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' Salut fierbinte Conferinței 
regionale de partid

Zilele trecute în întreprinderi, uzine, sectoare miniere și unități agri
cole socialiste din cuprinsul raionului au avut loc însuflețite adu
nări pentru dezbaterea cifrelor de plan pe 1964. In cadrul acestor a- 
dunări. numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni și-au luat în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, entuziaste angajamen
te pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1964. propu- 
nînd măsuri deosebit de importante pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate.

Pe baza acestor angajamente și în lumina Directivelor C. C. al 
P.M.R. cu privire Ia criteriile princi pale ale întrecerii socialiste au fost 
stabilite angajamentele colective a’e întreprinderilor pe 1964 și in cin
stea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei.

Publicăm mai jos cîteva din angajamentele luate:__________________

!
,Mîine, 18 ianuarie 1964, încep lucrările Conferinței regionale 
partid, eveniment de mare însemnătate pentru toți oamenii muncii din 
regiunea Hunedoara.

Mineri și siderurgiști, constructori și lucrători din transporturi, co
lectiviști și intelectuali, delegați Ia Conferință, reprezentind organiza
țiile de partid din regiune, vor analiza și dezbate multilateral felul cum 
au muncit organele și organizațiile de partid, pentru mobilizarea oa
menilor muncii din regiunea noastră Ia îndeplinirea mărețelor. sarcini
trasate de cel de-al Ill-Iea Congres al P.M.R. Ei vor împărtăși din ex
periența pozitivă a activității lor practice, vor face propuneri pentru 
continua îmbunătățire a muncii politice și economice, pentru traduce
rea în viață a sarcinilor ce vor fi trasate organizațiilor de partid de 
către Conferința regională.

Oamenii muncii din întreprinderile raionului nostru vor raporta și ei. 
Conferinței regionale de partid, că sarcinile izvorîte din planurile de 
producție, pe anul 1963, au fost îndeplinite înainte de termen, reali- 
zîndu-se în același timp importante economii prin creșterea productivi- 

I tații muncii, aplicarea în producție a metodelor înaintate, reducerea pre
țului de cost. In același timp, ei vor raporta că au obținut rezultate 
deosebite în ceea ce privește îmbunătățirea calității produselor și că 
sînt preocupați de a da și în viitor economiei naționale, nu
mai produse de cea mai bună calitate, la un preț de cost din ce în ce 
mai mic. De asemenea, ei vor raporta despre preocuparea și mun
ca politică pe care o desfășoară organizațiile de partid din sectorul 
socialist al agriculturii pentru consolidarea acestuia, pentru a smulge 
pămintului rod bogat, pentru a crește un număr tot mai mare de ani
male de la care să se obțină producții mai mari de lapte și carne.

Succesele obținute de oamenii muncii din raionul nostru sînt rodul 
unei munci perseverente, sînt urmare a faptului că s-a îmbunătățit în 
mod simțitor munca politico-educativă desfășurată de organizațiile de 
partid. Ele sînt, în același timp, rezultat al creșterii prestigiului orga
nizațiilor de partid și al competenței cu care ele conduc masele.

j Conferința regională de partid, făcînd bilanțul realizărilor obținute 
i de oamenii muncii în îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, vadezba- 
( te problemele cele mai importante legate de munca organizatorică ș> 
I politică desfășurată de organele și organizațiile de partid în scopul în

făptuirii sarcinilor economice, rezultatele obținute și măsurile ce se cer 
a fi luate pentru viitor în întreprinderi, fabrici și uzine, in mine și pe 
șantierele de construcții cu privire la realizarea ritmică a planului de 
producție pe anul 1964 la toți indicatorii.

Conferința regională de partid va dezbate metodele și stilul de mun
că al organelor și organizațiilor de partid, cum se aplică în viață prin
cipiul leninist al muncii colective, disciplina de partid, felul cum a 
fost organizată munca pentru îndepli nirea hotăririlor, controlul îndepli- 

j nirii hotăririlor.
Lucrările Conferinței regionale de partid vor constitui in același timp 

■B'riiej de analiză a lipsurilor și greutăților ce se mai manifestă în unele 
■S ectoare de activitate din regiune. Și, măsurile ce vor fi luate de 

> conferință vor da un nou imbold în munca creatoare a oamenilor mun- 
? cii din regiunea noastră, vor ridica la un nivel mai înalt activitatea or- 
j ganizațiilor de partid în scopul mobilizării maselor la înfăptuirea măre- 
> țului program de desăvîrșire a construcției socialiste în scumpa 
. tră patrie.

S
 Pătrunși de cele mai adinei sentimente, de dragoste ș* «.vmukiii 
pentru partid, oamenii muncii din raionul nostru’urează succes deplin

Conferinței regionale de partid în desfășurarea lucrărilor sale, si îsi 
exprimă hotărîrea de a lupta cu entuziasm pentru aplicarea. în viată a 
măsurilor ce le va adopta.

noas-

șî devotament

fnvățăniîntul agrozootehnic — la un nivel înalt

Două cercuri
Dezvoltarea multilaterală a gos

podăriilor agricole colective și în
tărirea lor economică impune folo
sirea unor noi metode de lucru, mai 

A productive, după îndrumările noi ale 
științei agricole. Pentru aplicarea în 
practică a celor mai noi cuceriri ale 

^științei, în scopul sporirii continue 
i producției de cereale la ha, dez
voltării șeptelului și a altor ramuri 
de producție, colectiviștii trebuie să 
fie temeinic pregătiți să știe ei în
șiși să aplice în viață cele mai îna
intate reguli ale agrotehnicii.

Cel mai bun prilej pentru însuși
rea cunoștințelor agrotehnice de că
tre colectiviști îl constituie învăță- 
mintul agricol de masă de 3 ani, a 
cărui activitate, bine organizată, 
după specificul fiecărei brigăzi, se 
desfășoară din plin în această 
rioadă în majoritatea unităților 
gricole socialiste din raion. Și
zultatele nu întîrzie să se arate. In 
multe gospodării agricole colective 
unde organizațiile de partid și con
siliile de conducere se preocupă în
deaproape de învățămîntul agricol, 
activitatea cercurilor se desfășoară

po
a

re-

IN CLIȘEU : Un aspect Ia o lecție practică despre reproducerea taur 
rinelor la G.A.S. Galda de Jos.

>
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fațâ în fața
bine, lectorii se pregătesc temeinic, 
la fiecare lecție participă un mare 
număr de cursanți dornici să în
vețe cît mai multe lucruri noi. La 
gospodăria colectivă „Progresul" din 
Galda de Jos, brigada din Oiejdea, 
funcționează un cerc de creșterea a- 
nimalelor, anul II. Cele 14 lecții ți
nute și numărul mare de cursanți, 
50 de colectiviști, care participă cu 
regularitate la fiecare lecție, dove
desc dorința colectiviștilor de a cu
noaște tot ce este nou și interesul pe 
care-1 acordă organizația de partid 

G. SZABO
(Continuare în pag. 4-a)

PREȚUIREA MUNCII HARNICE

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ
30 decembrie 1963. Ultima filă de 

calendar va fi și ea ruptă peste cî- 
teva ore. In sala de ședințe a uzinei 
de preparare din Zlatna se pregă-
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In cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei

Entuziaste angajamente în întrecerea socialistă

sută;
realiza economii la 
cost peste sarcina 
în valoare de 276 de

kg la tonă, al al- 
cu 0,6 kg și de 
cu 1 kg la tona

rațiunilor planificate va fi scur
tată cu 3 zile la secția metalur
gică, cu 3 zile și respectiv 2 
zile Ia instalațiile 1 și 2 din 
sectorul chimic;

II. PINA LA 23 AUGUST :

— depășirea valorii producției 
globale cu 180.000 lei;
— depășirea valorii producției 
marfă cu 380.000 lei;
— la principalele sortimente se 
vor realiza peste plan 70 tone 
la metalurgie și 50 tone la sec
torul chimic;
— realizarea unei economii la 

prețul de cost de 180.000 Iei;

£
Agitatorul Coman Alex.

I.R.I.L. Alba lulia discută despre 
angajamentele luate în întrecere.

de muncă îl cunosc de mulți ani. 
11 știu de la Breaza, Haneș și Al- 
maș. Ucenicii lui sînt azi oameni de 
bază ai uzinei de preparare. Aici 
la Zlatna, șeful de echipă Gheza 
Gheorghe și-a cîstigat prin hărnicia 
lui. prin corectitudine, titlul bine 
meritat de cel mai bun șef de echipă.

De cîteva minute privirile tuturor 
celor din sală sint ațintite asupra 
lui Gheza Gheorghe. De cîteva mi
nute tov. Gheza parcurge șirul ani
lor. greutățile trecutului și vorbește 
cu înflăcărare despre bucuriile pre
zentului. Fiecare cuvînt înseamnă o 
entuziastă chemare spre noi succese.

— Plec în pensie, dar acest co
lectiv n-am să-1 uit niciodată. Am 
trăit alături de toți o a doua tine
rețe. Plecînd mă despart cu greu de 
munca aceasta frumoasă de între 
gul utilaj pe care l-am îndrăgit și 
l-am îngrijit. Partidul a înzestrat 
cu utilaj modern această uzină și 
noi trebuie să avem grijă de acest 
utilaj... Cuvintele impresionează. Un 
om iese la pensie dar viața sa e 
pentru totdeauna legată de colectiv, 
de munca* 1 aceasta făcută în condiții 
care nu l-au obosit niciodată. Se 
string mîîni, tovarășii de muncă îl 
îmbrățișează, li dăruiesc simbolic 
macheta uzinei,.. Ochii luminați îi 
joacă îp lacrimile bucuriei.

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la U.CJW. Zlatna. 
au obținut sub conducerea comitetu
lui de partid în anul 1963 succese 
deosebite în înfăptuirea sarcinilor e- 
conomice trasate de partid. Pășind 
pragul noului an. colectivul de mun
că de aici și-a propus ca în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei să obțină succese și 
mai mari în îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Cu prilejul dezbaterii cifre
lor de pian pe 1964. harnicul colectiv 
din cadrul uzinei și-a luat următoa
rele angajamente :

I. PE ÎNTREG ANUL :
— depășirea valorii producției 
globale cu 250.000 lei;
— depășirea valorii producției 
marfă cu 575.000 Iei;
— principalele sortimente de 
plan se vor depăși la producția 
fizică cu 800 tone la metalur
gie și 80 tone în sectorul chi
mic.
— față de sarcina planificată 
productivitatea muncii va creș
te cu 1 la
— se vor 
prețul de 
planificată
mîi lei, prin îmbunătățirea ran
damentului de extracție cu 0,1 
la sută, reducerea consumului 
de cocs cu 4 
coolului etilic 
sodă caustică 
de produse;
— perioada de reparare a ope- 

teste o adevărată ședință festivă. Se 
pregătesc flori, oamenii sînt strînși 
în grupuri și se sfătuiesc. Mulțimea 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
este poftită în sală. Se incepe șe
dința...

— Ne-am strîns aici — începe in
ginerul Galat Ștefan, șeful secției — 
să cinstim un eveniment deosebit. 
Astăzi harnicul și neobositul tovarăș 
de muncă, Gheza Gheorghe își înche ■ 
ie activitatea, iese la pensie. O viață 
de om închinată muncii cinstite. Nouă 
celor ce trăim zilele luminoa
se ale puterii populare ne vine greu 
să explorăm trecutul tovarășului 
Gheza. Dar nici nu e necesar. Re
gimurile burgheze n-au putut oferi 
nici unui muncitor cinstit altă viață 
decît cea de rob. Cunoaștem în 
schimb viața aceasta nouă. O cu
noaște tot așa de bine și tovarășul 
Gheza. Numai datorită partidului 
nostru azi nu mai avem grija zilei 
de mîine, iar viața ne este cu ade
vărat omenească...

Privirile se îndreaptă una după 
alta spre tovarășul Gheza, transtni- 
țînd parcă un mesaj al tuturor, ini
milor: „Să trăiești mulți ani sănă-’ 
tos muncitor priceput și harnic". Oa
menii ce-1 privesc pe tovarășul lor

(după o corespondență de la tov. 
Adam Petru)

cu 1 la sută, și 
sută;
o economie de

Angajamentele minerilor
in întîinpinarea celei de-a XX-a 

aniversări a eliberării patriei, colec
tivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Exploatarea minieră 
Zlatna și-a sporit angajamentele în 
întrecerea socialistă. Cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan pe anul 
1964. colectivul de muncă al acestei 
exploatări și-a luat următoarele an
gajamente :

— să depășească sarcina de plan 
la producția globală cu 208.000 
lei;
— - să sporească productivitatea 
muncii valorică 
fizică cu 0,5 la
— să realizeze 
250.000 lei.

PINA LA 23
— să depășească sarcina de plan 
la producția globală cu 130.000 
lei;
— să sporească productivitatea 
muncii valorică cu 1,1 la sută 
și cea fizică cu 0,3 la sută;
— să realizeze o economie de 
185.000 lei.

Pentru realizarea obiectivelor de, 
mai st’; se vor traduce în viață ope
rativ toate măsurile prevăzute în 
planul de măsuri tehnico organiza
torice, iar în scopul economisirii ma
terialului lemnos se va extinde ar
marea cu prefabricate dip beton și 
metalice pe o lungime de 2.200 m.l. 
la rostogoale și galerii.

AUGUST

sarcinilor de plan 
globală cu 374 de

sarcinilor de plan 
marfă cu 454 de

In întîmpinarea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, co
lectivul de muncă de la întreprin
derea raională de industrie locală 
din Alba lulia și-a propus cu prile
jul dezbaterii cifrelor de plan să 
realizeze următoarele angajamente.

ANGAJAMENTUL ANUAL
— depășirea 
Ia producția 
mii lei;
— depășirea 
la producția 
mii lei;
— productivitatea muncii va 
crește cu 0,5 la sută;
— față de sarcina planificată 
se va realiza o reducere a pre
țului de cost de 50.000 lei:
— se va realiza cu 80.000 lei mat 
multe beneficii decît cele pla
nificate;

PINA LA 23 AUGUST
— se va realiza o depășire a 
planului la producția globală de 
272.000 lei;
— valoarea producției marfă va 
crește cu 330.000 lei;
— sporirea productivității mun
ci cu 0,5 la sută;
— prețul de cost va fi redus cu 
27.000 lei, realizîndu-se în ace
lași timp 58.000 Iei beneficii 
peste cele planificate.



Continui bogat textelor brigăzilor artistice de agitație Duminică la căminele culturale
In ultimii ani, brigada de agita

ție, ca formă a activității cultural 
artistice, s-a împămîntenit aproape 
la fiecare cămin cultural din raio
nul nostru. Și aceasta nu întîmplă- 
tor. Reflectînd în imagini artistice, 
în mod concret și operativ proble
mele muncii și vieții, programele 
brigăzilor artistice de agitație sînt 
așteptate cu tot mai mult interes de 
oamenii muncii de la sate. Și-apoi 
mai mult decît atît. Prin conținutul 
lor, ele își aduc o prețioasă contri
buție la formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a colectiviști
lor, la extinderea experienței înain
tate și la lichidarea unor lipsuri ce 
se mai fac simțite în unele sectoare 
de muncă.

E de la sine înțeles însă faptul 
că,' pentru a răspunde cu exigență 
scopului, programele brigăzilor artis 
tice de agitație trebuie să aibă la 
bază, în primul rînd, un text bun. 
Selectarea problemelor din text. în 
funcție de importanța si actualita
tea lor, realizarea artistică a textu
lui, conținutul instructiv-educativ al 
acestuia, la care se adaugă spiritul 
invenție al punerii în scenă și cali
tatea interpretării, iată cîteva pro
bleme ce trebuie să stea în perma
nență în atenția colectivelor de crea
ție și a instructorilor brigăzilor ar
tistice de agitație.

In lumina acestor considerente, să 
vedem cum se reflectă ele în textele 
unor brigăzi artistice de agitație din 
raionul nostru. Sînt textele acestor 
brigăzi în pas cu actualitatea? Exis
tă acea legătură organică între ce 
spune brigada și viața satului? Se 
mmănunchiază în versuri și melodii 
munca entuziastă a colectiviștilor 
pentru întărirea economică a gos
podăriilor colective și vine brigada 
în mod principial în ajutorul celor 
ce încă manifestă superficialitate în 
munca ce le este încredințată?

Multora din aceste întrebări tex
tul brigăzii artistice de agitație a 
căminului cultural din Cricău le 
răspunde în mod pozitiv. Cei doi co
lectiviști, primii care apar pe scena, 
aduc cu ei încă de la început iz de 
•viață nouă, de bunăstare.

Bucatele sînt bune și am 
cămara plină 

De toate am în casă, am radio, 
lumină...

E o realitate întreagă. ’ cuprinsă 
■doar în două versuri căreia cel de-al 
doilea colectivist îi adaugă alta la 
fel de semnificativă.

Și orice zi ce trece ne-aduce și 
mai bine!

Textul brigăzii continuă apoi la 
fel de concentrat în idei, dar în a- 
celași timp la fel de mobilizator. 
Versurile transpuse în melodii vor
besc cu mîndrie despre realizările 
din comună în anii regimului demo
crat popular, oglindesc dragostea 
cu care colectiviștii muncesc pen
tru înflorirea gospodăriei colective 
din comună:

Și-avem un frumos cămin 
Care-ntotdeauna-i plin. 
Dispensar cu aparate 
Cum nu s-a-ntîlnit la sate, 
Școală nouă noi zidim 
Nou de-un an... un magazin.

Iar, aducînd vorba despre gospo

Creșterea neîntreruptă a număru
lui de animale în cadrul unităților 
agricole socialiste din raion, impune 
folosirea tot mai chibzuită a furaje
lor existente și valorificarea integra
lă a producției secundare ce rezultă 
din sectorul vegetal ca diferite paie, 
pleavă, coceni, șroturi, melasă, tă- 
rîțe, etc. Experiența cîștigată de u- 
niiățile fruntașe în creșterea anima
lelor, dovedește că folosirea sub 
formă preparată a produselor se
cundare dă rezultate bune în hră- 
nirea taurinelor și se realizează tot 
odată și c importantă economie în 
gospodăriile colective care nu au 
excedent de furaje, ca urmare a con
dițiilor d? secetă din anul trecut.

Consiliul agricol raional a reco
mandat tuturor gospodăriilor colec
tive să tcace nutrețurile fihroaseși 
grosiere înainte de a fi administra
te în hrana animalelor. De aseme
nea, s au tăcut o serie de recoman
dări în ce privește modul de prepa
rare a diferitelor furaje pentru a le 
ridica valoarea nutritivă și a fi con
sumate în înugime de către anima
le In legătură cu modul de pregă
tire și preparare a furajelor au fost 
organizate consfătuiri și schimburi 
de experiență. Cu aceste ocazii s-a 
arătat în mod practic felul cum se 
întocmesc rațiile zilnice pentru toate 

dăria colectivă, în textul brigăzii sînt 
redate realizări la fel de însemnate:

Frunză verde foi de vie 
Ia priviți gospodărie: 
Două grajduri construite 
Pentru două sute vite 
O mare maternitate 
Pentru chiar cincizeci de 

scroafe.
Și-n pădure-n Bologoî 
Un saivan mare de oi.

Intr-o formă originală și atracti
vă, textili brigăzii artistice de agi
tație a căminului cultural din Cri- 
cătt scoate apoi în relief, cu o mare 
putere de convingere, avantajele a- 
plicării regulilor agrotehnice și a 
folosirii de semințe de soi pe cul
turi: grîu, porumb, cartofi. Dar, după 
cum e și firesc, nu scapă din vedere 
nici sectorul viticol. Sînt subliniate

însemnări pe marginea unor 
texte de brigadă 

După o vacanță plăcută, elevii școlilor din raionul nostru și-au înce
put din nou munca hotărîți să obțină rezultate sporite în cel de-al II- 
lea trimestru. IN CLIȘEU: Elevii clasei a VII-a A de la Școala de 8 
ani nr. 1 Alba lulia, la lecția de chimie — prepararea oxigenului.

Toafâ preocuparea pentru 
folosirea raționala a furajelor

zootehnic. Se succed unele după al
tele versurile care vorbesc despre 
succesele obținute, despre perspecti
vele de viitor. In cadrul textului sînt 
intercalate, scenete cu tîlc, cîntece 
care dau textului notă de vioiciune.

Axat pe problemele creșterii ani
malelor. textul brigăzii artistice de 
agitație a căminului cultural din 
Galda de Jos popularizează în for
mă artistică avantajele sporirii nu
mărului de animale, posibilitatea de 
sporire a productivității acestora. Sînt 
popularizați fruntașii în creșterea 
animalelor, metodele lor. Se ia ati
tudine împotriva lipsurilor ce se mai 
manifestă în sectorul zootehnie și 
se exemplifică neajunsurile la care 
conduc acestea.

Din cele relatate, se desprinde 
clar faptul că cele două texte de bri
gadă sînt bine orientate, conținutul 
lor avînd un pronunțat caracter in
structiv-educativ. Nu se poate spune 
însă că celor două texte nu le mai 
lipsește nimic, in timp ce textul bri
găzii artistice de agitație din Cri
cău este cu mai multă grijă versifi
cat, cel al brigăzii artistice de agi
tație din Galda de Jos suferă în mul
te părți în această privință. Am
bele texte apoi, se pierd pe alocuri 
în lucruri mărunte fără o prea mare 
semnificație, fapt ce destramă aten
ția spectatorului. Se fac pe alocuri 
simțite, de asemenea, treceri brusce 
de la o problemă la alta, ca să se 
revină apoi din nou asupra unei 
teme ce pare deja epuizată.

Golurile ce se fac simțite în cele 
două texte de brigadă, pot fi cu u- 
surință anihilate. E de datoria co
lectivelor de creație din cele două 
comune să le revadă și să le aducă 
îmbunătățirile de trebuință. E, de 
asemenea, de datoria instructorilor 
celor două brigăzi de a insista asu
pra calității interpretării, menite să 
valorifice la maximum textele, fapt 
ce va contribui la reușita deplină 
a brigăzilor artistice de agitație din 
Cricău și Galda de Jos în etapa a 
doua a celui de-al VII-lea concurs.

și în această perioadă Ia 10 litri 
pe cap de vacă furajată. Astfel de 
exemple bune sînt multe în raion. 
De pildă, la gospodăria colectivă 
din Berghin, atenția colectiviștilor 
este îndreptată, de asemenea, asu
pra metodelor de furajare cele mal 
corespunzătoare. Prin întocmirea u- 
nor rații zilnice cît mai variate, în 
special la vacile cu lapte, reușesc 
să mențină o producție constantă de 
lapte pe cap de vacă furajată și în 
perioada de fața. Folosirea chibzuită 
a furajelor existente duce la o fura
jare mai rațională a animalelor și la 
menținerea productivității acestora. 
De aceasta trebuie să țină cont și 
consiliul de conducere al gospodă 
riei colective din TOtoi (președinte 
tov. I. Benga) care, deși deficitară 
la capitolul fînuri, cu toate recoman
dările făcute de organele Consiliu
lui agricol raional, nu a luat nici 
pînă la această dată măsurile cele 
mai eficace în ce privește folosirea 
integrală a paielor și cocenilor sub 
formă tocată și preparată în furaja
rea animalelor. Se pune întrebarea:

Brigăzi științifice ia sate
Duminica trecută în satele Bără- 

banț și Pîclișa s-a deplasat cite o 
brigadă științifică.

In întîmpinarea brigăzii, la cămi
nul cultural din Bărăbanț s-au 
strîns peste 200 de colectiviști. Și. 
întîlnirea cu brigada a fost deose
bit de interesantă și instructivă. 
Membrii brigăzii științifice au dat 
răspunsuri clare, bine documentate, 
la toate întrebările colectiviștilor. 
Așa, bunăoară, tovarășa profesoară 
Magda Ana a răspuns la întreba
rea de ce studiază oamenii de știin
ță Cosmosul, iar tovarășul medic 
veterinar Tat Ladislau a vorbit co
lectiviștilor despre combaterea bo
lilor la animale și cum trebuie în
grijiți purceii în perioada de iarnă. 
Interesante și cuprinzătoare au fost 
de asemenea, răspunsurile date de 
tovarășa medic Goția Ligia la între
bările cu privire la nevroza cardia
că, lupta împotriva cancerului etc, 
ca și răspunsul, bogat exemplificat, 
al tovarășului profesor Munteanu 
loan în legătură cu factorii ce de
termină diferențele de temperatură 
din țara noastră.

La fel de bine documentați au răs
puns întrebărilor puse și membrii 
brigăzii științifice care s-au depla
sat la Pîclișa. Aici, în prezența a 
peste 300 colectiviști, membrii bri
găzii au dat, rînd pe rînd, răspun
suri la întrebările cu privire la ori
ginea omului, dinstanțele dintre pă- 
mînt și celelalte planete, care sînt 
cele mai frecvente boli la copii, cau
zele lor și multe altele.

In fața a mii de auditori
Propaganda prin conferințe se 

desfășoară, pe zi ce trece, cu tot mai 
mult succes în comunele și satele 
raionului nostru. Zeci de conferen
țiari de la centrul de raion, din Te-
iuș și Zlatna, își dau întîlnire dumi- curs.

--------------------------O--------------------------

Centrul metodic din Zlatna pe nn drum ta
In scopul îndrumării activității că

minelor culturale. Comitetul de cul
tură și artă a organizat în cuprinsul 
raionului nostru cinci centre meto
dice: la Vințul de Jos, Stremț, Hă- 
pria, Zlatna și Cricău.

Zilele trecute, la căminul cultural 
din Zlatna a avut loc ședința cen
trului metodic de aici, la care au 
participat directorii și bibliotecarii 
căminelor culturale din Ampoița. 
Meteș, Feneș, Zlatna, Valea Dosului 
și Almașul Mare. Cu acest prilej a 
fost prezentată expunerea „Despre 
măiestria profesională a activiștilor 
culturali", s-a prelucrat planul de 
muncă al centrului și graficul de 
deplasări al formațiilor artistice pe 
trimestrul I al anului 1964. In pla

Oare ce mai așteaptă tovarășii de 
la lotaj? De ce nu întreprind mă
suri concrete pentru îndeplinirea a- 
cester importante sarcini? Răspun
sul trebuie dat prin fapte. Se con
stată apoi o neglijență în ce priveș
te tocarea și prepararea cocenilor și 
la gospodăria colectivă din Ighiu, 
Și aici, din lipsă de supraveghere, 
uneori se neglijează prepararea fu
rajelor grosiere.

Organizațiile de partid din gospo
dăriile colective Totoi și Ighiu tre
buie să îndrume cu mai multă com
petență consiliile de conducere ale 
aecstor gospodării colective pentru 
a organiza mai bine munca în sec
toarele zootehnice și în special în 
ceea ce privește operațiunea de fo
care și preparare a furajelor fi
broase și grosiere, aceasta să se facă 
cu toată răspunderea, asigurînd rații 
zilnice ccmpkte după normele sta
bilite pentru fiecare categorie de 
animale. Numai printr-o furajare 
chibzuită se vor putea scoate din 
iarnă animalele în stare bună de 
întreținere, sănătoase și capabile de 
reproducție. Pe aceasta trebuie să 
țină seama fiecare membru al con
siliului de conducere, fiecare colec
tivist care luctează în sectorul zoo
tehnic 

nica cu colectiviștii, întregind asr- 
fel numărul expunerilor prezentate 
de membrii colectivelor de confere» 
țiari de pe lîngă căminele culturale.

Duminica trecută, de pildă, con
ferințe cu teme ca „Regiunea Hu
nedoara —vast șantier ai construcției 
noastre socialiste", „Păstrarea avu
tului obștesc", „Ce știm despre soa
re". „Hepatita epidemică" și altele 
au fost ținute la 63 cămine culturale 
din raion, numărul participanților la 
conferințele prezentate depășind ci
fra de 6.000 de oameni ai muncii.

Demn de remarcat este și făptui 
că aproape peste tot conferințele au 
fost urmate de programe artistice 
prezentate de formațiile căminelor 
culturale ce se află în plină pregă
tire în vederea participării lor la 
etapa a Il-a a celui de-al VH-lea 
concurs.

Pe scena vecinilor
Hotăriti să adauge noi succese ce- ș 

lor dobindite în prima etapă a celui 
de-al VII-lea concurs, cînd s-au cla
sat primii pe regiune în ce privește 
activitatea artistică, activiștii cultu 
răii și artiștii amatori din comuna 
Stremț s-au pregătit cu rîvnă pen
tru a obține rezultate și mai bune în 
cea de-a doua etapă a concursului. 
In acest sens ei și-au verificat în re
petate rînduri forțele. Au prezentat 
în ultimul timp, pe scena căminului 
propriu și pe scenele căminelor cu!- 
turale din așezările apropiate 17 
programe artistice.

Duminică. 12 ianuarie, activiștii 
culturali și artiștii amatori din 
Stremț au fost din nou în deplasare. 
Pe scena căminului cultural din 
Geomal, în fața a numeroși țărani 
muncitori de aici, ei au prezentat âjg: 
nou un reușit program artistic, ffy 
vedindu-și încă odată buna lor pre 
gătire în vederea participării la con- 

nul de muncă al centrului au fost 
prevăzute o seamă de acțiuni model. 
Așa. de pUdă, s-a stabilit ca Ia 13 
februarie, la căminul cultural di» 
Zlatna, să fie prezentată expunerea 
..Cum contribuie căminul cultural la 
atragerea tineretului și femeilor la 
activitatea culturală", să fie orga
nizată o joie de tineret model și a» 
concurs cu tema: „Cine știe zooteh
nie, cîștigă". Și. asemenea acțiuni 
au fost prevăzute a se organiza. î» 
lunile martie și aprilie și la cămi
nele culturale din Ampoița și Fe
neș.

Acțiunile inițiate, de centrul meto
dic din Zlatna sînt dovadă că activi
tatea acestui centru metodic ește pe 
drumul cel bun. Bine ar fi însă ca 
și celelalte centre metodice din ra
ion să-și înceapă de îndată munca
adueîndu-și astfel o prețioasă con
tribuție la extinderea metodelor bune 
și a experienței înaintate în activi
tatea cultural-educativă și artistică.

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

Cine-i vinovatul ?
Pregătindu-se pentru etapa a 

doua a celui de-al VII-lea concurs. ; 
activiștii culturali și artiștii amatori 
din satul Țelna obțin rezultate din 
ce în ce mai bune în munca lor. 
Numărul artiștilor amatori a sporit 
față de prima etapă. Calitatea pro
gramelor prezentate este și ea mai 
înaltă, iar artiștii amatori urcă mai 
des pe scena căminului cultural din 
sat. Ba chiar mai mult decît atît. 
Ei prezintă programe artistice reu
șite și pe scenele altor cămine cu! 
turale.

Stăruie la Țelna însă, de multă 
vreme, o situație care nu face de loa 
cinste satului. Localul căminului
cultural e de-a dreptul dat uitării 
Sticla multor geamuri e spartă, pe
reții scrijilați și murdari, mobilie
rul neîngrijit, iar materialele de sce
nă sau de uz cinematografic arun
cate care încotro.

Cine se face vinovat de această 
stare de lucruri? Oricare ar fi vino
vății, lipsurile de la căminul cul
tural din Țelna trebuie de îndată li
chidate, astfel îneît colectiviștii d» 
aici să calce cu plăcere pragal a- 
cestui lăcaș de cultură.

veniturile obținute din acest sector, 
care puteau fi însă și mai mari dacă 
nu se întîmplau cele, de altfel, meș
teșugit prinse în textul brigăzii. 
„Vorbește" vița de vie de pe unele 
tarlale:

Oameni buni sînt cam slăbită 
Toată iarna-m fost răcită.
Știți doar ca-m fost neglijată 
Și că n-am fost îngropată.

Și textul brigăzii se încheie cu o 
chemare, cu un îndemn:

Iar acum în încheiere 
Zi măi fluierase tu 
Pentru lot ce vezi acu. 
Pentru tot ce se va face 
Pentru viață, pentru pace.

Țesut pe un fir aparte, dar cu un 
conținut asemănător, textul brigăzii 
artistice de agitație al căminului 
cultural din Galda de Jos este Ia 
fel de închegat și de mobilizator. In
titulat „La noi în gospodărie", după 
ce oglindește realizările din comu
nă, textul este orientat exclusiv spre 
munca din gospodăria colectivă și 
în special spre munca din sectorul 

categoriile de animale, s-a arătat 
modul de focare și preparare a co
cenilor și a altor produse secundare 
ce există. în cantități mari în fie
care unitate agricolă socialistă. Și 
în marea lor majoritate consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve din raionul nostru au ținut sea
ma de recomandările făcute, luînd 
din timp măsurile cele mai cores
punzătoare, organizînd echipe spe
ciale care se ocupă numai cu toca- 
rea și prepararea furajelor fibroase 
și grosiere și întocmirea rațiilor zil
nice după greutatea și producția fie
cărei categorii de animale.

Ca urmare a măsurilor luate, fu
rajarea animalelor se face cu multă 
atenție sub directa supraveghere a 
membrilor consiliilor de conducere și 
a spec;*iliștilor din unitățile agricole 
socialiste. Un exemplu bun în ce 
privește îngrijirea și furajarea ra
țională a animalelor îl constituie 
gospodăria agricolă de stat din Gal
da de Jos. Aici datorită grijii ce se 
acordă furajerii celor 280 de vaci, 
producția medie zilnică se menține
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In centrul dezbaterilor - problemele educației comuniste Măsuri eficiente pentru creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea încălțămintei

ln ziua de 11 ianuarie a.c. s-au 
desfășurat lucrările Conferinței or
ganizației raionale a U.T.M. care 
a analizat activitatea organului ra
ional și a ales noul Comitet raional 
U.T.M., comisia de revizie și dele
gați la Conferința regională U.T.M. 
La conferință au luat parte delegați 
reprezentînd organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile și unitățile eco
nomice, din transporturi și de pe 
șantierele de construcții, din gos
podăriile de stat, S.M.T., G.A.C., e- 
tevi din școlile medii și profesiona
le. invitați.

Ea lucrările Conferinței raionale 
U.T.M. au participat membrii ai bi
roului Comitetului raional de partid.

★
Oamenii muncii de pe întreg cu

prinsul patriei noastre muncesc cu 
entuziasm pentru a da viată măre
țului program de desăvîrșire a con
strucției socialiste, trasat de cel 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. La 
importantele succesie obținute în 
toate domeniile de activitate un a- 
■port deosebit îl aduce tineretul mo
bilizat .de organizațiile U.T.M. sub 
conducerea organizațiilor de partid. 
Realizările economice obținute sînt 
însoțite de un vast proces de educa
re în spiritul ideilor comuniste, ac
țiune plină de răspundere, căreia 
organizațiile U.T.M. sînt chemate 
să-i acorde toată atenția.

Această sarcină de cea mai mare 
răspundere a constituit preocupa
rea principală a Conferinței raionale 
U.T.M. în centrul dezbaterilor căre
ia au stat problemele educației co
muniste a tineretului.

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute de utemiști, de tinerii din raio
nul nostru, alături de ceilalți oame
ni ai muncii, subliniind aportul a- 
cestora la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție, la obținerea 
de recolte bogate în sectorul socia
list al agriculturii. în activitatea cul- 
tural-educatîvă, darea de seamă cit 
și majoritatea partîcipantilor la dez
bateri, au acordat problemelor edu
cației comuniste atenție deosebită,, 
proounînd generalizarea experienței 
pozitive cîștigate, scotînd în eviden
ță importanta educației comuniste în 
toate sectoarele de activitate.

Lupta si munca pentru construi
rea socialismului, la care tinerehil 
este chemat să-si aducă aportul său 
Impune o temeinică pregătire poli- 
îico-îdeologică a acestuia. înarma
rea lui cu învățătura partidului, cu 
noașterea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru.

Darea de seamă a Comitetului ra
ional U.T.M. cît si cei ce au luat 
cuvîntul la discuții au scos in evi
denta strînsa leaătură dintre buna 
pregătire politico-ideologîcă a evi- 
dentîatilor în producție și la învăță
tură Rezultatul direct al unei pre
gătiri no’itico-ideologice îl constituie 
apariția și formarea în rîndurile. ti
neretului a atitudinii noi. socialiste 
rață de muncă, fată de îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. Un exemplu 
în acest sens îl oferă faptul, relevat 
de darea de seamă șl discuțiile 
purtate de numeroși delegați, că da
torită muncii de educare comunistă 
a tineretului, desfășurată de Comi
tetul raional și organizațiile U.T.M. 
sub conducerea Comitetului raional 
de partid. în anul 1963 în întreprin
derile raionului nostru tinerii au 
contribuit din plin la îndeplinirea 

-planului de producție în proporție 
de 104 la sută, la creșterea nrodtic- 

-tivității muncii cu 3,8 la sută, la rea
lizarea celor 9 milioane lei economii. 
Cu bune rezultate în activitatea de 
educare și mobilizare a tineretului, 
la îndeplinirea sarcinilor economice 
au muncit organîzațile U.T.M. de la 
U.C.M. Zlatna, Depoul C.F.R. Te- 
îuș. Revizia de vagoane C.F.R. Te- 
îuș șî Coslariu și altele. Peste 130 
tineri au fost declarați fruntași în 
producție, iar un însemnat număr 
din rîndul lor printre care tov. Ci
nica Gheorghe și Marcu Ion de la 
fabrica „Ardeleana" Cioancă Teo
dor de ta Atelierul de zonă C.F.R. 
și alții sînt inovatori. Aceste fapte 
relevă dragostea care îi însufle
țește pe t’nerii muncitori în lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de producție.

Creșterea productivității muncii, 
realizarea unor produse de calitate 
superioară, aplicarea în producție a 
celor mai înaintate metode de mun
că, etc. presupune un grad de cali
ficare tot mai ridicat, respectiv o 
îargă mobilizare a tinerilor la frec
ventarea cursurilor de calificare și 

de perfecționare continuă a mese
riei, aspect de seamă al muncii de 
educație. Preocupîndu-se de aceste 
probleme, organizațiile U.T.M. de 
la A.C.R., fabrica „Ardeleana1* și 
altele au obținut rezultate pozitive, 
rezultate anreciate în darea de sea
mă a Comitetului raional U.T.M.

de muncă, năzuința de a fi un bun 
muncitor, cît mai calificat își au iz
vorul în educația comunistă a tine
retului, în întărirea sentimentului de 
răspundere majoră pentru munca în
credințată.

Darea de seamă și dezbaterile pe 
marginea acesteia au subliniat fap
tul că atitudinea față de muncă si 
disciplină, reflectă în cea mai mare 
măsură eficiența muncii organi
zațiilor U.T.M. Aceasta este una din 
problemele de bază, fundamentale a 
vieții de organizație ce va trebui să 
stea mereu în atentia noului Comi
tet raional U.T.M. și a tuturor orga
nizațiilor U.T.M. din raionul nostru. 
Organizațiile U.T.M. au datoria să 
lupte cu hotărîre, folosind metode 
șî forme cît mai variate, pentru a 
face ca fiecare utemist să devină la 
locul lui de muncă, în școală, un 
fruntaș, un exemplu.

Darea de seamă a Comitetului ra
ional U.T.M. și în cuvîntul lor tov. 
Adam Petru, Cîmoean Andrei și alții 
au scos în relief faptul că, datorită 
unei slabe preocupări de care dau 
dovadă unele organizații de bază 
ca cele de la E. M. Zlatna. T.R.C.H., 
I.R.I.L. și altele, pentru educarea ti
neretului, aici s-au înregistrat nu
meroase absențe nemotivate din pro
ducție ceea ce a avut urmări nega
tive în ce privește îndeplinirea sar
cinilor de plan a echipei din 
care acești tineri fac parte.

Aceasta presupune o neîncetată 
preocupare din partea organizațiilor 
U.T.M. ca printr-o muncă politică 
desfășurată de la om la om, prin or
ganizarea unor întîlniri cu fruntașii 
în muncă și alte metode să ducă la 
permanenta întărire a disciplinei în 
muncă, fie că este vorba de între
prinderi, mine, fabrici, fie în unită
țile agricole socialiste.

Același lucru a reieșit și în dez
baterile privind activitatea desfă
șurată de organizațiile U.T.M. din 
școli, care au datoria de a munci 
în așa fel ca utemiștii să fie 
exemplu de comportare, de res
pectare a programului școlar, de 
muncă perseverentă pentru însuși
rea cît mai temeinică a materialului 
de studiu, de luptă hotârîtă împotri
va mentalităților înapoiate, retrogra
de fată de muncă. In cuvîntul lor la 
discuții tov. Truta loan, Lascu Do- 
ru, Pienaru Tit Liviu, de la Școala 
medie Horia, Cloșca șî Crișan Alba 
Iulia, Pitic Laurean de la Școala 
profesională de mecanici agricoli. 
Muntean loan. învățător la Școala 
de 8 ani din Stremț și alții, referin- 
du-se la activitatea organizațiilor 
U.T.M. din școli au scos în relief 
activitatea educativă pe care acestea 
o desfășoară în rîndul elevilor și 
influența pozitivă asupra ri
dicării pe o treaptă superioară a 
procesului instructiv-educatîv.

Conferința a subliniat faptul că. 
este necesar ca nou! organ raional 
al U.T.M. să se preocupe mai mult

Și în unitățile socialiste din agri 
cultura raionului lucrează un în
semnat număr de tineri, care de a- 
semenea. mobilizați de organizațiile 
U.T.M. au contribuit din plin la ob
ținerea unor producții sporite de 
produse cerealiere și animaliere. Prin 
munca lor entuziastă, prin pricepe
rea de care au dat dovadă, mecani
zatorii de la S.M.T. au făcut lu
crări agricole de calitate mai bună, 
au redus prețul de cost al lucrări
lor, productivitatea muncii a crescut 
cu 2 la sută, evidentiindu-se tov. 
Florea Alexandru, Moguț Pavel. 
Muntean Cornel, Bunea Ioan și 
alții.

Organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
Stremț. Teiuș. Șard și altele și-au 
adus un aport deosebit la executa
rea construcțiilor zootehnice, la plan
tări de pomi și vii și în general la 
toate lucrările în cadrul gospodării
lor colective. In ultimul timp. Co
mitetul raional U.T.M. s-a ocupat 
mai îndeaproape de îndrumarea ti
nerilor de a munci în sectorul zoo
tehnic.

Asa cum a reieșit din lucrările 
Conferinței organizației raionale 
U.T.M. și din cuvîntul celor ce au 
luat parte la discuții, dragostea față

CONFERINȚA RAIONALA 
U. T. M. ALBA 

de îndrumarea și sprijinul organiza
țiilor U.T.M. din școli în scopul ri
dicării activității acestora la nive
lul sarcinilor trasate de partid.

Darea de seamă prezentată Con
ferinței a subliniat importanța pe care 
o are în munca de educație comu
nistă a tineretului buna pregătire, 
îndrumare și desfășurare a învăță- 
mîntului politic U.T.M. In această 
direcție s-au obținut rezultate pozi
tive. Peste 4.000 tineri sînt cuprinși 
în formele de învățămînt politic 
U.T.M. Cu peste 3.000 tineri din 
școli și sate s-au organizat cicluri 
de conferințe pe diferite teme edu
cative, ele contribuind din plin la 
educarea comunistă a tineretului din 
raionul nostru.

Conferința raională de partid a 
apreciat că în acestă direcție mai 
sînt încă multe de făcut, în care 
scop Comitetul raional U.T.M. va 
trebui să-și îndrepte toată atenția, 
să muncească în așa fel. pentru ca 
educarea comunistă a tineretului să 
constituie preocuparea de bază și 
permanentă în activitatea sa.

★
In cadrul lucrărilor Conferinței 

raionale U.T.M. din însărcinarea și 
în numele Comitetului raional de 
partid a luat cuvîntul tov. Crișan 
Gheorghe, secretar, care a apreciat 
contribuția tineretului la realizările 
obținute de oamenii muncii din ra
ionul nostru în toate domeniile de 
activitate. Tov. Crișan a expus a- 
poi, sarcinile ce stau în fața oame
nilor muncii din raionul nostru pen
tru îndeplinirea obiectivelor trasate de 
partid, sarcini la care tineretul este 
chemat să-sî aducă contribuția sa, 
dovedind prin aceasta dragostea șl 
atașamentul pentru Partidul Munci
toresc Romîn, care a creat tineretu
lui patriei noastre un viitor minu
nat, fericit

E. GLIGA

IN CLIȘEU: Aspect din sală în timpul Conferinței.

Clnd sarcinile încredințate sînt neglijate
Sectorul ceramic „Sîntimbru" este 

unul din importantele sectoare pro
ductive ale întreprinderii raionale 
de industrie locală Alba Iulia. Zil
nic, de aici sînt expediate șantiere
lor de construcții din raion și' re
giune mii de cărămizi și țigle. Co
lectivul de muncă din acest sector se 
străduiește să-și îndeplinească și 
să-șî depășească sarcinile de pro
ducție, să dea constructorilor pro
duse ceramice de cea mai bună ca
litate.

Adunarea generală pentru dare 
de seamă șî alegeri sindicale a dez
bătut felul cum a muncit comitetul 
sindical pentru mobilizarea între
gului colectiv de muncă la realiza
rea sarcinilor de producție șî felul 
cum s-a desfășurat activitatea cul- 
tural-educativă în rîndul maselor. 
Rezultatele acestei munci sînt o- 
glindite în faptul că planul la va
loarea producției globale a fost în
deplinit în proporție de 100 la sută, 
productivitatea muncii a crescut cu 
14 la sută față de sarcina de plan. 
De asemenea, printr-o mai mare 
preocupare, procentul de rebuturi a 
fost mai mic față de cel admis. Sînt 
realizări.la care și-au adus contribu
ția toți membrii de sindicat. Ele însă 
nu sînt pe măsura posibilităților și a 
sarcinilor ce au stat în fața colecti
vului de muncă. Așa cum a reieșit 
din dezbaterile ce au avut loc în 
cadrul adunării generale de alegeri 
sindicale, planul fizic și pe sortimen
te, pe anul 1963, nu a fost îndeplinit

Cauzele rămînerii în urmă în ce 
privește neîndeplinirea planului de 
producție la toți indicatorii, nu au

Colectivul de muncă de la fabrica 
„Ardeleana" a încheiat anul 1963 
cu rezultate deosebite în muncă. 
Muncind sub conducerea organizației 
de partid, pentru a da oamenilor 
muncii încălțăminte de cea mai bună 
calitate, muncitorii, .inginerii și teh
nicienii noștri si-au făcut marca fa
bricii cunoscută în întreaga țară. 
Pretutindeni, ca rod al strădaniilor 
lor, încălțămintea produsă în anul 
trecut începînd dela bocancii „Agro
nom" și pînă la ghetele bărbătești 
din softy, s-au bucurat de o apre
ciere unanimă.

De cîteva săptămîni am pășit pra
gul unui nou an de muncă. Avem 
în față de îndeplinit sarcini deose
bite, concretizate în îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost. Cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan pe anul 1964 și pen
tru a întîmpina cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei cu noi 
succese în muncă colectivul nostru 
și-a sporit angajamentele în între
cerea socialistă. Astfel pentru anul 
1964 muncitorii, inginerii și tehni
cienii fabricii și-au propus S3 depă
șească sarcinile de plan la valoarea

I producției globale cu 65.000 lei. să 
i sporească productivitatea miincftOu 
i 1 la sută, să ridice indicele de ca- 
j litate cu 1 la sută peste cel planifi- 
I cat si să realizeze economii la pre- 
' țul de cost în valoare de 100.000 lei.

Desfășurarea cu succes a bătăliei 
I pentru înfăptuirea acestor angaja- 
• mente consiituie pentru conducerea 
| administrativă o preocupare princi- 
| pală. Sub îndrumarea organizației 

de bază și cu ajutorul comitetului 
| sindicatului în cadrul fabricii s-a 

constituit un colectiv care a studiat 
I toate posibilitățile pentru a găsi noi 
i căi de creșterea productivității mun- 
! cii, îmbunătățirea calității produse- 
j lor și reducerea prețului de cost la 

încălțăminte, întocmindu-se un plan 

fost analizate în darea de seamă a 
comitetului sindical, care de fapt a 
fost săracă în conținut, neanalitică, 
iar unele probleme deosebit de im
portante cum sînt, disciplina în 
muncă, calificarea și ridicarea cali
ficării cadrelor, conferințele tehnice, 
educarea maselor și altele au fost 
tratate superficial iar unele de loc. 
Din dezbateri, pe marginea dării de 
seamă s-a desprins, că în perioada 
la care se referă darea de seamă, 
comitetul sindical a desfășurat o 
slabă muncă de organizare și mobi
lizare a maselor la îndeplinirea sar-

Alegeri în organizațiile 
sindicale

cinilor de producție, lipsă care a avut 
urmări negative în ce privește în
deplinirea unor sarcini economice.

Astfel, comitetul sindical nu s-a 
întrunit cu regularitate în ședințe 
pentru a analiza diferite probleme 
legate de activitatea grupelor sindi
cale. ca de exemplu: cum se desfă
șoară întrecerea socialistă, cum se 
organizează consfătuirile de produc
ție și alte aspecte legate de munca 
sindicală.

Datorită acestui fapt și activitatea 
grupelor sindicale a fost slabă. Ele 
nu s-au întrunit în adunări, sau 
chiar atunci cînd aceste adunări s-au 
ținut ele au fost slab pregătite, din 
care cauză problemele discutate nu 
au contribuit la îmbunătățirea mun
cii. Referindu-se la această proble
mă tov. Rusan Traian a arătat că 
grupa sindicală din care face parte 
ține foarte rar ședințele, deși sînt 

de măsuri tehnico-organizațorice 
bine chibzuit. Astfel, s-a prevăzut 
mecanizarea a o serie de operații 
care, pe lingă ca asigură îmbunătă
țirea calității produselor, sporesc în 
mod considerabil eficiența muncii. 
Așa, de exemplu, în secția de croit 
fețe toate operațiile se fac în mo
mentul de față manual. Lucrează 
aici cadre cu o bună pregătire pro
fesională care ne sînt foarte nece
sare în alte secții unde se simte lip
sa muncitorilor calificați. Pentru a 
rezolva această problemă s-a hotă- 
rît mecanizarea operațiilor de croit, 
prin introducerea stanțării. Prin mă
surile deja luate fabrica a fost do
tată cu 10 mașini moderne de ștan- 
țat care asigură o sporire conside
rabilă a productivității muncii. Ih 
momentul de față mașinile au fost 
aduse și se lucrează la montarea 
lor. S-a mai prevăzut, de asemenea, 
mecanizarea operațiilor de întins 
ștaif, de presat talpă microporos, de 
croit acoperiș branz prin ștanțare, 
de amestecat pap și dixtrină etc. 
Pentru mecanizarea operației de ă- 
mestecat mașina a fost deja adusa. Se 
vor lua măsuri și pentru asigurarea 
ritmicității în fluxul tehnologic, mon- 
tîndu-se pe banda glisantă, o bandă 
trănspOrtoârt acționată mecanic.

Sporirea, an de an, a volumului 
producției în cadrul fabricii a atras 
dună sine creșterea considerabilă a 
numărului de muncitori. Cum, n-am 
avut cadre calificate în acest do
meniu. a fost nevoie să ne îndrep
tăm toate forțele spre calificarea 
muncitorilor noi veniți. Cu spriji
nul organizației de partid, aceștia 
au fost repartizați să lucreze ne lîn- 
gă muncitori cu o înaltă calificare. 
Am obținut rezultate frumoase, dar 
ele se cer dezvoltate și mai mult. 
In cadrul unor secții și în special în 
secția de pregătit-cusut mai sînt 
muncitoare care nu numai că nu-șt 
realizează sarcinile zilnice de plan, 
dar nu dau nici lucrări de calitate. 
Pentru a remedia această defecțiune 
s-a luat măsuri de a se organiza în 
acest an un curs de calificare pen
tru 40 tovarășe din secția de pregă- 
tit-cusut. De altfel, au fost luate 
toate măsurile, s-a trimis toată te
matica spre aprobare, s-au primit 
fondurile necesare așa că în curing 
cursul își va începe activitatea. Pen
tru ridicarea calificării în cadrul fa
bricii se vor organiza lectorate.

Măsurile luate pînă în prezent, ca 
și cele ce se vor mai lua sînt o ga
ranție că harnicul nostru colectiv 
de muncitori vor reuși să-și îndepli
nească angajamentele, obținînd noi 
succese în creșterea productivității 
-muncii; îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de cost 
al acestora.

Ing. FOGARASSY ALEXANDRO 
director la fabrica „Ardeleana" 

Alba Iulia

multe probleme de discutat în ce 
privește planul de producție.

După cum se știe un rol de sea
mă în activitatea economică îl ati 
consfătuirile de producție, cu care 
ocazie se dezbat probleme ce fră- 
mîntă muncitorii, se fac propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii. Vor
bind despre acest lucru, tov. Pără- 
ianu Dumitru a criticat comitetul 
sindical pentru slaba preocupare de 
care a dat dovadă în ce privește or
ganizarea consfătuirilor de produc
ție, urmărirea felului cum sînt în
deplinite propunerile făcute de mun
citori. Aceasta a făcut ca unele pro
puneri prețioase izvorîte din rîndul 
maselor să nu fie duse la îndepli
nire deși ele prezentau importanță 
pentru îmbunătățirea muncii.

O problemă importantă este ca
lificarea și ridicarea calificării ca
drelor. In acest scop au fost orga
nizate cursuri, ca urmare a preocu
pării conducerii tehnico-administra 
tive. Aceste cursuri însă, nu au 
dat rezultatele dorite și datorită 
slabei preocupări de care a dat do
vadă comitetul sindical. Aceeași sla
bă preocupare a existat și în ce priveș
te urmărirea întrecerii socialiste, sti
mularea morală și materială a ce
lor ce obțin cele mai bune rezultate 
în producție.

Noul comitet sindical ce a fost a- 
les, va trebui să tragă învățăminte 
din dezbaterile ce au avut loc în 
cadrul adunării generale pentru dare 
de seamă și alegeri sindicale, să 
lupte pentru a ridica activitatea sin
dicală la nivelul sarcinilor trasata 
de partid.



VENITI SĂ VEDEȚI Primele rezultate DOUĂ CERCURI FAȚĂ IN FAȚĂ
Nu departe de orașul Alba lulia, 

pe malul sting al bătrinului Mureș, 
ce-și poartă apele line de-a lungul 
anilor, se întinde satul Drîmbar. 
Despre oamenii locului, cit și des
pre însăși viața lor nimeni și ni
ciodată înainte vreme nu a vorbit 
nimic. Erau considerați cei 200-300 
de cetățeni ai Drîmbarului ca și 
cei din împrejurimi drept oameni 
lipsiți de importanța acelor vremuri 
buni doar pentru muncă și iarăși 
muncă. Timpul însă a trecut și des
pre anii de atunci au rămas doar a- 
mintirile. Amintiri care acuză.

Sub steagul de luptă al partidului 
alături de întregul popor, drîmbă- 
renii și-au dat mîna în urmă cu cî- 
țiva ani și-au format din fîșiile lor de 
pămînt ca și din celelalte mari su
prafețe smulse din mîinile moșieri
lor o gospodărie colectivă.

Ca fiecare început, primii pași au 
fost mai grei. Dar acestora colecti
viștii de aici le-au opus o rezistență 
dîrză, au muncit cu mult elan și 
pricepere, iar astăzi gospodăria lor 
colectivă este înfloritoare — tot mai 
îmbelșugată.

O contribuție însemnată la obți
nerea succeselor au adus-o de fie
care dată femeile care de altfel re
prezintă peste 80 la sută din totalul 
colectiviștilor din Drîmbar. Nu e- 
.xistă sector de muncă în care fe- 
ftleile să nu-și dovedească priceperea.

In legumicultură. la cultura mare 
sau în zootehnie alături de bărbați, 
ele își dovedesc din plin hărnicia, 
talentul organizatoric și un deosebit 
simt de răspundere. La cei peste 
1.300.000 lei, fond de bază al gos
podăriei, contribuția femeilor repre
zintă o parte substanțială.

In toate brigăzile, în multe echipe 
recordmane a recoltelor bogate, fe
meile au fost prezente prin munca 
lor însuflețită. In frunte cu comu
nistele Josan Ileana, Cosma Ma
ria, Cosma Eva sau tovarășele Pe- 
trașcu Ana, Anghel Paraschiva, de 
la grădina de legume, Anghel Ma
ria, Sibișan Maria din brigada l-a 
Drimbar. Hărmănaș Anisia, Cosma 
Ileana din brigada Il-a Teleac, Chi- 
rilă Maria, Achim Ana din brigada 
a IlI-a Hăpria sau Josan Anisia. Bîl- 
dea Aurelia de la brigada a IV-a și 
multe altele au fost in primele rîn 
duri ale bătăliei pentru obținerea de 
recolte cît mai bogate. Și. au obți
nut acestea ca rod al priceperii și 
al hotărîrii de care au dat dovadă.

Anul trecut, de exemplu, — îmi 
spunea tovarășa Cosma E. de Ia 
grădina de legume — a fost un an 
capricios în ale ploilor. Ne-am vă

Pentru returul campionatului regional de fotbal 

Pregătiri la Refractara Alba-lulia
Deși iarna s-a instalat și continuă 

să. se afle în drepturile ei depline, 
iubitorii sportului cu balonul rotund 
î.și pun încă de pe acum întrebări 
destul de firești: „ce e nou în echi
pa de. fotbal, ce speranțe sînt pentru 
primăvară?**. Vom avea satisfacții 
sau vom părăsi, ca de atîtea ori în 
anul trecut, stadionul decepționați11. 
Desigur acestor întrebări, e prema
tur să se dea toate răspunsurile 
exacte. Vom informa însă cititorii 
despre unele măsuri luate în cadrul 
asociației, în urina ședinței de ana
liză a secției de fotbal.

Redacția și administrația: Alba luli a, Piața 1 Mai nr. 14. Tel. 738 — Tiparul Intr. Poligrafice Hunedoara, subunitatea A. lulia, tel. 483, — STAS 5452-53.

Cu cîteva zile în urmă lotul for
mat din 16 jucători printre care 
Rotaru Gheorghe, Sarkadi Francisc, 
Demeter Gheorghe (jucători noi ve
niți în echipă) Herța Augustin (pro
movat de la juniori) Popa C. Cris
tian, Gogorici și alții și-au început 
antrenamentele sub conducerea an
trenorului, profesor, Lazăr Grigore. 
Antrenamentele au loc în sală, de 4 
ori pe săptămînă, și constau, în pri
ma et»pă, din exerciții pentru dez
voltarea fizică generală și specială, 
cu haltere, mingi medicinale, gim

O. C. L. COMERȚ MIXT ALBA-IULIA

Ânunfă
că la restaurantul „STRUGURUL** din localitate 

sînt vacante
două posturi de bucătari.
Cei interesați se vor adresa la O. C. L. Comerț 

mixt, serviciul cadre, strada Republicii nr. 9.

zut în situația să întreprindem ceva 
ca cele propuse de noi să fie reali
zate. N'u ne-a fost ușor dar și de 
data aceasta femeile și-au dovedit 
elanul. La finele anului, toamna 
cînd se numără bobocii, cum spune 
proverbul, am adus gospodăriei un 
venit de 220.000 Iei.

S-ar mai putea spune încă multe 
despre harnicele colectiviste din 
Drîmbar. Ele sînt bune soții, bune 
mame, neîntrecute gospodine. Ca
sele lor atît cele vechi, cît și cele 
peste 150 case noî, ce s-au construit 
în ultimii ani. sînt adevărate far
macii. Nu le lipsește nimic. Alături 
de soba de gătit de altă dată, stă 
azi aragazul, iar la lumina becului 
electric azî în casa colectiviștilor din 
Drîmbar alături de mobila modernă 
ce împodobește încăperile este pre
zent și aparatul de radio de curînd 
cumpărat.

Femeia din Drîmbar. Hăoria. Te
leac sau alte sate din cuprinsul pa
triei noastre dragi nu se mai îmbra
că azi cu rochie de cîlți, ci cu rochii 
de stofă, naylon etc. In cuptor co
lectivista coace o pîine cît roata ta
rului. Și apoi are și alte preocupări. 
Activează în cadrul căminului cul
tural, este artistă în brigada de â- 
gitație, urmeiază cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic și altele.

Țăranca umilită de ieri, este as
tăzi colectivistă fruntașă. Partidul 
nostru i-a deschis drum larg spre 
lumină și drepturi depline, Ia care 
nici măcar nu visa.

Toate acestea își găsesc o justifi
cată explicație în cronica anilor noi 
în timpul zilelor noastre, cînd de 
veghe tuturor realizărilor stă parti
dul.

★
Despre contribuția lor adusă zi 

de zi la întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriei, despre ela
nul în munca lor ne ogoarele gos
podăriei, cît și despre alte și alte 
fapte și preocupări au vorbit tova
rășele Achim Ana. Gligor Maria. 
Petrașcu Aurica, Cosma Maria si 
multe altele la adunarea de dare de 
seamă și alegeri a comisiei de fe
mei din cadrul gospodăriei colective 
din Drîmbar, care a avut loc dumi
nica trecută.

Cu modestia-i cunoscută tovarășa 
Cosma F.va (președinta comisiei de 
femei din G.A.C. Drîmbar) a a- 
dăugat: Da! Avem multe colectiviste 
cu care ne mîndrim. invitația o re
pet pentru toți. Veniți să vedeți, să 
vă convingeți cum muncim și cum 
trăim noi.

I. PONORAN

nastică ia aparate, jocuri ajutătoare 
etc. In cea de-a doua etapă progra
mul de antrenament cuprinde pre
gătirea tehnică și tactică individua
lă și în ansamblu. Sînt prevăzute 
apoi lecții educative privind pregă
tirea moral-volitivă a sportivului și 
lecții teoretice privind tactica în 
joc și regulamentul de joc.

Pe niășura apropierii de ziua star
tului în campionatul regional de fot
bal, antrenamentele se vor intensi
fica prin jocuri amicale în vederea 
omogenizării echipei. Astfel au fost 
perfectate 6 jocuri cu echipe din re
giune. categoria C. și B. printre care 
cu C.F.R. Simeria, Siderurgistul 
Hunedoara și Industria Sîrmei — 
Cîmpia Turzii.

Un fapt îmbucurător este că com
ponență lotului privesc cu seriozi
tate antrenamentele și participă la 
ele cu regularitate. Trebuie însăca 
și de aici înainte să existe aceeași 
disciplină și fiecare jucător să fie 
pătruns de respectul pentru publicul 
nostru entuziast, pentru culorile a- 
sociației în care activează.

N. S,

I

Sub conducerea organizației de 
partid, muncitorii, inginerii și tehni
cienii din cadrul Autobazei I.R.T.A 
Alba lulia au pornit în noul an, ho- 
tărîți să obțină succese din cele mai 
de seamă.

Datorită folosirii raționale a ma
șinilor în parcurs a îngrijirii lor și 
a reducerii de combustibil, conducă
tori auto ca: Dîrjan Gavrilă, Tău- 
țan Gheorghe, Halici Gheorghe. Sit- 
hoveschi Constantin, Stînea Virgil 
și alții au obținut încă din primele 
zile rezultate de seamă. Rod al hăr
niciei întregului colectiv de aici pînă 
la data de 15 ianuarie a.c. planul 
tone km parcurși a fost depășit în 
proporție de 8 la sută, realizîndu-se 
totodată o depășire de 137.820 km/ 
călător față de norma planificată.

Totodată harnicul colectiv de mun
citori de aici a realizat peste 800 1 
benzină economii în această pe
rioadă.

Coresp. I. HANCHEȘ

Intre 20-23 Ianuarie, la cinematograful „Victoria", rulează filmul romînesc

„T u O O R~
Filmul artistic romînesc „Tudor 

reînvie pe ecran o epocă de mari 
frămîntări din istoria poporului nos
tru: pregătirea și desfășurarea răs
coalei din 1821.

E o amplă cronică cinematogra
fică, ce zugrăvește tabloul orîndui- 
rii feudale din Țara Romînească de 
la începutul secolului al XlX-lea, con
tradicțiile dintre clasele sociale 
influența ideilor înnoitoare de eli
berare de sub jugul otoman ce cu- 
prinseseră popoarele din sud-estul 
Europei.

Acțiunea filmului — bogată în e- 
venimente dramatice șî senzaționa

IN CLIȘEU : Scenă din filmul romînesc „Tudor**.

De la o săptâmlnâ la alta
Din agenda evenimentelor inter

naționale din ultima săptămînă con
semnăm :

★
Luni 13 ianuarie a.c. s-a deschis 

la Cairo Conferința arabă la nivel 
înalt. Ședința inaugurală a fost pre- 
zidată de mareșalul Abdel Salam 
Aref, președintele Republicii Irak. 
In numele delegațiilor celor 13 țări 
arabe, el a mulțumit președintelui 
Nasser pentru invitația la această 
conferință. In cuvîntul său, secreta
rul general al Ligii arabe, A. K. 
Hassouna a salutat convocarea a- 
cestei conferințe pe care a calificat-o 
ca „o mărturie a unității și înce
putul unei noi etape în lumea ara
bă". In cea de-a doua zi a confe
rinței, au început dezbaterile gene
rale asupra principalei probleme de 
pe ordinea de zi — măsurile pentru 
împiedicarea înfăptuirii proiectului 
îzraelian de deviere a apelor Ior
danului. Lucrările conferinței con
tinuă.

★
Conflictul în legătură cu apele 

Iordanului a căpătat în prezent o 
deosebită acuitate, deoarece la sfîr- 
șitul acestui an urmează să se ter
mine prima fază a lucrărilor între
prinse în Izrael în vederea devierii 
unei părți a apelor acestui fluviu 
spre sud-vest și apoi spre sud pen
tru irigarea pustiului Neghev. De- 
oarece Iordanul este un fluviu in
ternațional care izvorăște în Siria

i (Urmare din pag. l-a)

j și consiliul de conducere creșterii și 
: pregătirii temeinice a unui număr 
I tot mai mare de colectiviști care. 
I lucrînd în sectorul zootehnic, să-și 
j aducă toată contribuția la dezvolta- 
I rea neîntreruptă a șeptelului și Ia 
; sporire» continuă a productivității 
j animalelor, principala sursă de mari 
I venituri în fiecare gospodărie co- 
' lectivă.
j Astfel de exemple bune unde în- 

vățămîntul agrozootehnic se desfă
șoară la un nivel înalt sînt multe 
în raion. Cu toate acestea mai e- 
xistă unele cercuri a căror activitate 
se desfășoară mult sub nivelul ce
rințelor. Dacă analizăm activitatea 
cercului de creșterea animalelor a- 

j nul II din gospodăria colectivă „U- 
nirea“ Alba lulia și o punem față în 
față cu cea din Oiejdea, ne putem 
da foarte ușor seama de nivelul ce
lor două cercuri. La Oiejdea, lecto
rul cercului se prezintă totdeauna 
la timp și vine bine pregătit în fața 
cursantjlor, pretinde acestora să fie 
și ei punctuali, cu notițele bine com
pletate.. In scurtă vreme cursanții

le — o îmbinare de elemente știin
țifice, reale, cu elemente folclorice și 
cu fapte ticluite de autor — gravi
tează în jurul lui Tudor Vladimi- 
rescu, personajul principal.

Filmul îl prezintă pe Tudor în
tre anii 1812-1821. Evoluția politică 
a eroului se desfășoară sub ochii 
spectatorilor. Dintr-un simplu răz
vrătit împotriva samavolniciilor bo
ierimii, el se transformă treptat în- 
tr-un conducător politic al maselor 
în lupta împotriva nedreptăților so
ciale, pentru scuturarea jugului 
străin.

și parcurge teritoriile Libanului, Iz- 
raelului și Iordaniei, proiectul izrae- 
lian a suscitat o vie opoziție în rin- 
dul țărilor arabe. Aceste țări afirmă 
că planurile izraeliene constituie o 
încălcare a dreptului internațional.

★
Zilele acestea la Havana s-a co

memorat împlinirea a 35 de ani 
de la asasinarea lui Julio Antonio 
Mella, unu! din fondatorii partidu
lui Comunist și organizatorul miș
cării studențești din Cuba. Cu acest 
prilej, în cadrul unui miting a fost 
dezvelit un monument închinat lui 
Mella.

★
In prezent la Cairo se desfășoară 

festivalul internațional de folclor, 
organizat de Ministerul culturii și 
informațiilor din Republica Arabă U- 
nită. Printre cele 11 țări care parti
cipă la festival se află și R. P. Ro- 
mînă.

★
După incidentele care au avut Ioc 

în ultimele zile în zona canalului 
Panama, situația reintră în normal.

Reprezentanții speciali ai preșe
dintelui S.U.Â., trimiși în Panama 
s-au înapoiat la Washington. Ei au 
avut imediat o conferință cu preșe
dintele Johnson, la care au luat 
parte secretarul de stat, Dean Rusk, 
ministrul apărării Robert McNamara 
și alte persoane oficiale americane.

Irit -un comunicat dat publicității 
de Casa Albă se arată că Statele 
Unite consideră că vor fi posibile 
discuții directe și deschise cu guver

au făcut din aceste reguli un pro
gram riguros care contribuie la buna 
desfășurare a învățămîntului. La 
gospodăria colectivă din Alba lulia 
d*eși sînt condiții asemănătoare, lu
crurile nu stau Ia fef de bine. Aici 
consiliul de conducere (președinte 
tov. Ciban Mihai) nu s-a preocupat 
cu toată răspunderea de recrutarea 
celor mai tineri șî mai buni colecti
viști care să lucreze în cadrul sec
torului zootehnic și care apoi să poa
tă fi cuprinși în cursurile agrozoo
tehnice. Ca urmare a acestui fapt, 
la cercul de creșterea animalelor a- 
nul II au fost încadrați unii cursanțf 
fără perspectivă. Dar nici aceștia nu 
participă cu regularitate la cursuri, 
deoarece, ținerea lecțiilor în zilele și 
orele stabilite în grafic nu sînt tot
deauna respectate. Uneori nu sînt 
mobilizați cursanții. iar alteori, așa 
cum a fost cazul în ziua de 10 ia
nuarie, nu se prezintă lectorul (tov 
Rizolo Ioan).

Gosnodăria colectivă din Alba lu
lia disnune de un puternis sector 
zootehnic cu largi perspective de dez
voltare. Numărul mereu crescînd de 
animale trebuie să fie îngrijit șî 
hrănit <-<ț rational, de către cef 
mai priceputi colectiviști care au 
dragoste fată de animale si luptă 
pentru creșterea productivității a- 
cestora. Pentru a avea numai astfel 
de rnlprfivicti în sectorul zootehnic, 
consiliul de conducere trebuie să 
depună mai mult interes atît pentru 
aleoerea oamenilor cît și pentru pre- 
prătirea lor temeinică în cadrul în
vățămîntului agrozootehnic.

---------- O---------------

Din activitatea 
cooperației de consumi

Dumnica trecută a avut loc adu
narea renerală a consiliilor de con
ducere sătești din cadrul cooperati
vei Hănria. Cu acest prilej au fost 
analizate rezultatele obținute în 
cursul arului trecut de către unită
țile acestei cooperative și s-au dez
bătut sarcinile șî măsurile ce stau 
în fata unităților cooperatiste sătești 
în anul 1964.

Animat de dorința fierbinte de a 
întîmpîna cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei cu noi realizări 
în muncă, comitetul executiv al coo
perativei Hăpria a lansat o însufle
țită chemare tuturor unităților coo
peratiste din raionul nostru ca în 
cinstea măreței sărbători de la „23 
August 1964“, planul pe cele 8 luni 
ale anului să fie realizat în propor
ție de 101,5 la sută la toți indicii.

nul panamez, atunci cînd ordinea va. 
fi restabilită complet.

Pe de altă parte, ministrul aface
rilor externe al statului Panama. 
Galileo Lolis, a declarat că guver
nul său „va relua relațiile diploma
tice cu S.U.A. imediat ce vor exista 
indicații precise care vor arăta că 
această țară este gata să înceapă 
țratative pentru revizuirea totală a 
tratatelor existente și încheierea u- 
nui nou tratat *.

★
La Londra si-a încheiat lucrările 

Plenara Comitetului Executiv af 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie. In cadrul plenarei a fost 
examinată problema pregătirilor în- 
vederea alegerilor parlamentare.

★
Casa Albă a anunțat luni seara 

că președintele S.U.A. Lyndon John
son, a însărcinat pe ministrul justi
ției, Robert Kennedy să plece la 
Tokio pentru a se întîlni cu preșe
dintele Indoneziei, Sukarno, care 
urmează să sosească Ia 16 ianuarie 
în capitala Japoniei. Ei vor discuta 
probleme privind situația creată ca 
urmare a înființării Federației Ma- 
layeze, precum și probleme referi
toare la relațiile dintre cele două 
țări.

★
Recent a avut loc la Amsterdam o 

întîlnire organizată de Comitetul din 
Olanda al foștilor deținuți din la
gărul de concentrare de la Au
schwitz. Astfel de întîlniri se tran
sformă în manifestații emoționante 
ale populației olandeze împotriva 
primejdiei unui nou război. O adu
nare similară a avut loc și la Hâga.
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