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Zilele acestea a avut loc ședința ple
nară a Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Plenara a examinat problemele legate 
de prima sesiune a Marii Adunări Na
ționale în cea de-a 4-a legislatură și a 
adoptat hotărîri corespunzătoare.

Plenara a hotărît in unanimitate să 
propună ca președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romine pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Plenara l-a ales pe tovarășul Chivu

Stoica în funcția de secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncito
resc Romîn.

Plenara a hotărit să propună alege
rea tovarășului Ion Gheorghe Maurer 
în funcția de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne.

In legătură cu trecerea tovarășului 
Janos Fazekas la altă muncă, plenara 
l-a eliberat din funcția de secretar ol 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
INTR-O ATMOSFERĂ DE PUTERNICĂ ÎNSUFLEȚIRE

A AVUT LOC

Alegerea Consiliului 
și a Guvernului R. P.

de Stat
Romîne

Marți au continuat lucrările pri
mei sesiuni a celei de-a IV-a legis
laturi a Marii Adunări Naționale. 
Intrîndu-se în ordinea de zi, depu
tatul Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele ' Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a prezentat expunerea de 
motive în legătură cu modificarea 
Capitolului III, precum și a artico
lelor 43, 44 și 75 din Constituția Re
publicii Populare Romîne.

Deputatul Traian Ionașcu, preșe
dintele Comisiei juridice, a prezen
tat raportul Comisiei la proiectul de 
lege privind modificările la Consti
tuția R. P. Romîne.

In cadrul discuțiilor asupra pro
iectului de lege au luat cuvîntul de
putății: Emil Bobu, Constantin Pa- 
raschivescu-Bălăeeanu, Ludovic Csu- 
por. Ștefan Milcu, Mihai Gh. Bujor, 
Alexandru Voitinovici și N. Gh. 
Lupu.

După citirea pe articole a proiec
tului, Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate, prin vot se-

Birou- 
a pro- 
urmă-

Stat al

cret, Legea pentru modificarea Ca
pitolului III, precum și a articole
lor 43, 44 și 75 din Constituția Re
publicii Populare Romîne.

In continuarea lucrărilor, tovară
șul Ștefan Voitec, în numele 
lui Marii Adunări Naționale 
pus spre aprobare sesiunii 
toarea ordine de zi :

— Alegerea Consiliului de 
R. P. Romîne ;

— Proiectul de lege cu privire la 
organizarea Consiliului de Miniștri;

— Formarea guvernului R. P. Ro
mîne;

— Proiectul de lege pentru cons
tituirea Consiliilor economice regio
nale;

— Alegerea Comisiei pentru ela
borarea noii Constituții a R. P. Ro
mîne ;

— Proiectul de lege pentru rati
ficarea decretelor emise de Prezi-

diul Marii Adunări Naționale în in
tervalul dintre sesiuni.

S-a trecut la alegerea Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne.

Din însărcinarea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în urma consultării unui mare 
număr de deputați din toate regiu
nile țării, deputatul Nicolae Ceau
sescu a propus ca președinte al Con
siliului de Stat al R. P. Romîne pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Propunerea a fost primită de că
tre deputății Marii Adunări Națio.- 
nale și invitații afțați în tribune cu 
aplauze îndelungate și urale.

In aplauzele adunării au fost pro
puși vicepreședinții și membrii Con
siliului de Stat al R. P. Romîne.

Marea Adunare Națională a ales 
îp unanimitate, prin vot secret, Con
siliul de Stat al Republicii Popu
lare Romîne.,

CHvFntarca tovarășului Gheorghe Ghcorghiu-Dej
Tovarăși deputați,
Sînt încredințat că voi fi în asen

timentul tuturor membrilor Consiliu
lui de Stat, exprimîndu-vă mulțumi
rile noastre pentru înalta cinstire și 
încredere ce ne-a fost acordată. A- 
sigur Marea Adunare Națională că 
împreună cu ceilalți membri ai or
ganului colectiv din care fac parte 

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare Romîne — nu-mi voi pre
cupeți eforturile și energia spre a 
îndeplini sarcinile de mare răspun
dere ce ne revin. (Aplauze îndelun
gate).

Marea Adunare Națională, în ac- 
; tuala ei compoziție, întruchipează 
indestructibila unitate politicQ-mo- 
rală a poporului nostru, care și-a 
manifestat cu entuziasm, în alege
rile de la 5 martie, atașamentul față 
de regimul democrat-popular, ade
ziunea sa totală față de politica in
ternă și externă a statului, voința și 

,'hotărîrea de a obține noi victorii în 
construirea socialismului.

I Vă sînt bine cunoscute, tovarăși 
deputați, istoricele hotărîri ale ce
lui de-al 111-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn, cu privire 
la planul șesenal de dezvoltare a 
economiei naționale, la programul 

,, de perspectivă, la liniile directoare 
ale întregii politici a statului nostru.

ș Aceste hotărîri au fost aduse la cu
noștința tuturor oamenilor muncii

■ și dezbătute cu însuflețire de ma
sele cele mai largi. Ele au devenit 
programul de luptă al întregului 
popor pentru sporirea în ritm fur
tunos a puterii economice a țării, 
creșterea continuă a industriei, dez
voltarea multilaterală a agriculturii 
socialiste, înflorirea culturii, făuri
rea belșugului de bunuri materiale 
și ridicarea bunăstării tuturor ce- 

. lor ce muncesc.

Sub conducerea încercatului nos
tru partid, care desfășoară o muncă 
uriașă de Organizăre a mâselor 
muncitoare, mobilizîndu-le și însu- 
flețindu-le în luptă, muncitorii, ță
ranii, oamenii de cultură muncesc 
cu înflăcărare patriotică, cu perse
verență și eroism pentru a da viață 
mărețului program elaborat de 
partid, creînd condițiile îndeplinirii 
și chiar depășirii prevederilor lui.

O expresie a avîntului și entu
ziasmului de care sînt animați oa
menii muncii este marea amploare 
pe care a luat-o întrecerea socialis
tă în cinstea glorioasei aniversări 
— 40 de ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Romînia. Zi de 
zi noi colective ale uzinelor și fa
bricilor noastre, ale minelor și șan
tierelor, ale unităților socialiste din. 
agricultura și instituțiilor, răspund 
chemării partidului, desfășurînd pe 
un front tot mai larg întrecerea so
cialistă, care a devenit o mișcare a 
întregului popor. Dezbătînd cu se
riozitate și simț de răspundere an
gajamentele pe care le iau, oamenii 
muncii dau dovadă de inepuizabila 
inițiativă și de un profund interes 
pentru punerea în valoare a boga
telor rezerve ale economiei națio
nale, pentru creșterea producției și 
productivității muncii, îmbunătăți
rea calității produselor, deplina fo
losire a mașinilor și utilajelor, chel
tuirea cu spirit gospodăresc a mij
loacelor financiare.

In opera de construcție socialistă, 
sarcini de mare însemnătate revin 
statului democrat-popular, organe
lor sale centrale și locale. Aceasta 
impune o permanentă preocupare 
pentru îmbunătățirea legislației noas
tre, perfecționarea funcționării or
ganelor de stat, dezvoltarea demo
crației socialiste, asigurarea parti-

cipării tot mai largi a maselor 
populare la conducerea treburilor 
obștești.

Tovarăși deputați,
Trăim în epoca măreață cînd, da

torită raportului de forțe creat în 
lume, a apărut posibilitatea pe de
plin realizabilă de a bara calea răz
boiului. Popoarele lumii sînt con
știente de pericolul unui nimicitor 
război atomic și văd din ce în ce 
mai limpede că singura politică ra
ționala o constituie politica de co
existență pașnică între toate statele, 
fără deosebire de regim social. Su
tele de milioane de oameni de pre
tutindeni năzuiesc din adîncul ini
mii spre îndepărtarea norilor care 
întunecă atmosfera internațională. 
Pacea reprezintă dorința fierbinte a 
întregii omeniri. Toate statele, toate 
guvernele sînt chemate să dove
dească prin fapte că țin seama de 
dorință de pace a popoarelor 1

Politica externă de pace a Re
publicii Populare Romîne se bucură 
de aprobarea și sprijinul deplin ăl 
poporului nostru, de simpatia cer
curilor largi ale opiniei publice in
ternaționale.

Fundamentul politicii externe a 
statului nostru îl constituie priete
nia și alianța de nezdruncinat cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte țări 
ale lagărului socialist, 
unire cu 
cu 
pace, 
mînă 
dere 
zolvarea pe calea tratativelor a tu
turor problemelor litigioase, acțio
nează. cu vigilență pentru zădărni
cirea uneltirilor cercurilor imperia
liste agresive împotriva păcii.

In strînsă 
țările socialiste frățești 

toate statele iubitoare de 
Republica Populară Ro- 
militează pentru destin- 

internațională, pentru re-

(Continuare în pag. 3-a)

Consiliul de Stat al Republicii 
Populare RomînePopulare

Președintele Consiliului de Stat: 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat: 
Vicepreședinte a| Consiliului de Stat: 
Vicepreședinte al Consiliului de Stat:

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Ion Gheorghe Maurer 
Ștefan Voitec
Avram Bunaciu

Membri ai Consiliului de Stat :

Anton Breitenhofer
Ion Creangă 
Constantin Daicoviciu 
Dumitru Diaconescu 
Grigore Geatnănu

Martin Isac
Atanase Joja
Roman Moldovan
Mihail Ralea

Maria Rosetti 
Ludovic Takacs 
lacob Teclu
Vasile Vîlcu

Consiliul de Stat a ales 
tar al Consiliului pe tovarășul Gri
gore Geamăn u.

Intîmpinat cu puternice aclamații 
a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, președintele Consi
liului de Stat.

In continuarea lucrărilor, preșe
dintele Marii Adunări Naționale a 
adus la cunoștința Adunării că Bi
roul Marii Adunări Naționale a pri
mit din partea Consiliului de Mi
niștri un proiect de lege cu privire 
la organizarea Consiliului de Mi
niștri.

După citirea pe articole a proiec
tului, Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate, prin vot se
cret, legea privind organizarea Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne.

Tovarășul Ștefan Vo*ec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, a 
dat citire scrisorii adresate Marii 
Adunări Naționale de către tovară
șul Chivu Stoica cu privire la depu
nerea mandatului Consiliului de

ca secre- Miniștri, în 
seama de 
potrivit cărora Marea Adunare Na
țională, la începutul noii legislaturi, 
are misiunea de a forma guvernul. 
Consiliul de Miniștri al R. P. Ro
mîne, își depune mandatul pe care 
l-a primit de la Marea Adunare Na
țională în cea de-a lll-a legislatură.

Marea Adunare Națională a apro
bat în unanimitate depunerea man
datului Consiliului de Miniștri.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, din împuternicirea 
Central al Partidului 
Romîn și a Consiliului
R.P. Romîne, a propus în funcția 
de președinte al Consiliului de Mi
niștri pe tovarășul Ion Gheorghe- 
Maurer.

Adunarea a primit cu aplauze în
delungate propunerea făcută.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a supus spre aprobare Marii Adu
nări Naționale lista guvernului R.P. 
Romîne.

Prin vot secret, Marea Adunare 
Națională a aprobat în unanimitate 
lista noului guvern.

care se spune că, ținînd 
prevederile Constituției,

Comitetului 
Muncitoresc 
de Stat ai

Citiți continuarea lucrărilor 
sesiunii in pagina 3-a



Informații de partid

Invățămîniul de partid 
în discuția comuniștilor

Ca formă de bază a educării 
membrilor și candidaților de par
tid, învățămîntul politico-ideologic 
este în permanență în atenția mem
brilor organizației de bază de la A- 
telierul central de reparații din Alba 
lulia. Și, drept urmare a acestui 
fapt, aici învățămîntul de partid se 
desfășoară cu rezultate din ce în ce 
mai bune, atît în cadrul cursului de 
studiere a Statutului P.M.R. cît și 
în cercurile de studiu a Istoriei 
P.M.R. anul I și II și în cercul de 
economie concretă.

Nu de mult, în scopul desfășu
rării în și mai bune condițiuni a 
învățămîntului de partid, comuniștii 
din atelier au analizat această im
portantă problemă în cadrul orga
nizației de bază. Cu acest prilej au 
prezentat referate cu privire la mer
sul învățămîntului tovarășul Cut- 
can Alexandru, propagandist la 
cursul de studiere a Statutului 
P.M.R. în care sînt încadrați 14 
candidați de partid și tovarășul 
Goran Constantin, propagandist la 
cercul de studiu al Istoriei P.M.R., 
anul I în care sînt cuprinși 19 to
varăși.

Discutînd pe marginea celor două

Noi colectiviști în rîndurile membrilor 
și candidaților de partid

îndrumați îndeaproape de comite
tul comunal de partid, membrii or
ganizațiilor de bază din gospodă
riile colective de pe raza comunei 
Ighiu desfășoară o susținută muncă 
politiso-educativă în rîndul colecti
viștilor. Ei explică fiecărui colecti
vist, cu competență și cu răbdare 
țelurile politicii partidului, mărețele 
perspective de viitor spre care par
tidul conduce cu mînă sigură po
porul nostru muncitor de la orașe 
și sate. Și munca desfășurată de 
către membrii organizațiilor de 
partid din gospodăriile colective din 
Ighiu, Țelna, Ighiel și Bucerdea Vi- 
noasă este încununată de succes, 
tot mai mulți fiind colectiviștii care 
cer a fi primiți în rîndurile parti
dului.

Cresc și se întăresc organizațiile 
de partid din gospodăriile colective 
de pe raza comunei Ighiu și odată 
cu aceasta sporește necontenit forța 
economico-organizatorică a gospodă
riilor colective. Numai de la începu

Duminica trecută, în sala cămi
nului cultural din Hăpria delegații 
consiliilor sătești din cuprinsul co
munelor Berghin și Hăpria s-au în
trunit în cadrul unei adunări ge
nerale pentru a analiza activitatea 
desfășurată în anul trecut de către 
consiliul de conducere al coopera
tivei „Horia".

Darea de seamă prezentată în ca
drul adunării de către tov. Mun- 
teanu Gh., președintele cooperativei, 
a scos în evidență rezultatele fru
moase obținute de cooperativă în 
1960. Atît în direcția aprovizionării 
și desfacerii produselor cît și în di
recția contractărilor și achizițiilor, 
cu sprijinul organizațiilor de bază 
și al sfaturilor populare, în anul 
trecut au fost dobîndite rezultate 
incomparabil mai mari ca în alți 
ani. In 1960 au fost desfăcute că
tre populație cu 371.000 lei mai 
multe produse decît în 1959. La ma
gazinele cooperativei din Berghin 
(gestionar Seghedi Ioan) și Henig 
(gestionar Ganga Simion), ca ur
mare a studierii atente a cererii de 
consum, a aprovizionării operative, 
în 1960 s-a reușit să se îndepli
nească și depășească în proporție de 
102 la sută sarcinile de plan la 
desfacere de către fiecare unitate.

Rezultate frumoase au fost dobîn
dite și în direcția contractărilor și 
achizițiilor. In 1960 valoarea pro
duselor agricole achiziționate și 
preluate în baza contractelor înche
iate a fost cu 561.500 lei mai mare 
ca în 1959. In unele unități ale coo
perativei, ca cele din Hăpria și al
tele, la principalele produse agri

referate, comuniștii din organizația 
de bază de la Atelierul central de 
reparații și-au adus o, prețioasă 
contribuție la ridicarea pe trepte din 
ce în ce mai înalte a învățămîntului 
de partid. In cuvîntul lor, ei au 
scos în evidență faptul că lecțiile 
predate de propagandiști, ca ur
mare a pregătirii acestora de către 
cabinetul de partid, sînt vii, con
crete și mobilizatoare, că învăță
mîntul de partid constituie o pîr- 
ghie de seamă în îndeplinirea, lună 
de lună, a sarcinilor producției.

Referindu-se și la unele lipsuri, 
membrii organizației de bază au 
criticat cu asprime pasivitatea unor 
cursanți în ce privește întocmirea 
conspectelor și calitatea discuțiilor 
purtate de ei la lecții, iar pentru 
înlăturarea deficiențelor în desfășu
rarea învățămîntului de partid au 
adoptat un plan de măsuri.

Traduse în fapt, măsurile luate 
n-au întîrziat să-și arate roadele. 
Lecțiile în toate cele patru forme 
ale învățămîntului de partid sînt la 
zi, iar cursanții dovedesc o tot mai 
atentă preocupare față de pregăti
rea lor politico-ideologică.

tul anului și pînă în prezent în or
ganizațiile de partid din aceste gos
podării colective au fost primiți 15 
membri și 14 candidați de partid. 
Orientîndu-se spre cei mai harnici 
colectiviști, care prin munca lor 
contribuie activ la întărirea econo
mico-organizatorică a gospodăriei, 
organizația de bază din Ighiel a 
primit în rîndurile candidaților de 
partid pe Costea Elena și Florea 
Elena, în rîndul membrilor de par
tid pe Florea Octavian și Flor.ea Mi- 
hăilă, iar organizația de bază din 
gospodăria colectivă din Bucerdea 
Vinoasă a primit în rîndurile can
didaților de partid pe Jurca Epifan, 
Benicean Anuța și alții.

Creșterea rîndurilor membrilor și 
candidaților de partid din gospodă
riile colective de pe raza comunei 
Ighiu a ridicat pe trepte mai înalte 
munca din aceste gospodării, fapt 
concretizat în succesele obținute în 
actuala campanie agricolă.

Adunările generalețîn cooperativele sătești

Spre rezultate și mai bane
cole (grîu, porumb, cartofi etc.) 
sarcinile reieșite din angajamentele 
contractuale au fost chiar depășite.

Rezultatul activității desfășurate 
de conducerea cooperativei „Horia", 
de către consiliile sătești și fiecare 
cooperator în parte este oglindit in 
întărirea activității economico-finan- 
ciară a cooperativei, este oglindit în 
faptul că în momentul de față a- 
ceastă cooperativă deține drapelul 
de cooperativă fruntașă pe raion. 
Cît privește problema financiară 
cooperativa a încheiat bilanțul anu
lui trecut cu un beneficiu de 83.022 
lei. La aceasta se adaugă construc
ția, cu sprijinul U.R.C.C. Alba și par
ticiparea cooperatorilor, a unui mare 
și frumos magazin de desfacere la 
Hăpria. Aici trebuie arătat că e ne
cesar ca conducerea U.R.C.C. Alba 
să urgenteze înzestrarea magazinu
lui cu mobilier corespunzător, spre 
a putea fi deschis cît mai curînd.

Darea de seamă prezentată în 
fața delegaților cooperatorilor, ca și 
discuțiile purtate au scos în eviden
ță pe lîngă rezultate și o seamă de 
lipsuri și 'greutăți care, dacă ar fi 
fost înlăturate la timp, ar fi situat 
cooperativa „Horia" din Hăpria în 
rîndul cooperativelor fruntașe, nu 
numai din raion ci chiar din regiu
ne.

Criticînd faptul că au existat de
fecțiuni în aprovizionare, unii dele
gați ca Cosma Gh., Dușa Ispas,

In întîmpinarea celei de-a 
40-a aniversări a partidului

Cuvîntul constructorilor
Studiind posibilitățile de care dis

pun, constructorii Trustului con- 
strucții-montaj, șantierul Zlatna, 
și-au propus să întîmpine aniversa
rea a 40 de ani de la înființarea 
partidului cu noi succese în muncă. 
Iată cîteva din angajamente :

— realizarea și depășirea sarcinii 
lunare de plan cu 0,1 la sută ;

— executarea lucrărilor de calita
tea cea mai bună înlăturînd complet 
refacerile;

— creșterea productivității muncii 
în 1961 cu 1 la șută;

— realizarea în trim. II a unei 
economii de 65.000 lei.

Angajamente însuflețite
Dezbătînd Directivele C. C. al 

P.M.R. cu privire la principalele 
criterii în întrecerea socialistă în 
cinstea glorioasei aniversări a parti
dului, muncitorii din cadrul I. F. 
Sebeș — Sectorul Zlatna și-au luat 
următoarele angajamente :

— Depășirea sarcinii de plan pe 
1961 cu 3 la sută ;

— ridicarea indicelui de folosire 
a masei lemnoase de la 45,9 la sută 
cît e planificat la cel puțin 50 la sută;

— realizarea unei economii la 
prețul de cost de 85.000 lei ;

Economii peste plan
■rfr In cadrul unităților C.F.R. din 

Teiuș, Coșlariu și Alba-Iulia volu
mul economiilor realizate pînă a- 
cuni este de 421.000 tei.

L M. „Gh. Doja“ Zlatna și-a 
depășit angajamentul cu 60.000 lei.

1.1. „Vinalcool" Alba-Iulia a
realizat o economie de 327.000 lei. I 

întreprinderea „Horia" a rea-

Chirilă Ștefan și alții au arătat că 
datorită slabei activități a merceo
logului cooperativei, tov. Marian 
Cornel, de pe rețea au lipsit măr
furi care existau din abundență la 
baza de aprovizionare, ca petrol, u- 
lei comestibil, fiare de plug, felinare 
de vînt etc. Tov. Cosma Gheorghe 
a criticat de asemenea aspru atitu
dinea de dezinteres de care dă do
vadă gestionarul Popa Ioan de la 
magazinul din Drîmbar, care se 
preocupă cu totul insuficient de a- 
provizionarea magazinului.

— In prea mică măsură — a a- 
rătat tov. Dușa Ispas —• se preo
cupă unii gestionari de populariza
rea și desfacerea cărții în rîndul ță
ranilor muncitori. Nu de puține ori 
cărțile stau dosite pe după rafturi, 
fără a fi prezentate spre desfacere.

Cele mai serioase lipsuri au fost 
însă semnalate în direcția încasării 
fondului social subscris și înscrie
rea de noi membri. Cu toate că în 
anul 1960 fondul social a fost mă
rit cu peste 67.000 lei, față de cel 
subscris cooperativa mai are de 
încasat de la membri circa 30.000 
lei. Dacă în unele sate ca Henig și 
Dumitra, ca urmare a activității des
fășurate de consiliile sătești, a spri
jinului dat de organizațiile de bază, 
s-a reușit să se încaseze fondurile 
subscrise in întregime, nu același 
lucru se poate spune despre consi
liile sătești din Hăpria, Berghin, Te-

Sesiuni de constituire a sfaturilor populare
La Alba-Iulia

Zilele trecute, în sala de ședințe 
a sfatului popular al orașului a a- 
vut loc prima sesiune de constituire 
a Sfatului popular al orașului Alba 
lulia. După validarea mandatelor, 
deputății în sfatul popular al ora
șului au ales noul comitet executiv 
și comisiile permanente.. Ca preșe
dinte al comitetului executiv al 
sfatului popular al orașului a fost- 
ales tovarășul Emil Comșa, iar ca 
vicepreședinți tovarășii Ion Moldo
van, ing. și Aurel Constantinespu.

In partea a doua' a lucrărilor, se
siunea a dezbătut pe larg stadiul 
pregătirii și desfășurării campaniei a- 
gricole de primăvară. In încheierea 
lucrărilor a luat cuvîntul tov. Va- 
sile Cormoș, secretar al comitetului 
orășenesc de partid, care a arătat 
pe larg sarcinile ce revin deputați- 
lor în buna gospodărire și înfrumu
sețare a orașului, îti conducerea 
treburilor obștești.

In comuna Ighiu
Duminică, 19 martie, deputății co

munei Ighiu s-au întrunit în prima 
sesiune. După validarea mandatelor 
deputaților, sesiunea a ales în una
nimitate noul comitet executiv al 
sfatului popular comunal și comi
siile permanente. Președinte al co
mitetului executiv a fost ales tova
rășul Hada Dionisie, iar vicepreșe
dinți tovarășii Feneșer Nicolae și 
Medrea Florian.

După alegerea comitetului cxecu- 

leac, Straja etc., care mai au de în
casat sume între 3.000-7.000 lei. In 
ce privește atragerea de noi mem
bri în cooperativă trebuie arătat, ca 
o lipsă a consiliului de conducere al 
cooperativei, faptul că a mers pe 
linia greșită de a ,se mulțumi doar 
cu îndeplinirea planului la noi în
scrieri fără a intensifica cît mai 
mult munca în această direcție, 
spre a atrage întreaga masă a ță
ranilor colectiviști să intre în coo
perativă. Această delăsare a condus 
ia faptul că în momentul de față a- 
bia 52,5 la sută din numărul total 
al acestora sînt membri ai coopera
tivei. Trebuie să fie clar pentru con
siliul de conducere că atragerea în
tregii mase de țărani colectiviști 
(satele comunelor Hăpria și Ber
ghin sînt complet colectivizate) în 
cooperative este o sarcină deosebit 
de importantă, de care depinde în
tărirea întregii activități a coopera
tivei pe drumul spre autofinanțare.

Cooperativa „Horia" din Hăpria 
are toate condițiile ca în acest an 
să dobîndească rezultate și mai în
semnate. Este însă nevoie ca, ți- 
nînd cont de lipsurile reieșite cu 
prilejul adunării generale, consiliul 
de conducere al cooperativei, cu 
sprijinul organizațiilor de partid și 
al organelor de stat, să-și îmbună
tățească munca, să antreneze con
siliile sătești, pe fiecare cooperator, 
să sprijine intens întreaga activi
tate a cooperativei, atît în buna a- 
provizionare cît și în contractarea 
cu statul și valorificarea prin coo
perativă a unor cantități sporite de 
produse agricole. 

tiv și a comisiilor permanente, se
siunea a discutat sarcinile ce revin 
deputaților și a adoptat un plan de 
măsuri privind buna desfășurare a 
lucrărilor din campania agricolă de 
primăvară.

La Sîntimbru
De curînd, la școala de 7 

ani din comuna Sîntimbru a avut 
loc sesiunea de constituire a sfa
tului popular comunal, la care au 
luat parte deputății aleși la 5 mar
tie. După validarea mandatelor de
putaților, s-a trecut la alegerea co
mitetului executiv al sfatului popu
lar comunal și a comisiilor perma
nente.

In comitetul executiv al sfatului 
popular comunal au fost aleși un 
număr de 7 tovarăși, avînd ca 
președinte pe tov. Hațegan loan, iar 
ca vicepreședinți pe tov. Barna Par
tonic și Popa loan.

Cu această ocazie, ținînd seamă 
de faptul că comuna este complet 
colectivizată, sesiunea a dezbătut și 
adoptat și un plan de măsuri pri
vind buna desfășurare a campaniei 
agricole de primăvară în timpul.sp- 
tim și la un înalt nivel agroț-jțtnic 
în toate gospodăriile agricole colec
tive de pe raza comunei.

La Intregalde
In sala frumos pavoazată a că

minului cultural din comuna In
tregalde a avut loc duminica tre
cută prima sesiune a deputaților din 
satele comunei, aleși la 5 martie. 
După validarea mandatelor, sesiu
nea a ales comitetul executiv al 
sfatului popular comunal și comi
siile permanente. Ca președinte al 
comitetului executiv al sfatului popu
lar a fost ales tovarășul Pascu Ni
colae, iar ca vicepreședinți tovarășii 
Oltcanu Maria și Liciu loan.

După alegerea comitetului execu
tiv și a comisiilor permanente, se
siunea a dezbătut și aprobaț. un 
plan de măsuri privind desfășvha- 
rea campaniei agricole de prin j- 
vară, deputății angajîndu-se f să 
muncească cu însuflețire pentru ca 
lucrările agricole să se desfășoare 
în cele mai bune condițiuni și la 
timpul optim.

------------<0------------

•jț Teatrul de stat „Al. Davila" 
din Pitești va prezenta pe scena 
Casei raionale de cultură din o- 
rașul nostru, în ziua de 31 mar
tie a.c. comedia farsă în 3 acte 
de Anatoli Sofronov „Un milion 
pentru un surîs".

In zilele de 27-29 martie, la 
cinematograful „Victoria" din Al
ba-Iulia va rula filmul colorat 
„Steaua tăcerii", cooproducție a 
studiourilor din R. P. Polonă și 
R. F. Germană, iar la cinemato
graful „23 August" va rula filmul 
coreean „Lupta nu s-a sfîrșit încă".

-A- Zilele acestea, în magazi
nele de desfacere ale U.R.C.M.- 
ului din Alba-Iulia, Piața 1 Mai 
nr 8 și Teiuș, str. Lenin nr. 27, 
s-au pus în vînzare 4 noi modele 
de încălțăminte pentru femei. Noi
le modele sînt confecționate în di
ferite culori, au talpă de bovine 
și prezintă o linie modernă soli
citată de cumpărători.

★ Poptdația raionului nostru, 
posesoare de tichete, poate ridica 
întreaga cantitate de lemne de 
foc cuvenită pe anul 1961. Vala
bilitatea tranșei a l-a expiră la 
data de 31 martie 1961, la 30 a- 
prilie expirînd valabilitatea celei 
de-a 11-a tranșe.
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Folosesc din plin 
timpul prielnic

In aceste zile pe terenurile gos
podăriei colective din Galtiu munca 
se desfășoară cu multă însuflețire. 
De curînd, la această unitate s-a 
terminat pe întreaga suprafață pla
nificată însămînțarea orzului, ovă
zului și a celor 5 ha de floarea- 
soarelui.

Paralel cu desfășurarea muncilor 
în cîmp, cu multă intesitate se 
muncește și la grădina de legume. 
In cei 100 m.p. răsadnițe însă- 
mînțate din vreme și îngrijite cu a- 
tenție, varza de vară, roșiile, ar
deii și vinetele răsărite de mult 
sînt frumoase și viguroase. Harnicii 
colectiviști au mai însămînțat pînă 
acum ceapă pe 0,50 ha, morcovi și 
au . cărat la grădină pentru a fi în
corporat în sol 180 tone gunoi de 
grajd.

In muncile agricole în cîmp și la 
grădină, s-au evidențiat în mod 
deosebit colectiviștii Potopea Tra
ian, Voica Milian, Mîrza loan, Mîr- 
za Nicolae și alții.

Zoresc lucrările în cîmp
Hotărîți să smulgă pămîntului rod 

cît mai bogat, colectiviștii din Tc- 
iuș desfășoară o muncă însuflețită 
pe ogoare.

Folosind atît ajutorul dat de 
S.M.T. cît și forțele proprii, colec
tiviștii au însămînțat pînă la 23 
martie 35 hectare cu grîu de primă
vară, 20 hectare cu floarea-soare
lui și întreaga suprafață de orz 
și ovăz planificată și continuă cu 
pregătirea terenului pentru însămîn
țarea unei suprafețe de 50 ha cu 
sfeclă de zahăr.

Odată cu însămînțările, ei acordă 
toată atenția și lucrărilor de între
ținere a arăturilor și culturilor de 
toamnă. Pînă la aceeași dată ei au 
grăpat grîul de toamnă pe o supra
față de 50 ha, 50 hectare arătură 
și 40 hectare cultivate cu trifoi. Pe 
o suprafață de 8 hectare teren, im
propriu culturilor de cereale, au

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Ciheorghc Maurer a spus :

Tovarășe președinte,
Tovarăși deputați,
Permiteți-mi ca în numele Consi

liului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, format de actuala se
siune a Marii Adunări Naționale, 
să exprim cele mai calde mulțumiri 
pentru înalta încredere, ce ne-ați a- 

■cordat (Aplauze).
Ne vom strădui să răspundem a- 

-cestei încrederi punînd întreaga 
.aoastră activitate în slujba muncii 
creatoare pe care poporul nostru o

desfășoară sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, pentru de
plina victorie a socialismului în pa
tria noastră, în slujba cauzei nobile 
a păcii, înțelegerii și prieteniei în
tre popoare.

Vă asigurăm, tovarăși deputați, 
că vom dedica toată puterea noas
tră de muncă pentru a traduce în 
viață cu consecvență neabătută po
litica partidului și statului nostru 
de dezvoltare continuă a economiei 
și culturii patriei, de ridicare a ni
velului de trai al poporului, de apă
rare a păcii în lumea întreagă. 
(Aplauze puternice).

Plantatul pomilor la gospo dăria colectivă din Mihalț

Se cere mai multă preocupare

săpat gropi și au plantat 2.300 po
mi fructiferi din soiurile raionate.

In frunte la executarea lucrărilor 
agricole sînt colectiviștii din briga
da a IlI-a condusă de colectivistul 
Lazăr Aurel.

Ce mai așteaptă colectiviștii 
din Galda de Jos?

La gospodăria colectivă din Gal
da de Jos, campania muncilor de 
primăvară nu se desfășoară pe mă
sura posibilităților. Acest lucru îl 
dovedește faptul că floarea-soarelui, 
cultură care se însămînțează în 
prima epocă, nu a fost însămînțată 
încă.

De asemenea, la această gospodă
rie este privită cu superficialitate 
și reținerea apei în sol, deoarece pe 
cele aproape 100 hectare de arătură 
adîncă și 65 hectare însămînțate cu 
păioase de toamnă nu s-a efectuat 
încă nici o lucrare pentru menține
rea apei în sol, deși timpul secetos 
impune cu toată tăria executarea a- 
cestor lucrări.

Pentru a se pune capăt acestei 
tărăgănări în executarea muncilor 
agricole, tărăgănare care duce 
la pierderi importante de re
coltă, comtetul executiv al sfatului 
popular din comună, îndrumat de 
comitetul comunal de partid, trebuie 
să acorde tot sprijinul gospodăriei 
colective, pentru ca însămînțările și 
celelalte lucrări agricole să se exe
cute la timp.

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

Cuvîntarea tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

(Urmare din pag. l-a)

Credincioasă principiilor coexis
tenței pașnice, Romînia își va adu
ce și în viitor contribuția activă la 
lupta pentru apărarea și consolida- 
Tea păcii. Republica Populară Ro- 
mînă va milita cu și mai mare per
severență pentru realizarea propu
nerilor făcute la Organizația Națiu
nilor Unite de Uniunea Sovietică cu 
privire la dezarmarea generală și 
totală, pentru lichidarea oricăror 
ferme de asuprire colonială și drep
tul tuturor popoarelor la deplină in
dependență și suveranitate, pentru 
încheierea tratatului de pace cu 
•Germania și înlăturarea primejdiei 
militarismului revanșard, în intere
sul consolidării păcii în Europa. 
Vom continua acțiunile întreprinse 
-pentru dezvoltarea colaborării inter- 
balcanice, crearea unei zone denu- 
clearizate și fără arme rachetă în 
Balcani, extinderea relațiilor politi
ce, economice și culturale cu toate 
statele.

Bucurîndu-se de marile avantaje 
ale cooperării și într-ajutorării din
tre țările lagărului socialist, po-' 
porul nostru, prin munca sa pașni
că, constructivă, ia parte la întrece
rea dintre cele două sisteme — so
cialist și capitalist, întrecere al că
rei rezultat istoricește inevitabil va 
fi victoria deplină a socialismului. 
(Aplauze).

Oamenii muncii privesc cu opti
mism și încredere viitorul. Transfor
mările înnoitoare care au schimbat 
•din temelii înfățișarea patriei sînt o 
mărturie a superiorității orînduirii 
socialiste, a marii forțe creatoare a 
celor ce muncesc stăpîni pe soarta 
lor.

Avem toate condițiile pentru rea
lizarea cu succes a obiectivelor în-

suflețitoare ce ne stau în față. Ma
sele largi au dobîndit o bogată ex
periență în opera de construire a 
socialismului. întregul popor este 
mai strîns unit ca oricînd în jurul 
călăuzei sale — partidul clasei mun
citoare, călit în încercările grele ale 
luptei pline de abnegație pentru 
răsturnarea regimului burghezo-mo- 
șieresc, cucerirea puterii de către 
oamenii muncii, făurirea statului 
nou democrat-popular, ridicarea e- 
conomică și culturală a patriei. 
(Aplauze puternice). Continuînd 
tradițiile glorioase ale istoriei de 
patru decenii a partidului, comu
niștii conduc neabătut masele îna
inte, pe calea socialismului și co
munismului, unind elanul revoluțio
nar, dinamismul, perspectiva largă 
cu un realism profund, cu o funda
mentare științifică a planurilor pe 
care le elaborează călăuziți de cu
noașterea legilor obiective ale dez
voltării societății. Fără să ne lă
săm îmbătați de succese, nutrim o 
legitimă mîndrie pentru ceea ce am 
realizat prin munca neobosită a 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor, a tinerilor și vîrstnicilor, a băr
baților și femeilor.

Permiteți-mi să-mi exprim convin
gerea nestrămutată că cei 4 ani 
de legislatură a Marii Adunări Na
ționale vor marca o nouă etapă în 
dezvoltarea țării. (Aplauze puterni
ce, prelungite). înaintea noastră se 
conturează limpede perspectiva lu
minoasă a desăvîrșirii construirii so
cialismului, a unui elan și mai mare 
al forțelor materiale și spirituale 
ale poporului, a unui viitor de bu
năstare și fericire pentru toți cei 
ce muncesc. (Aplauze furtunoase, 
îndelung repetate).

Deși ne găsim într-o perioadă 
cînd însămînțările din prima urgen
ță trebuie să fie terminate, datorită 
unei slabe organizări a muncii, gos
podăria colectivă din Stremț conti
nuă să aibă și în prezent suprafețe 
importante de orz și ovăz neînsă- 
mînțate și pentru care nu are asi
gurată nici sămînța necesară. De 
asemenea, deși gospodăria are să- 
mînță de floarea-soarelui suficientă 
și terenul pregătit, datorită unei tă
răgănări nepermise, se întîrzie cu 
însămînțarea acestei culturi.

Datorită unei îndrumări tehnice 
insuficiente din partea organelor a-

gricole comunale, la această gospo
dărie s-au arat peste 10 hectare te
ren fără a se executa și grăpatul, 
așa cum indică agrotehnica, ducînd 
la o pregătire necorespunzătoare a 
terenului pentru însămînțări.

Ținînd seamă mai ales de faptul 
că gospodăria colectivă din Stremț 
este de curînd înființată, comitetul 
executiv al sfatului popular din 
comună și organele tehnice agricole 
comunale și raionale, au datoria să 
acorde tot sprijinul gospodăriei co
lective pentru ca aceasta să execute 
la timp și în condițiuni optime în
sămînțările.

In unele gospodării colective | 
ca cele din Beldiu, Stremț, gj 
Vurpăr, Pețelca, din vina S 

conducerii, însămînțările din V, 
epoca l-a au rămas în urmă, js

Să vă știm la ora asta 
cu ogor nesămănat, 

jg este semn că dumneavoastră 
B încă nu v-ați... dezghețat.

I

Să păstrăm cît mai multă apă în sol
In raionul nostru, iarna care a 

trecut a fost mult mai săracă în 
precipitații față de alți ani, 
fapt pentru care în sol s-a în
magazinat o cantitate mică de apă. 
De aceea, în această perioadă, în 
centrul atenției conducerilor gospo
dăriilor colective, a inginerilor și 
tehnicienilor, a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, trebuie să 
stea organizarea muncii pentru e- 
fectuarea la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor de reținere a a- 
pei în sol, a executării în condițiu
ni optime a însămînțărilor. Mai pu
țină umezeală în sol înseamnă re
coltă mai mică, înseamnă mai pu
ține boabe în magazie, ceea ce nu 
convine nimănui.

O plantă de floarea-soarelui are 
nevoie în timpul perioadei de vege
tație de circa 2.000 litri apă, reve
nind la hectar circa 4.000 de tone. 
Acest exemplu arată clar canti
tatea mare de apă ce o folosesc 
plantele pentru dezvoltarea lor. Este 
deci necesar ca în condițiile actuale, 
cînd din cauza vîntului și a căl
durii se evaporă din sol importante 
cantități de apă, să se treacă de 
îndată la executarea unor lucrări a- 
grotehnice care să ducă la reține
rea unei cantități cît mai mari de 
apă în sol.

In cadrul raionului nostru lucră
rile de reținerea apei în sol ca, de

pildă, grăpatul culturilor și arătu
rilor de toamnă au fost efectuate de 
gospodăriile colective din comunele 
Ciugud, Ighiu, Teiuș și Alba-Iulia, 
care au executat aceasță lucrare în 
proporție de 40-60 la sută. Nu toate 
gospodăriile colective acordă însă 
aceeași importanță lucrărilor de re
ținere a apei în sol. Datorită sla
bei preocupări în această direcție a 
conducerilor gospodăriilor colective 
din Mihalț, Berghin, Stremț, Că- 
pud și a organelor agricole care 
răspund de îndrumarea tehnică a 
acestor gospodării, executarea lu
crărilor de reținerea umezelii în 
sol sînt mult rămase în urmă, ele 
nefiind executate decît în proporție 
de 10-20 la sută.

Cu cît întîrziem grăpatul ogoare
lor și al culturilor de toamnă, cu 
atît se pierde mai multă apă din 
pămînt, fapt care se răsfrînge în 
rău asupra producției. Experiența a 
dovedit că de pe un hectar arat în 
toamnă, dar negrăpat primăvara de 
timpuriu, se pot pierde în 24 de ore 
2-4 vagoane de apă și o recoltă de 
25-30 leg boabe la hectar.

Pentru păstrarea unei cantități 
cit mai mari de apă în sol, atît de 
necesară dezvoltării plantelor, este 
necesar ca comitetele executive ale 
sfaturilor populare de Ia comune 
să sprijine gospodăriile colective în 
activitatea lor, ca acestea să exe

cute imediat arături pe terenurile 
care nu au fost arate în toamnă, la 
adîncimea de 18-22 cm, grăpîndu- 
se în aceeași zi. Pe suprafețele unde 
s-a executat arătură adîncă de 
toamnă, de îndată ce terenul per
mite, să se treacă la grăparea, cul
tivarea sau discuirea terenului.

O atenție deosebită trebuie a- 
cordată îngrijirii semănăturilor de 
toamnă. Pe suprafețele unde cultu
rile au ieșit din iarnă bine dezvol
tate și încheiate, pentru distrugerea 
scoarței care s-a format la supra
fața terenului, acestea se grăpează 
cu grapa stelată, iar culturile ieșite 
slab din iarnă se tăvălugesc.

La executarea însămînțărilor de 
primăvară, lucrare care se execută 
cu ajutorul dat de S.M.T., cît și cu 
atelajele proprii, datorită faptului 
că în sol există apă puțină, se cere 
ca sămînța să fie îngropată la o 
adîncime mai mare.

Condițiile climaterice din primă
vara acestui an cer tehnicienilor și 
inginerilor agronomi să cunoască 
zi de zi, pentru fiecare tarla în parte 
timpul optim de semănat, precum 
și lucrările ce trebuie aplicate de 
lucrătorii ogoarelor, în vederea păs
trării unei cît mai mari cantități de 
apă în sol și a obținerii în acest 
fel a unei recolte sporite.

Ing. agronom SUCIU MATEI 
Șeful secției agricole raionale



DIN ACTIVITATEA CULTURALĂ

Ceferiștii in mijlocul colectiviștilor
Harnici în munca lor de fiecare 

zi, dar și iscusiți artiști amatori, 
ceferiștii din Alba-Iulia au fost, du
minica trecută, oaspeții colectiviș
tilor din satul Șeușa. Colectiviștii 
de aici i-au întîmpinat cu bucurie. 
Și cum vestea sosirii oaspeților a 
făcut repede ocolul satului, căminul 
cultural a devenit neîncăpător față 
de numărul mare de colectiviști ve- 
niți să asculte programul ce aveau 
să-l prezinte în fața lor ceferiștii.

IJrcînd pe scena căminului cultu-

ral din Șeușa, corul ceferiștilor a 
interpretat cu măiestrie cintecele 
„Republică măreață vatră", „Inul”, 
„Frunză verde de sulfină" și „Pă
rinte drag, partid iubit", fiecare 
cîntec fiind îndelung aplaudat de 
colectiviști. De același succes s-au 
bucurat apoi șî soliștii Rancea Ni- 
colae, Bimbea Felicia, Gheorghiu 
Maria, Coșovan Rodica și Marian 
Ion, care au interpretat în fața 
lectiviștilor un bogat program 
cîntece populare.

co
de

ACTIVITĂȚI TINEREȘTI

Reușite concursuri
Duminica trecută, în aproape toate 

centrele de comună din raion au 
fost organizate de către Comitetul 
raional U.T.M. și Secția învățămînt 
și cultură a Sfatului popular raio
nal concursuri „Drumeții veseli". 
Tema concursului : „Perspectivele 
luminoase ce le deschide tineretului 
planul de dezvoltare a economiei 
naționale în viitorii șase ani".

Tinerii din comunele și satele ra
ionului au manifestat mult interes 
față de acest concurs, dovadă fiind 
numărul de peste 80 de concurenți. 
Dar, concursul s-a bucurat de reu
șită nu numai printr-o largă parti
cipare. Concurenții s-au dovedit și 
bine pregătiți. Studiind cu multă 
rîvnă documentele celui de-al lll-lea 
Congres al partidului, marea majo
ritate a conctirenților au dat răs-

situ- 
din 

Dan 
Popa

„Drumeții veseli“
punsuri precise, pe primul loc 
îndu-se tinerii Zamfira Victor 
satul Galați, muncitor ceferist, 
Ion, colectivist din Micești,
Partenie, membru al gospodăriei a- 
gricole colective din Sîntimbru, Pal- 
cău Lucreția, tehniciană agricolă și 
alții.

Prezenți în număr mare la fiecare 
centru de concurs, țăranii muncitori 
din așezările raionului nostru au 
luat cunoștință și pe această cale 
de minunatele perspective deschise 
tineretului și tuturor oamenilor 
muncii de hotăfîrile celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R. și au mani
festat cu căldură pentru partidul 
iubit care-i conduce pe drumul 
rilor victorii, spre o viață tot 
luminoasă și mai fericită.

Prin muncă patriotică
Pe drumurile ce leagă Galda de 

Jos de Benic, de Cricău și stația 
C.F.R. Coșlarm se putea vedea zi
lele trecute un mare număr de ti
neri și tinere muncind de zor. Erau 
utemiștii Suciu Iuliu, Panțiru Ion, 
Morar Paraschiva, Suciu Virgil, 
Pascu Livia și mulți alții, tineri 
organizațiile de bază U.T.M. 
Galda de Jos, icșiți la muncă 
triotică.

Cîteva zile la rînd tinerii au mun
cit cu spor. In cele .500 ore de mun
că patriotică ei au reparat drumu
rile pe o distanță de cîteva sute 
de metri, au desfundat șanțurile și 
au plantat de-a lungul drumurilor 
peste 500 puieți de pomi fructiferi 
ca meri, peri, pruni etc.

Utemiștii din Galda de Jos nu se 
vor opri aici, ei sînt hotărîți ca în 
cinstea glorioasei aniversări a parti
dului nostru succeselor obținute 
pînă în prezent să le adauge altele 
și altele, să facă din satul lor un 
sat din ce în ce mai frumos, mai 
înfloritor.

din 
din 
pa-

sețeze. Și străduințele lor dau roa
de. Pînă în prezent s-au pavat a- 
proape 500 metri liniari de ulițe (în 
special locurile unde pe timp plo
ios se formau noroaie mari), s-au 
săpat șanțuri și reparat poduri, iar 
în mijlocul satului, lîngă „Monu
ment", a fost amenajat un mic parc 
în care s-au plantat puieți șî s-au 
amenajat rpndouri pentru flori.

In prezent, un mare număr de 
tineri, printre care Dumitreân Pe
tru, Meteș Virgil, Maherea Aurel, 
Țuțuian Elena, Pop Maria,’ Colcer 
llie, Meteș Octavian și alții, mun
cesc la amenajarea unui alt parc, în 
fața sfatului popular, precum și la 
demolarea unui grajd vechi, din al 
cărui material recuperat vor con
strui o popicărie.

Valoarea muncilor patriotice e-

fectuate de tinerii , din Șard se ci
frează, pînă în prezent, în cele a- 
proape 4.000 orc, la peste 12.500 lei.

Curățiri de pășuni
Sub îndrumarea Comitetului oră

șenesc U.T.M., sîmbătă și duminica 
trecută, un număr de 120 elevi șî. 
eleve de la Școala profesională de 
meserii și Școala tehnică- sanitară 
au luat parte la curățirea pășunilor 
gospodăriei colective „Unirea" din 
Alba-Iulia.

La împrăștierea mușuroaielor, la 
adunarea gunoaielor și a spinilor de 
pe cele 100 hectare pășune situate, 
în „Broadăr" și la „Vale” au mun
cit cu mult spor tinerii Mihai Si- 
mion, Rațiu Emilia, Bolea Ștefan, 
Romoșan Leontina, Mitrofan Ioan,. 
Gruian Nicolae, Circa Maria, Măr
ginean Nic.olae și mulți alții.

ma- 
mai

Programul returului campionatului 
regional de fotbal 1960-1961iSeară literară

Duminica trecută, în sala de lec
tură a căminului cultural din Mi
halț utemiștii din comună au orga
nizat o reușită seară literară pe 
tema „Viața și opera lui Mihail E- 
minescu".

Cei aproape 80 de participant, 
pionieri și utemiști, au ascultat cu 
mult interes expunerea făcută dc to
varășul profesor Cerchidean Mi
hai, care a evocat momente din via
ța și opera marelui nostru poet.

In continuarea programului, ute
miștii Breazu Mariana și Hațegan 
Petru au recitat cu mult talent poe
zia „Luceafărul", una din minuna
tele opere ale poetului.

Salul să fie tot mai
Ulițele Șardultii cunosc 

zile o animație vie. Sute
și tinere, cu lopeți și sape, cu roa
be sau tărgi cară pămînt, nivelează 
drumuri, le pavează, desfundă șan
țuri, repară poduri.

Hotărîrea utemiștilor din Șard 
este ca, alături de cei vîrstnici, să 
schimbe fața satului, să-l înfrumu-

frumos
în aceste 
de tineri

Popoare care își cer dreptul Ia viață

La concursul 
Drumeții veseli “ca

re a avut loc du
minica trecută la Be- 
nic, s-au clasat pe 
locul I Lazăr Lia, 
pe locul II Crișan 
floria, iar pe locul 
III MicleaGheorghe, 
toți elevi ai școlii 
de 7 ani din comună.

In clișeu: As
pect de la concurs.

ETAPA I. A.S.M. Alba-Iulia — 
Aurul Zlatna; Dacia Orăștie — 
C.F.R. Teiuș; Sebeșul Sebeș — Cor
vinul Hunedoara (rezerve); Mine
rul Deva — Șurianul Petrești; Me
talul Crișcior — Metalurgistul Cu
gir; Victoria Dobra — Aurul Cer
tej; Mureșul Vințul dc Jos, stă.

ETAPA II. C.F.R. Teiuș — Mu
reșul Vințul de Jos; Corvinul Hu
nedoara (rezerve) — A.S.M. Alba- 
Iulia; Șurianul Petrești — Dacia 
Orăștie; Aurul Certej ■— Minerul 
Deva; Metalurgistul 
beșul Sebeș; Victoria 
talul Crișcior; Aurul

ETAPA III. Aurul 
vinul Hunedoara (rezerve); Mure
șul Vințul dc Jos — Șurianul Pe
trești; A.S.M. Alba-Iulia — Meta
lurgistul Cugir; Dacia Orăștie — 
Aurul Certej; Sebeșul Sebeș —Vic
toria Dobra; Minerul Deva .— Me
talul Crișcior; C.F.R. Teiuș, stă.

ETAPA IV. Șurianul Petre
ști — C.F.R. Teiuș; Metalurgistul 
Cugir — Aurul Zlatna; Aurul Cer-

Cugir — Se- 
Dobra — Me- 
Zlatna, stă.
Zlatna — Cor-

Situată în răsăritul continentului 
african, Tanganica se învecinează 
cu Kenya, Uganda, Ruanda Urun- 
di, Congo, Federația Rhodezia-Nyas- 
saland, Mozanibic și lacul de la 
care și-a tras numele. Țara are 
întindere de 939.361 km p. și 
locuită de 8.790.000 oameni 
mai mulți din tribul bantu), 
trul administrativ se află la 
es-Salam (aproape 130.000 1
tori). Alte orașe mai importante: 
Tanga (40.000 locuitori), Tabora 
(16.000 locuitori).

Tanganica este o țară agrară, 
cultivîndu-se cu prioritate bumbac, 
cafea, tutun și orez. Subsolul aces
tei țări este bogat în aur, diaman
te, plumb 
în mîinile 
importante 
le jefuiesc 
dată mîna 
■așilor.

Cele mai
și sînt confiscate de la locuitorii 
băștinași, aceștia fiind evacuați în 
regiuni pustii sau în regiuni unde 
bîntuie boala somnului care cau
zează moartea a zeci de mii de per
soane. Autoritățile administrative 
manifestă o atitudine colonialistă 
față de dezvoltarea economică a te
ritoriului Tanganica, neadmițînd 
dezvoltarea industrială a acesteia. 
Economia Tanganicăi este subordo
nată în întregime economiei Angliei.

★
In urma puternicului avînt al 

mișcării de eliberare națională care 
a cuprins țările coloniale și depen
dente în timpul și după cel de-al 
doilea război mondial, puterile im
perialiste s-au găsit într-o situație 
dificilă și ca să nu piardă totul 
dintrodată au pus în practică noi 
forme de exploatare colonială. Una 
dintre acestea este și sistemul de 
tutelă internațională — inițiat în 
1944. Prin presiuni fățișe exercitate 
de blocul occidental la O.N.U., a 
fost impusă tutela unor țări din

o 
i este 

(cei 
Cen-
Dar- 

locui-

etc. (Colonialiștii englezi 
cărora se află bogățiile 
ale coloniei Tanganica, 

fără milă folosind toto- 
dc lucru ieftină a băști-

bune pămînturi au fost

Africa. și Asia, printre care și Tan
ganica. Apologeții imperialismului 
susțin că tutela constituie un sis
tem... democratic de administrare, 
că țările „înapoiate" nu se pot chi
purile conduce fără ajutorul omu
lui alb. In realitate toate teritoriile 
luate sub „aripa protectoare" a co
lonialiștilor au fost transformate 
sau menținute mai departe ca sim
ple colonii, aceeași soartă împărtă
șind-o și Tanganica.

Tanganica a fost între anii 1882- 
1914 colonie germană iar după pri
mul război mondial și pînă azi ea 
este sub protectoratul britanic.

„Civilizația" și „binefacerile” co
lonialismului britanic au fost sim
țite din plin de către locuitorii din 
Tanganica. Acum cîțiva ani un ziar 
local a avut curajul, nu fără ur
mări, să arate în paginile sale cum 
a înțeles Anglia să-i „protejeze" pe 
cei peste 8 milioane de locuitori ai 
Tanganicăi. „Englezul se află în 
țara noastră — scria ziarul „M. W. 
Africa" care apare în limba swa- 
hili la Dar-es-Salăm — pentru a' 
suge sîngele nostru și 
ține materii prime — 
cli li se rupe inima de mila noastră 
sau pentru că ar dori 
civilizație și progres. Cu cît va sta 
mai mult la noi cu atît mai multe 
minerale și cu atît mai mulți bani 
vor fi luați și duși în afara țării 
noastre; ei (englezii n.n.) nu pot 
să trăiască în mod confortabil în 
țara noastră fără noi".

Ca urmare a lipsei unei industrii 
dezvoltate a exploatării sălbatice a . 
băștinașilor de către colonialiștii 
britanici, locuitorii din Tanganica 
au un nivel de trai foarte scăzut. 
Este semnificativ faptul că un mun
citor băștinaș care lucrează pe 
plantații primește pentru munca sa

pentru a pb- 
și nu pentru

să ne aducă

un salariu de trei dolari pe lună, 
bani din care muncitorul trebuie 
să-și plătească impozitele care sînt 
destul de mari, să-și cumpere îm
brăcăminte și alimente. De aseme
nea funcționarii primesc aproape 10 
dolari pe lună din care patru dolari 
trebuie să plătească numai pentru 
locuință.

Un singur exemplu ilustrează 
destul de elocvent discriminarea în 
problema salarizării. Dacă un me
dic european cîștigă 600 lire pe an, 
în același timp un medic băștinaș 
cîștigă doar 36 lire pe an.

Pentru a o 
roși nimicitori 
voiți ca după 
ocupe cu alte 
zarea apei pe

Exploatarea 
lor muncii din Tanganica 
pe aceștia aproape la 
completă. Asistența medicală 
fapt nu există. La 160.000 de locui
tori revine numai un medic.

In Tanganica sînt frecvente epi
demiile dc variolă și de alte boli 
molipsitoare. Această țară cunoaște 
numărul ce! mai mare de leproși — 
peste 100.000.

Cît privește nivelul cultural, în- 
vățămîntul, în Tanganica, lasă mult 
de dorit.

De altfel colonialiștii britanici 
n-au nici un interes ca băștinașii să 
fie oameni ridicați din punct 
vedere cultural. Ca urmare a , 
lizației" 
nica, în 
aproape 
Pentru 
în total 
numai două sînt de stat.

Nu la fel stau lucrurile atunci 
cînd este vorba despre cei peste 
20.000 dc europeni. Pentru copiii a-

scoate la capăt nunie- 
și funcționari sînt nc- 
orelc de muncă să se 
îndeletinciri, 
străzi etc.
sălbaticii a

ca: vîn-

oarneni- 
i-a dus 
epuizare 

de

dc 
„civi- 

britanîce adusă în Tanga- 
această țară populația este 
în întregime analfabetă, 

populația băștinașă există 
patru școli medii din care

cestora există școli separate în care 
copiii locuitorilor băștinași nu au 
acces.

Populația din Tanganica trăiește 
în condițiile unui crunt regim poli
țienesc. Orice funcționar englez sau 
plantator european poate să ares
teze pe oricare locuitor indigen. In 
această țară mai sînt în prezent re
cunoscute prin lege și larg răspîn- 
dite pedepsele corporale, biciuirea 
sau lovirea cu bastoane de bambus.

Locuitorii din Tanganica sînt lip
siți de cele mai elementare drepturi 
politice, iar administrația se face 
de către funcționari englezi, cu a- 
jutorul conducătorilor de triburi.

Lipsa de drepturi elementare, a 
hranei, criza de locuințe, exploata
rea sîngeroasă la care este supusă 
populația băștinașe face ca tot mai 
multe triburi să protesteze împotri- 
pa jugului colonialist britanic.

In fruntea mișcării de eliberare 
din țară se află proletariatul care 
a crescut considerabil în ultimii ani. 
Un mare rol în această mișcare de 
eliberare îl are Uniunea Națională 
din Tanganica Africană condusă de 
Julius Nyerere și organizațiile sin
dicale ale clasei muncitoare.

Tot mai mult se aude glasul popu
lației negre din Țară care cere în
cetarea samavolniciilor colonialiști
lor englezi, acordarea de drepturi 
politice oamenilor muncii și instau
rarea unui sistem democratic de gu
vernare.

Poporul din Tanganica nu va în
gădui să dăinuiască mai departe 
sistemul de asuprire și exploatare 
căruia i-a fost victimă pînă

Un vechi proverb african 
că lumea se sprijină pe trei 
primul este „ieri", al doilea 
al treilea „mîine".

„Mîine" va aduce desigur
rarca jugului colonialismului en
glez, iar oamenii muncii din Tan
ganica se vor bucura de libertate, 
de o viață nonă.

acum, 
spune 
stîlpi: 
„azi”,

scutu-

(Agerpres)
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tej — Alureșul Vințul de. Jos; Vic
toria Dobra — A.S.M. Alba-Iulia;. 
Metalul Crișcior — Dacia Orăștie; 
Minerul Deva — ‘ Sebeșul Sebeș; 
Corvinul Hunedoara (rezerve), stă..

ETAPA V. Corvinul Hunedoara • 
(rezerve) — Metalurgistul Cugir;. 
C.F.R. Tciuș — Aurul Certej; Au
rul Zlatna —■ Victoria Dobra; Mu
reșul Vințul de Jos — Metalul Criș
cior; A.S.M. Alba-Iulia — Minerul 
Deva; Dacia Orăștie — Sebeșul 
Sebeș; Șurianul Petrești, stă.

ETAPA VI. Aurul Certej — Șuria
nul Petrești; Victoria Dobra 
Corvinul Hunedoara (rezerve); Me
talul Crișcior — C.F.R. Tciuș; Mi
nerul Deva — Aurul Zlatna; Se
beșul Sebeș — Mureșul Vințul de. 
Jos; Dacia Orăștie — A.S.M. Alba- 
Iulia; .Metalurgistul Cugir, stă.

ETAPA VII. Metalurgistul Cugir
— Victoria Dobra; Șurianul Pș- 
irești — Metalul Crișcior; Corvinul 
Hunedoara (rezerve) — Minerul' 
Deva; C.F.R. Teiuș — Sebeșul 
Sebeș; Aurul Zlatna — Dacia Orăș
tie ; Mureșul Vințul de Jos — ' 
A.S.M. Alba-Iulia; Aurul Certej, stă..

ETAPA VIII. Metalul Crișcior - 
Aurul Certej; Minerul Deva — Me
talurgistul Cugir; Sebeșul Sebeș — 
Șurianul Petrești; Dacia Orăștie — 
Corvinul Hunedoara (rezerve) ; 
A.S.M. Alba-Iulia — C.F.R. Teiuș; 
Mureșul Vințul de Jos — Aurul 
Zlatna; Victoria Dobra, stă.

ETAPA IX. Victoria Dobra — 
Minerul Deva; Aurul Certej — Se
beșul Sebeș; Metalurgistul Cugir — 
Dacia Orăștie; Șurianul Petrești - 
A.S.M. Alba-Iulia; Corvinul Hune
doara (rezerve) — Mureșul Vințul 
de Jos; C.F.R. Teiuș — Aurul Zlat
na; Metalul Crișcior, stă.

ETAPA X. Sebeșul Sebeș —Me
talul Crișcior; Dacia Orăștie — 
Victoria Dobra; A.S.AA. Alba-Iulia 
—• Aurul Certej; Mureșul Vințul dc- 
Jos — .Metalurgistul Cugir; Aurid 
Zlatna — Șurianul Petrești; C.F.R.. 
Teiuș — Corvinul Hunedoara (re
zerve); Minerul Deva, stă.

ETAPA XL Minerul Deva — Da
cia Orăștie; /Metalul Crișcior — 
A.S.M. Alba-Iulia; Victoria Dobra-
— Mureșul Vințul de Jos; Aurul' 
Certej — Aurul Zlatna; Metalur
gistul Cugir — C.F.R. Teiuș; Șuria
nul Petrești — Corvinul Hunedoara 
(rezerve); Sebeșul Sebeș, stă.

ETAPA XII. A.S.M. Alba-Iulia — 
Sebeșul Sebeș; Mureșul Vințul de 
Jos — Minerul Deva; Aurul Zlatna
— Metalul Crișcior; C.F.R. Teiuș-
— Victoria Dobra; Corvinul Hune
doara (rezerve) — Aurul Certej ; 
Șurianul Petrești — Metalurgistul 
Cugir; Dacia Orăștie, stă.

ETAPA XIII. Dacia Orăștie — 
Mureșul Vințul de Jos; Sebeșul 
Sebeș — Aurul Zlatna; Minerul 
Deva — C.F.R. Teiuș; Metalul Criș
cior — Corvinul Hunedoara (rezer
ve); Victoria Dobra — Șurianul 
Petrești; Aurul Certej — Metalur
gistul Cugir; A.S.M. Alba-Iulia, stă..

Meciurile se vor disputa începîncS 
cu ziua de duminică, 26 martie.
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