării a depus la comisia 
electorală a circumscripției electo
rale nr. 1 „Grivița Roșie" procesul 
verbal de propunere a candidaturii 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

țelarul Alexandru Petrovici. Ne an
gajăm ca pînă la alegeri să dăm 
peste sarcinile de plan 1.600 tone 
oțel de bună calitate și la un preț 
de cost redus.

— Noi furnaliștii din Hunedoa
ra — a spus în cuvîntul său fur- 
nalistul loan Șelaru ■— salutăm nu 
cea mai mare bucurie și susținem 
din toată inima propunerea ca to
varășul Alexandru Drăghici să fie 
candidatul nostru de deputat în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională.

In încheiere, tov. Ștefan Tripșa 
Erou al Muncii Socialiste, a dat 
citire mesajului adresat tovarășului 
Alexandru Drăghici de către parti- 
cipanții la adunarea populară prin 
care îl roagă călduros să accepte 
da a fi candidatul lor în alegerile 
de la 5 martie.

GOSPODARII 
NOI AI SATELOR—-----------------------

Apucînd-o pe după „grădini" 
cum i se zice scurtăturii ce te scoate 
de la stația Șard în drumul țării, 
la o răscruce de Cărări am ajuns 
din urmă un unchiaș cu. tîmple sure 
și pas legănat.

— Noroc, moșule!
— Să trăiești, nepoate! Dar în

cotro cu atîta grabă în pas ?
— Ia pînă în satul de colo — 

mă prefăcut a nu cunoaște împre
jurimile.

— Cum s-ar zice ta Ighiu — 
găsi de bine să precizeze unchia
șul. Apoi dacă-i așa om merge îm
preună. Și ia-o cu mine alături, 
mai pe îndelete, că mai departe a- 
jungi.

Sfătos cum mi-a fost dat să-l în- 
tîlnesc, unchiașul îmi plăcu. Mi-am 
potrivit pasul după al său. Am 
mers un timp tăcuți apoi, așa cum 
le stă bine drumeți'or, am prins 
chag d” vorbă.

— Și... ce mai e nou în sat, mo- 
șu'c ?

Unchiașul mă privi întoreîndu-și 
capul pe jumătate, apoi, după cîțiva 
pașă se opri dăruindu-mi fața în
treagă.

— Păi, de nu-i nou să mă în
trebi! — și în ochi îi luci toată bu
curia vorbelor scăpate de pe buze. 
Iacă, dacă vrei... să ți le înșir pe

La noua, secție
De curînd înființată, secția de 

boiangerie a cooperativei „Mure
șul" din Alba-Iulia a reușit, prin- 
tr-o deservire corectă, la timp și 
în mod civilizat, să-și creeze un 
bun renume atît în oraș cît și în 
întregul raion. Pe lingă acest fapt, 
noua secție se numără și printre 
secțiile fruntașe ale cooperativei.

După ce în lunile trecute, mun
citorii de la boiangerie, printre 
care Klein Nicolae, Popa loan, 
Barbu Doina și cdții, și-au îndepli-

Au primit distincții pionierești
In zilele vacanței, de curînd 

Sflrșită, pionierii Școlii de 7 ani 
nr. 1 din Alba-Iulia au trăit un 
mare eveniment. Intr-un cadru fes
tiv, 30 de pionieri, printre care 
Georgescu Vasile, Feredea Nico
lae, Rotaru Emilia, Gliga Alexan
dru, Oarga Mirdea, fruntași la în
vățătură, în muncile patriotice și 
cu o comportare adevărat pionie

Cînd nu se respectă cuvîntui dat
Cam pe la mijlocul anului trecut, 

locuitorii străzilor B., G., I. și M. 
de pe Platoul Romanilor au primit 
vestea îmbucurătoare că într-o lună 
și străzile lor vor fi electrificate. 
Și, antrenați de deputății de cartier, 
gospodarii de pe platou au săpat 
gropile, au cărat pietrișul și pia
tra necesară plantării stilpilor.

De atunci au trecut multe luni.

Grăbesc
Pentru ca perioada muncilor a- 

gricole de primăvară să-i gă
sească pe deplin pregătiți, me
canizatorii de la S.M.T. au inten
sificat lucrările de reparații. Ast
fel, pînă la data de 9 ianuarie, a- 
cest colectiv a revizuit și reparat u- 
tilajul ncesar în campania gricolă 
de primăvară în proporție de 70 la 
sută la tractoare și pluguri, 85 la 
sută la semănători și 75 la sută la 
grapele cu discuri.

Mărturii de viată nouă
5

degete. Dar de unde atîtea degete!? 
Vino mai bine și-i vedea.

Pînă la întVnirea cu satul nu 
mai rămăsese decît cale de-o țiga
ră. De-acum se vedeau bine, cu 
toată ceața care încă nu se ridi
case, și pi cul de plopi ce stau de 
strajă văii la ieșirea d.'n sat și ro
șul țig'e'or primelor case.

Peste pragul satului pășirăm a- 
mîndoi. Mult însă n-am mai mers 
îmnreună. Dintr-un grup de copii 
gureși, ce făceau cîțiva pași, se o- 
preau și iar plecau, se desprinse o 
fetiță cu bucle de aur. Picioarele 
prinseră a-i bate în pămînt mărunt 
și des iar printre dinții ca mărge
lele porni chemarea:

— Moșul Moșul
Unchiașul li ieși în întîmpinare 

în pas mai vioi decum i-l cunoscu
sem. Să'tă copila în brațe și o 
strînse la piept. în timp ce din 
punga primită la pomul de iarnă 
n poala li vlră moșului. în gură o 
bomboană cu cîteva fire de mus
tață cu tot.

Privindu-i de la cîțiva pași, un
chiașul ce-mi fusese ortac de drum 
cătă și el spre mine cu duioșie.

— Eu n-am javut copilărie — pă
rea a-mi zice. Mă bucur însă și eu 
de viața cea nouă. Mă bucur de 
ceea ce are ea — și-și arătă ne

a cooperativei
mî sarcinile de plan în proporție 
de 138—-140 la sută, ei au hotărît 
să muncească și mai bine în acest 
an, lucrul ieșit din atelier să 
fie de o calitate tot mai bună, 
iar sarcinile de plan deși sporite, 
să fie depășite.

Respectîndu-și cuvîntul dat, 
muncitorii secției raportează cu 
mîndrie Că planul pe prima deca
dă a lunii ianuarie a fost depășit 
cu peste 5 la sută.

B. E.

rească, au fost răsplătiți pentru 
dragostea și sîrguința depusă în 
munca lor cu distincții pionierești.

Stro? Constanța, Brad Rodica și 
alți pionieri, primind au emoție 
steluța roșie, și-au exprimat, prin 
cuvinte simple dar pline de dra
goste, mulțumirea față de partidul 
nostru, creatorul vieții noi, fericite, 

SUCIU SIMION

Gropile astupate între timp de ploi 
au fost săpate din nou de cetățeni. 
In sfîrșit, prin decembrie s-au ridi
cat stîlpii, s-au tras cam 1.000 me
tri de sîrrnă și lucrările iar s-au 
oprit.

Cred oare cei de la uzina elec
trică din Alba-Iulia că așa se res
pectă un cuvînt dat? Gospodarii de 
pe Platoul Romanilor zic că nu.

HATEGAN ION

reparațiile
La executarea lucrărilor de repa

rații au muncit ou multă însuflețire 
mecanizatorii Răhăian Octavian, 
Țăranu Ion, Muntean Todor, Cîm- 
peanu Ion, Dan Mihai, Vesa Ion 
și alții, care au depășit cu regula
ritate sarcinile zilnice și au efec
tuat numai lucrări de bună Calitate.

IN CLIȘEU: Mecanizatorii Ră-hă- 
ian Octavian, Dan Mihai și Vesa 
loan verifică unul din tractoarele 
reparate.

poata. De ceea ce au ei toți — și 
arătă spre grupul de copil.

Și, nu fără temei găsise omul 
rost pentru asemenea spuse. Nu ! 
Căci nu. întotdeauna au stat lucru
rile în felul cum stau azi. Despre 
ce viață putea fi oare vorba în 
Ighiu pe vremea cînd la „Tabla 
fătoaiei", pe pămîniurile din „Hu- 
solabo" și de la „Rlpă“ sătenii lă
sau dîră de sudoare, ocăriți și bat
jocoriți. Și-apoi unde să-și fi aflat 
dreptatea? La primarul hrăpăreț și 
hapsîn? La jandarmul cel fără de 
lege? Mocnea în fiecare ins ca în
tr-un vulcan ura. Fiecare aștepta 
o zi a socotelilor. Și ziua cea mare 
veni, luminoasă, așa cum o aștep
tau oamenii...

De atunci, din toiul verii, cînd 
pe plaiurile țării a răsunat puter
nic imnul dezrobirii din hotar în 
hotar, rosturi noi s-au statornicit 
și în Ighiu. Și-apoi. an de an s-a 
schimbai fața satului. In frunte 
cu comuniștii; gospodarii cei noi 
au adăugat la șiragul satului me
reu cîte o podoabă. Iată de ce-mi 
spusese unchiașul cel cu tîmple sure 
și pas legănat „vino să vezi!".

Spre inima satului am dat peste 
primul gospodar, tovarășul Ilada 
Dionisie, președintele sfatului. Era 
ca întotdeauna pornit să nună deva 
nou la cale de parcă al adunat toa
te energiile înirînsul.
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A fost convocat cel de-al XXIl-iea Congres al P.C.U.S.
Deschiderea lucrărilor Plenarei C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite COMUNICA
TUL INFORMATIV CU PRIVIRE LA PLENARA COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII 
SOVIETICE:

Să pregătim temeinic agitatorii
In campania electorală

La 10 ianuarie 1961, în Palatul 
Mare al Kremlinului s-a deschis 
Plenara Comitetului Central al 
P.C.U.S.

Plenara a aprobat următoarea 
ordine de zi :

1. — Cu privire la convocarea 
celui de-al XXII-lea Congres ordi
nar ai Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice.

Hotărîrea cu privre la convocarea Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.
MOSCOVA (Agerpres). — TASS transmite HOTĂRÎREA

C. C. AL P.C.U.S. ADOPTATĂ LA 10 IANUARIE 1961, CU 
CONGRESULUI AL XXII-LEAPRIVIRE LA CONVOCAREA 

ORDINAR AL P. C. U. S.
I. Să fie convocat Congresul al 

XXII-lea ordinar al P.C.U.S. la 17 
octombrie 1961.

II. Să fie aprobată următoarea 
ordine de zi a congresului :

1. — Raportul de activitate al 
Comitetului Central al P.C.U.S. — 
raportor tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar ai C. C. al P.C.U.S:

2. — Raportul de activitate al 
Comisiei Centrale de revizie a 
P.C.U.S. — raportor tovarășul A. F. 
Gorkin, președintele Comisiei de 
revizie.

3. — Proiectul de program al 
P.C.U.S. — raportor tovarășul 
N. S. Hrușciov.

4. — Cu privire la modificări în 
Statutul P.C.U.S. — raportor tova
rășul F. R. Kozlov, secretar al C.C. 
al' P.C.U.S.

5. — Alegerea organelor centrale 
ale partidului.

Să fie publicate în presă proiec
tul de program al P.C.U.S. și pro
iectul statutului P.C.U.S.

III. Să fie stabilite următoarele 
norme de reprezentare Ia Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S.: un de
legat cu vot deliberativ din partea 
a 2.000 de membri de partid și un 
delegat cu vot consultativ din par
tea a 2.000 de candidați de partid.

IV. Delegații lâ Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. se aleg potri
vit statutului partidului prin vot se
cret la conferințele ordinare de 
fârtid regionale și de ținut și la 
congresele partidelor comuniste din 
republicile unionale. Delegații pen
tru Congresul P.C.U.S. din partea 
Partidelor Comuniste din Ucraina, 
Bielorusia, Uzbekistan și Kazah
stan se aleg la conferințele de 
partid regionale (de ținut) sau la 
congresele partidelor comuniste — 
la aprecierea comitetelor centrale

Intervenția americană în Laos — 
pericol pentru pace

De o lună de zile se desfășoară 
lupte în Laos. Imperialiștii au adus 
așadar războiul pe pămîntul Lao- 
sului, țară situată în sud-estul a- 
siatic unde jungla nu a fost încă 
în largă măsură defrișată, unde nu 
există șosele propriu-zise, dar care 
prezintă o importanță strategică 
deosebită „de acces" al blocului a- 
gresiv S.E.A.T.O. spre inima Asiei. 
Au fost încălcate, după cum se 
știe, acordurile de la Geneva privi
toare la Indochina din 1954 și s-au 
găsit elemente slugarnice care au 
inițiat din ordin american rebeliu
nea împotriva guvernului legal.

După succese vremelnice ale a- 
gresorilor care s-au aprovizionat 
din belșug din Tailanda, Vietnamul 
de Sud și Filipine și au folosit ba
zele S.E.A.T.O. din Tailanda, for
țele patriotice dau acum lovituri 
puternice rebelilor din slujba 
S.E.A.T.O. Comentînd situația crea
tă în Laos, ziarul francez „Paris 
Jonr" scria : „In Laos evenimente
le se precipită, punînd în primej
die pacea mondială... Este de temut 
că războiul din Laos este pierdut 
dinainte pentru occidentali. Ca și în 
războiul din Vietnam, deoparte se 
află combatanți săraci... de cealaltă 
parte trupe lipsite de ideal, bogat 
echipate dună modelul occidental, 
cîtuși de puțin pregătite pentru răz
boiul în junglă, pentru așteptări 
îndelungate și privațiuni". Tablou
lui descris de cotidianul parizian

2. — Cu privire la îndeplinirea 
planului de stat și a angajamente
lor socialiste în ce privește produc
ția și vînzarea către stat a produselor 
agricole și animaliere în anul 1960 
și cu privire la măsurile pentru dez
voltarea continuă a agriculturii. 
Rapoartele vor fi prezentate de: 
Consiliul de Miniștri al R.S.F.S.R., 
C. C. al Partidului Comunist din 

ale partidelor comuniste din aceste 
republici.

Comuniștii care fac parte djj or
ganizațiile de partid ale Alinatei 
Sovietice, ale Flotei Maritime Mili
tare din unitățile pentru paza in
ternă și pentru escortă și din uni
tățile de grăniceri aleg delegați la 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
împreună cu celelalte organizații 
de partid la conferințele de partid 
regionale și de ținut sau la con
gresele partidelor comuniste din re
publicile unionale.

IWărSorÎH «Ie
_____ (Urmare din pag. 3-a)

— Ne pregătim să tntlmpinăm a- 
legerile în cea mai frumoasă hai
nă și nu-i vreme de sfat — mă în- 
tîmninăi cu fața veselă președintele.

Haină nouă de altfel a îmbrăcat 
satul încă cu ani în urmă. Comu
niștii Szabo Pavel, Tit Măhăra, 
Radu Cornel și mulți alții s-au do
vedit fără răgaz, iar deputății Dă- 
nilă Ion. Szabo Rozalia, MedreaE- 
lena și Ureche Traian au fost me
reu în mijlocul oamenilor cu fapta, 
cu îndemnul.

Șl zestrea satului a devenit me
reu mai bogată. „Sub vii" și în 
„Calea ritului", unindu-și pămîntu- 
rile, sătenii au obținut roade cum 
nu se mai auziseră în sat, iar din 
magazinele cu rafturi pline, care 
ati luat locul boitelor sărăcăcioase 
de odinioară, numai în acest an 
au intrat în casele sătenilor măr
furi de aproape patru milioane.

Alții sînt oamenii, alta le e via
ța. Și mărturiile vieții Celei noi stă
ruie la tot pasul. V in oamenii în zile 

trebuie să i se adauge1 faptul că 
forțele din Patet Lao și unitățile 
comandate de căpitanul. Kong Le 
sînt sprijinite de majoritatea covîr- 
șitoare a poporului laoțian care s-a 
pronunțat și se pronunță în favoa
rea politicii de neutralitate procla
mată de guvernul Suvanna Fuimmâ.

Se pune deci întrebarea firească: 
de ce oare imperialiștii americani 
continuă să susțină cu atîta înver
șunare clica lui Boun-Oum-Nosâ- 
van ? Răspunsul la această între
bare nu poate fi decît acela ca si
tuația încordată din Laos care a- 
menință pacea pe continentul asia
tic și în întreaga lume este pe pla
cul acelor cercuri influente din 
S.U.A. care promovează cursa înar
mărilor. Totodată măsurile militare 
și provocările imperialiste din Laos 
constituie un fel de răzbunare a 
acelor forțe colonialiste care au fost 
în cea mai largă măsură izgonite 
de pe continentul asiatic, iar acum 
sînt nevoite să-și ia tălpășița și 
din Africa.

Dar în ciuda intervenției ameri
cane care sprijină masiv în arma
ment și consilieri pe rebeli, nume
roși oameni politici americani au 
sesizat adevărata stare de! lucruri 
din Laos și nit își pun mari spe
ranțe în acțiunile rebelilor. Desfă
șurarea operațiunilor militare din 
ultimele zile confirmă aceasta. Se
natorul Mansfield consideră, de oil- 
dă, după cum relata „Deutsche Zei- 

Ucraina, C. C. al Partidului Comu
nist din Kazahstan, Comitetul de 
partid din Ținutul pămînturilor 
desțelenite, Comitetele Centrale ale 
partidelor comuniste din: Bieloru- 
sia, Uzbekistan, Gruzia, Azerbaid
jan, Lituania, R.S.S. Moldoveneas
că, Letonia, Kirghizia, Tadjikistan, 
Armenia, Turkmenia și Estonia.

3. — Raportul cu privire la re
zultatele Consfătuirii reprezentanți
lor partidelor comuniste și munci
torești.

Plenara C. C. își continuă lu
crările.

Comuniștii care fac parte din or
ganizațiile de partid ale unităților 
Armatei Sovietice și ale Flotei Ma
ritime Militare aflate în străinătate 
aleg delegați la Congresul al XXII- 
lea al partidului la conferințele de 
partid ale unităților militare respec
tive.

V. Conferințele de partid regio
nale și de ținut și congresele parti
delor comuniste din republicile u- 
nionale să fie ținute în sentembrie 

.1961 și în cadrul lor, în afară de 
rapoartele de activitate și alegerile 
organelor conducătoare de partid 
și ale delegaților la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S., să fie discu
tate de asemenea proiectul de pro
gram al P.C.U.S. si proiectul de 
statut al P.C.U.S.

vâafai nouă
de răgaz la cămin și înalță partidului 
cîntare. Merg la bibliotecă și sorb 
cu nesaț învățămintele slovei. Au 
de unde, căci biblioteca se apropie 
de 10.000 de volume. Și-apoi la ci
nematograf! Noțiune altădată ne
cunoscută în sat, azi stăruie pe 
buzele fiecăruia, fie el tînăr sau 
bătrîn. La ani tîrzii, Măhăra Ana 
și Borcău Savefa sînt nelipsite de 
la film, iar Stanciu Ion si Popa 
Salvina nu mai dau doi bani pe 
descîntece și leacuri băbești de cînd 
au la îndemînă dispensarul.

★
'Am plecat din Ighiul zilelor de 

azi în fapt de seară. Pe uliți, scli
pind, s-au aprins becurile. Becuri 
s-au aprins luminîndu-le chipul și 
în casele sătenilor Dănilă Traian, 
Mihă'țan Nicolae, Dumitru Tiron, 
în casele a zeci de săteni. Iar, în 
liniștea serii, glasul radiourilor 
răzbatea pînă departe.

Luminată de învățătura partidu
lui viața a învins, iar porțile viito
rului sînt larg deschise.

tung", că „cele 300 de milioane de 
dolari care urmează să fie cheltuiți 
în Laos în cea mai mare parte în 
scopuri militare, constituie o risipă 
de fonduri. Investițiile americane 
în Laos sînt pierdute, susține Man
sfield, deoarece guvernul căruia 
i-au fost puse la dispoziție nu este 
stabil, iar armata care urmează să 
folosească aceste sume este lipsită 
de coeziune".

Lipsa de realism a politicii ame
ricane față de Laos este dovedită 
și de faptul că guvernele englez și 
francez au1 evitat să se solidarizeze 
fățiș cu acțiunile americane în a- 
ceastă țară. Guvernele englez și 
francez au anunțat în mod oficial 
că nu sînt în posesia vreunei do
vezi — asa cum pretind americanii 
— că în Laos ar exista o interven
ție „din nord". Deci au dezapro
bat indirect măsurile Washingtonu
lui. Totodată în țările asiatice s-a 
conturat o largă mișcare de pro
test împotriva amestecului ameri
can, iar pretextele folosite în acest 
scop au fost-ridiculizate.

Aceste luări de atitudine nu au 
împiedicat însă ca imperialiștii a- 
mericani să acționeze mai departe 
în drec.ția întețirii războiului din 
Laos. După consfătuirea care a a- 
vut loc la 3 ianuarie la Casa Albă, 
s-a1 anunțat că președintele Eisen
hower continuă „să urmărescă cu 
atenție situația din Laos", iar pa
ralel cn aceasta presa americană a 
publicat știri privitoare la trimite
rea unor nave portavion, unor uni
tăți de infanterie marină spre sud- 
estul Asiei. Măsurile Washingto
nului arată că în lipsa sprijinului

(Urmare din pag. l-a) 
Zlatna, de pildă, agitatorii reparti
zați în toate secțiile și sectoarele 
de activitate, desfășoară o vie acti
vitate în rîndul colectivelor de mun
că. Ca urmare a instruirii lor te
meinice, pe lîngă munca vie de la 
om la om, ei organizează convor 
biri, discuții pe diferite teme, im- 
primînd muncii de agitație operati
vitate. Secretarii organizațiilor de 
bază de aici, îndrumați și spriji
niți permanent de comitetul de 
partid, instruiesc cu regularitate
agitatorii, le pun la dispoziție ma
terial documentar pentru pregăti
rea lor și astfel obțin rezultate, 
bune. Asemenea preocupări dove
desc și organizațiile de partid de 
la Depoul C.F.R. Teiuș, gospodării
le colective din Mihalț, Sibișeni, 
Galtiu și altele care se străduiesc 
să instruiască agitatorii în mod o- 
perativ cu cele mai noi sarcini le
gate de viața gospodăriei colecti
ve, a satului respectiv.

Sînt însă organizații de bază care 
neglijează munca cu colectivele de 
agitatori, nu-i instruiesc cu regu
laritate, nu-i verifică în activitatea 
lor și ca urmare și rezultatele sînt 
slabe. Asemenea cazuri se întîlnesc 
în comuna Hăpria, Strernț, Pețelca 
și în alte comune, unde secretarii 
organizațiilor de bază neglijează a- 
ecastă importantă sarcină, deși Ho- 
tărîrea C. C. al P.M.R. din aprilie 
1953 cu privire la măsurile pentru 
îmbunătățirea agitației politice în 
rîndurile oamenilor muncii obligă 
pe fiecare secretar al organizației 
de bază să conducă personal colec
tivul de agitatori, să organizeze pe
riodic consfătuiri ale agitatorilor 
pentru a-i informa despre sarcinile 
economice și politice actuale mai 
importante care frămîntă masele de 
oameni ai ■ mjincii din întreprinde
ri, instituții, G.A.C. etc. Asemenea 
lipsuri se cer a fi grabnic lichidate. 
In această direcție sarcina princi
pală a organizațiilor de bază este 
de a trece imediat la instruirea te
meinică p agitatorilor, astfel ca ei 
să fie bine pregătiți cu sarcinile pe
rioadei de față: La instruirea agi
tatorilor, ce trebuie să aibă loc în 
aceste zile în întregul raion, orga
nizațiile de bază vor trebui să a- 
corde o mare atenție conținutului 
instruirii. Astfel, în această perioa
dă a desfășurării muncii politice, 
organizațiile de partid vor trebui 
să orienteze activitatea agitatorilor 
spre larga mobilizare a maselor la 
înfăptuirea sarcinilor planului pe 
1961, la larga popularizare a rea
lizărilor regimului nostru de demo
crație populară, a democratismului 
sistemului nostru electoral. Ca de 
fiecare dată, cu prilejul desfășurării 
campaniei electorale oamenii mun- 

entuziast al Angliei și Franței, 
S.U.A. își asumă direct rolul de 
sprijinire a rebelilor în Laos. In fe
brila activitate a Washingtonului în 
legătură cu situația din Laos, nu 
se poate omite faptul că actualei 
administrații republicane Eisenho- 
wer-Nixon, căreia i-au mai rămas 
doar două săptămîni, caută să îm
pingă lucrurile spre a pune viitorul 
guvern în fața unui fapt îndeplinit.

Situația din Laos constituie un 
focar de război primejdios pentru 
întreaga lume. Dovedind că impe
rialismul american este la ora ac
tuală reazimul principal al forțelor 
reacționare agresive. Trimițînd forțe 
armate spre regiunea Asiei de sud-, 
est și înarmîndu-i pe rebeliL actua
lul guvern al S.U.A. apare încă o 
dată ca jandarmul colonial cel mai 
înrăit. Evenimentele din Laos* de
monstrează și mai puternic moti
vele care au determinat delegația 
S.U.A. să se „abțină" în Adunarea 
Generală a O.N.U. de la votarea 
rezoluției privind abolirea sistemu
lui colonial.

Opinia publică cere cu insistență 
să fie convocată o conferință de 
tiptil celeia care a avut loc- la Ge
neva în 1954 — care stabilea că 
Laosul nu trebuie să devină un 
cîmp al • agresiunii •— și să fie re
luată activitatea comisiei interna
ționale de supraveghere și control 
pentru Laos, așa cum a propus gu
vernul sovietic.

încercările imperialiștilor de a 
reinstaura regimul colonial în Laos 
pricinui.ește răni dureroase poporu
lui laoțian și înveninează atmosfera 
internațională, dar ele nu pot avea 
în nici un caz șanse de reușită. 

cii fac o seri ; de propuneri impor
tante pentru bunul mers al gospo 
dăririi treburilor obștești, al înfrt 
musețării comunelor și satelor. C 
ganizațiile de ba\ă au datoria 
a-și instrui agitatojfM astfel ca , 
ceștia să întreprindă dicțiuni ț> 
crete de mobilizare a cetățenii 
aceste propuneri să fie înfii 
încă înainte de alegeri dacă e , 
sibil.

Așa după cum s-a mai arătat, în
treaga muncă politică trebuie în
dreptată spre îndeplinirea tuturor 
sarcinilor economice și politice. In 
întreprinderi agitatorii trebuie să-și 
desfășoare munca pentru îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de plan, re
ducerea prețului de cost și îmbună
tățirea calității produselor, în timp 
ce în agricultură întreaga muncă 
de agitație trebuie îndreptată spre 
întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriilor colective. La Coșla- 
riu, Vurpăr, Bărăbanț, Hăpria, 
Drîmbar și alte comune și sate ac
tivitatea agitatorilor trebuie în
dreptată spre înființarea de noi 
gospodării colective. Aici agitatorii 
trebuite să popularizeze larg rezul
tatele obținute în gospodăriile co- / 
lective din raion, explicînd pe baze 
de fapte concrete avantajele muncii 
în gospodăria colectivă. In afară 
de convorbiri ale agitatorilor, or
ganizațiile de bază pot organiza 
vizite ale țăranilor muncitori la 
gospodării colective, spre a se- 
convinge personal de veniturile K 
mari realizate de colectiviști.

Ca o măsură pe care organiza
țiile de bază trebuie să o ia în ve
derea bunei desfășurări a activi
tății agitatorilor este —artizarea 
concretă a acestora pe sectoare pre
cise, acolo unde ei își petrec cea 
mai mare parte a timpului, în mij
locul oamenilor care-i cunosc ș» 
care le apreciază activitatea. De a- 
semenea, .trebuie avut în vedere- 
faptul că nu e suficient să facem a- 
cum instruirea și pe urmă să-i lăr 
săm pe agitatori să se descurce sin
guri. Nu! Important este ca activi
tatea lor să fie permanent control 
lată și îndrumată, iar instruirea fă
cută în continuare cu noi probleme- 
ce apar în perioada respectivă.

Campania electorală pentru 
gerile de la 5 martie a.c. preziril 
un minunat prilej de activizare po
litică a maselor. Aceasta pune în 
fața organizațiilor de partid, în fața 
tuturor agitatorilor sarcina ridicării 
muncii politice la nivelul sarcini
lor actuale. Agitatorii trebuie să- 
muncească în actuala campanie e- 
lectorală în așa fel ca fiecare cetă
țean din raza lor de activitate să 
fie informat temeinic despre marile- 
realizări ale regimului nostru, des
pre înaltul democratism al alege
rilor în patria noastră, despre eve
nimentele internaționale, despre po
litica de pace a R.P.R. dusă alături 
de lagărul socialist în frunte cu- 
U.R.S.S.

Oamenii muncii din raionul nos
tru se pregătesc să întîmpine ale
gerile de la 5 martie cu noi suc
cese în muncă. Sub conducerea or
ganizațiilor de bază și mobilizați- 
de agitatori, ei vor depune1 întrea
ga capacitate creatoare pentru a-și ; 
aduce o contribuție-tot m'ai mare la. 
întărirea regimului democrat-popu- 
Iar, la înflorirea patriei noastre so7 
cialiste.
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