
Pentru bunăstarea poporului muncitor
Oametvi muncii din raionul nos

tru au primit cu entuziasm docu
mentele . plenarei C. C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie a.c. Măsurile luate 
de plenară au însuflețit pe oamenii 
muncii la noi realizări în îndeplini
rea sarcinilor, în lupta pentru cit 
mai multe economii și reducerea 
prețului de cost. S-au scurs puține 
2ile de la apariția documentelor ple
narei. Dar rezultatele deosebite ob
ținute de oamenii muncii din raio
nul nostru dovedesc dragostea și 
atașamentul lor față de acel ce con
duce p~porul din victorie în victo
rie — Partidul Muncitoresc Romîn.

Hotărîrea plenarei C. C. al 
P.M.R. din iulie a.c. stabilește mă
surile ce vor fi luate pentru conti
nua ridicare a nivelului de trai a 
poporului. Ele sînt rodul unui în
treg șir de măsuri luate de partid 
și guvern, pe baza sarcinilor tra- 
sa'e de cel de-al 11-lea Congres al 
P.M.R. Astfel, în cursul anului 1956 
s-a îmbunătățit salarizarea unor 
categorii de muncitori, a cadrelor 
didactice, a unor lucrători din a- 
paratul de stat. Pe baza hotărîrii 
plenarei C. C. din decembrie 1955 
s-a trecut la sporirea salariilor tu
turor categoriilor de muncitori, pe 
calea îmbunătățirii sistemului de 
salarizare, veniturile salariaților au 
sporit pe baza acordării de alocații 
pentru copii, a măririi pensiilor 
mici, etc.

Și țărănimea și-a sporit venituri
le. In anul 1958, țărănimea a pri
mit din tinzarea către stat a pro
duselor agricole peste 8 miliarde 
lei, cu 2 Șl miliarde lei mai mult de
ed în 1955.

In perioada care s-a scurs de la 
Congresul al II-lea al partidului, 
statul a efectuat patru reduceri de 
prețuri la vînzarea unor produse de 
larg consum.

Veniturile oamenilor muncii se 
complectează și cu cheltuielile ce 
le face statul pentru ocrotirea să
nătății, pentru învățămint și cultu
ră, construcții de locuințe, etc., toa
te acestea pentru bunăstarea oame
nilor muncii.

Recenta plenară a C. C. stabilește 
majorarea salariilor la toate cate
goriile de salariați. Astfel, salariile 
'arijare ale muncitorilor vor crește 
in medie cu 10 la sută, iar împreu
nă cu reducerea impozitului pe sa
larii înseamnă o creștere a salariu
lui net cu 14 la sută. Cu 20 la sută 
se vor majora salariile tarifare ale 
maiștrilor; cu 8 la sută în medie 
ale personalului tehnico-ingineresc 
și administrativ.

Plenara a hotărît de asemenea 
sporirea, în medie cu 24 la sută, a 
salariilor cadrelor didactice din în- 
vătămîrdul general, profesional și 
tehnic, mărirea soldelor ofițerilor, 
Subofițerilor și personalului civil din 
eadrele M.F.A. și M.A.I:, creșterea 
salariilor personalului operativ din 
comerțul socialist, a lucrătorilor din 
aparatul de stat și unitățile buge
tare.

De asemenea, se stabilesc măsuri 
pen‘ru îmbunătățirea actualului 
sistem de pensionare prin majora
rea pensiilor de bă'rînețe, de inva
liditate, pentru urmași și personale, 
I.O.Y.R. Plenara a socotit că este 
necesar să se elaboreze un sistem 
unic de pensionare și pentru colec
tiviști.

Odată cu majorarea salariilor și 
a reducerii impozitului pe salarii se 
va efectua și reducerea prețurilor 
de vîmare la peste 2.600 sortimen
te de produse industriale și alimen
tare cit și corelarea mai justă și 
rentabilizarea prețurilor de vîmare 
>a unele produse.

IX CLISEI’-: Un grup de muncitori de la secția metalurgică a Uzi
nei Zlatna, citind documentele plenarei C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie.

In urma aplicării măsurilor luate 
de plenara Comitetului Central, spo
rul net de venituri ale oamenilor 
muncii se ridică la 4,7 miliarde 
lei. Dacă la această sumă se mai 
adaugă cele 8,4 miliarde lei ce re
prezintă creșterea veniturilor bănești 
ale salariaților în ultimii ani, rezul
tă că în perioada 1955-1959 venitu
rile oamen-'lor muncii au crescut cu 
mai bine de 13 miliarde lei.

Toate acestea au fost posibile da
torită dezvoltării an de an a eco
nomiei naționale, a creșterii conti
nue a acumulărilor, a venitului na
țional. Prin propria lor experiență, 
oamenii muncii s-au convins că in
dustrializarea socialistă este aceea 
care asigură avîntul întregii econo
mii și ridicarea sigură a nivelului 
de trai al poporului muncitor. De 
aceea, ei sprijină și traduc în fapte 
această politică a partidului și a 
statului nostru.

Producția globală industrială a 
crescut cu 45 la sută în perioada 
1955-1959. In aceeași perioadă pro
ducția mijloacelor de producție a 
crescut cu 56 la sută. A avut loc 
o dezvoltare a industriei bunurilor 
de consum cu 29 la sută fată de 
1955.

Productivitatea muncii a crescut 
în perioada 1955-1959 cu 31 la su
tă, iar prețul de cost pe întreaga 
industrie republicană a scăzut cu 
12 la sută.

La aceste realizări se mai adau
gă cele obținute în construcția so
cialistă la sate. Astăzi, aproape 
2.500.000 familii țărănești au pășit 
pe ■ calea agriculturii socialiste, sec
torul socialist în agricultură repre- 
zentînd 67 la sută din suprafața ara
bilă a țării.

Dezvoltarea producției industriale 
și agricol, a transporturilor și con
strucțiilor, creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost au avut ca urmare creșterea 
venitului național, creșterea acumu
lărilor statului, în felul acesta s-au 
putut crea condiții nu numai pentru 
sporirea simțitoare a investițiilor 
menite să lărgească baza materială 
de producție a întregii economii, 
dar și pentru finanțarea unor ase
menea importante măsuri, destinate 
ridicării nemijlocite a nivelului de 
trai al poporului, cum sînt cele ho- 
tărîte la plenară.

Dezbaterea documentelor nțenarei 
de eătre oamenii muncii din raio
nul nos’ru a constituit prilej de noi 
angajamente pentru ridicarea pro
ductivității muncii, reducerea prețu
lui de cost și realizarea a cit mai 
multe economii, aceasta fiind una 
din condițiile pentru noi succese în 
lupta pentru bunăstarea celor ce 
muncesc.

Măsurile elaborate de recenta 
plenară dan un puternic impuls în
trecerii socialiste ce se desfășoară 
în cinstea zilei de 23 August.

Chemările C. C. al P.M.R. cu 
prilejul celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist au găsit un puternic 
răsunet și în rîndul oamenilor 
muncii din raionul nostru. Ei sînt 
hotărîți să muncească în așa fel 
incit să răspundă prin fapte grijii 
partidului pentru bunăstarea poporu
lui.

Strîns uniți în jurul partidului și 
al Comitetului său Central, oamenii 
muncii din raionul nostru, alături 
de întregul popor muncitor, vor 
munci cu tot elanul pentru a con
tribui din plin la construcția so
cialismului în scumpa noastră pa
trie, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

ANUL XI. — Nr. 511

Simion a crescut

Și, că ve- 
hotărît să

Despre felul cum arăta Simion 
Marcu, în urmă cu 10-11 ani, cînd 
a venit la S.M.T. am aflat deu
năzi.

Nu era el Simion al nostru îm
plinit la trup cum îi acum! O- 

chii însă... îi a- 
vea la fel 
de neastîmpă- 
rați! " 
nise 
nu dea înapoi 
din fața greu
tăților, acest 
lucru l-a dove
dit cu priso
sință î n de
cursul anilor ■— 

mi-a spus unul din veteranii sta
țiunii.

Fiu de țăran din satul Dumi
tra, Simion Alarcu a nutrit încă 
din ani fragezi dorința de a se 
face tractorist. Partidul i-a stat 
în ajutor și, în 1948, și-a văzut 
împlinită dorința. A învățat la 
Sibiu meșteșugul tractorului, a 
venit apoi la S.M.T. Alba-Iulia să 
taie brazde noi, aici în lunca Mu
reșului1.

Ce-i drept începutul n-a fost 
ușor. Simion Marcu însă își adu
ce și azi cu drag aminte de aju
torul pe care i l-a dat comunis
tul Adam Pietroiu pentru a deve
ni un bun tractorist. Și-apoi, de 
la o vreme, cînd s-a crezut des
tul de copt în ale meseriei, el 'ă 
făcut tot la fel. I-a ajutat pe trac
toriștii Nicolae Gruian, Martin 
Shaser și Gligor Todică, le-a stat 
in ajutor și șefilor de brigadă Ion 
Corcheș, Ladislau Covaci și A- 
lexandru Țăranu. Și împreună 
s-au bucurat de rezultate. Lucru 
important este însă faptul că a- 
jutîndu-și ortacii, nici el n-a ră
mas locului. Simion Marcu a cres
cut. A crescut în ochii tovarăși
lor săi de muncă, ca tractorist, 
apoi ca șef de brigadă, iar în 
prezent ca șef de atelier.

Acum, cînd în cinstea marii 
sărbători a eliberării tractoriștii 
muncesc pe- întrecute la strînsul 
pîinii, în primele rînduri ale en
tuziastei întreceri este și comu
nistul Simion Marcu. S. M.

V

Documentele Plenarei - puternic îndemn spre noi realizări
Recunoștință partidului iubit

Vestea despre apariția Hotărîrii 
Plenarei C. C. al P.M.R. a străbă
tut cu iuțeala gîndului toate gale
riile sectorului nostru. In adîrtcul 
minei s-a făcut din nou auzii a ves
tea că partidul a luat noi măsuri 
care să ne îmbunătățească și mai 
mult traiul.

Acestea nu sînt de altfel primele 
măsuri. Nu! Am cîștigat bine șl 
vină acum, dar in urma noilor mă
suri luate de partid prin recenta 
hotărire, salariul meu va crește în 
medie cu încă 20 la sută. Odată cu

ZNe vom spori eforturile
Recenta Hotărire a Plenarei lăr

gite a C. C. al P.M.R., hotărîre cu 
vuternic ecou în întreaga țară, a 
stîrnit entuziasm și în rîndurile slu
jitorilor școlii noastre. Ea constituie 
încă o vie mărturie a' grijii ce o 
poartă partidul ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc.

Astăzi, spre deosebire de vechile 
regimuri cînd învățătorului și pro
fesorului îi erau rezervate umilinți 
copleșitoare și condiții grele de via
ță, cadrele didactice se bucură de 
o înaltă prețuire. Prin grija parti
dului și guvernului învățătorul șl 
profesorul și-au putut ridica an de 
an calificarea, an de an crescînd și 
standardul de viață a muncitorilor 
din învățămint.

Vineri, 24 iulie 1959

> 
) Și-au reînoit

In toate secțiile întreprinderii 
„Horia"' se desfășoară întrecerea 
pentru îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor luate în cinstea mă
reței sărbători naționale a poporu
lui nostru — 23 August.

Cînd la secția lăcătușerie I s-a 
discutat în grupa sindicală cum va 
fi întîmpinată ziua de 23 August, 
întregul colectiv a hotărît: să-și 
depășească sarcinile de plan cu 8 
la sută, iar prin aplicarea unor ino
vații să realizeze însemnate econo
mii. Și, angajamentele devin fapte.

Apariția hotărîrii plenarei C. C.

Mereu gata de fapte mari
Cu gîndul la viitorul care le a- 

parține, tinerii din raionul nostru 
au primit cu entuziasmul specific 
lor Hotărîrea Plenarei C. C. al 
P.M.R. din 13-14 iulie, Șî, mereu 
gata de fapte mari ei și-au sporit 
angajamentele luate în cinstea mă
reței zile a eliberării, răspunzînd în 
același timp și chemării comandan
ților brigăzilor de muncă patriotică 
din București.

Așa, de pildă, brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de pe Șantie
rele de construcții din Alba-Iulia, 
Zlatna, mina Almaș și Teiuș au ho
tărî! ca, prestînd 10.000 ore mun
că voluntară, să realizeze economii

--------------------♦♦
Crește sectorul socialist al agriculturii

Pășesc cu încredere pe drumul 
gospodăriei colective

In satele comunei Galda de los 
drumul vieții noi, drumul gospodă
riei colective este urmat cu încre
dere de tot mai mulți țărani mun
citori.

La Oiejdea, unde membrii gospo
dăriei colective „Alexandru Petofi" 
muncesc pămîntul cu unelte meca
nizate și folosesc la lucrarea aces
tuia metode avansate, obțin an de 
an recolte sporite. De asemenea, 
dezvoltarea permanentă a sectoru
lui zootehnic din gospodărie, care 
cuprinde un număr important de oi, 
vaci de lapte și tineret bovin, dau 

creșterea salariului, faptul că se vor 
efectua reduceri la peste 2.600 sor
timente ne va îmbunătăți și mai 
mult traiul.

Pentru a răspunde prin fapte noi
lor măsuri luate de partid, noi, 
maiștrii, vom depune toate efortu
rile. vom găsi noi rezerve de spori
re a producției și vom înttmpina 
cu rezultate și mai mari măreața zi 
de 23 August.

DRĂGUȘ AUREL 
maistru minier la lntrepr. 

„Gh. Doja"—sectorul Haneș

Ca încununare a marilor succese 
dobîndite de oamenii muncii în cei 
15 ani de la eliberare, Hotărîrea 
Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie vine și întregește șiragul 
de izbînzi. Și noi cadrele didactice, 
alături de toți oamenii muncii, sîn- 
tem hotărîți de a nu ne precupeți 
forțele pentru a răspunde cu cinste 
grijii cu care ne simțim înconjurați. 
Vom depune eforturi sporite pentru 
instruirea și educarea tinerelor 
vlăstare, vom purta cu și mai multă 
ardoare făclia științei și culturii în 
mase.

Gh. LANCRAJ AN 
profesor Școala medie Nr. 2 

Alba-Iulia
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angajamentul
al P.M.R. din 13-14 iulie a.c. a în
suflețit și mai mult munca din a- 
ceasiă secție, acest lucru de altfel 
consiatindu-se în întreaga întreprin
dere.

Pentru a răspunde prin fapte 
grijii ce le-o poartă partidul pentru 
continua ridicare a nivelului lor de 
trai, muncitorii din secția lăcătușe
rie I, a I.1. L. „Horia", și-au reîn
noit angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August. Ei au hotărît 
să-și depășească sarcinile de plan 
nu cu 8 la sută cit s-au angajat 
înainte, ci cu 20 la sută.

*4---------------------

echivalente cu prețul de cost al u- 
nui apartament tip 1. R. P. Pentru 
înfrumusețarea orașului Alba-Iulia 
tinerii s-au angajat să muncească 
voluntar 70.000 ore, realizînd prin 
aceasta economii în valoare de 
120.000 Iei, iar pentru a contribui 
Ia sporirea producției de oțel să 
strîngă 50.000 kg fier vechi.

Tinerii din raionul nostru țin, de 
asemenea, să cinstească ziua de 23 
August cu realizări de seamă pe 
șantierele de îmbunătățiri funciare, 
cu succese în munca de sprijinire 
a sectorului forestier și a sectoru
lui socialist al agriculturii.

posibilitate colectiviștilor să obțină 
venituri bănești frumoase.

Convinși de rezultatele dobîndite 
de colectiviștii din Oiejdea și eele- 
ialte gospodării colective din raion, 
cum sînt cele din Obreja, Cistei și 
altele, unde colectiviștii și-au con
struit în cea mai mare parte case 
noi, și-au introdus lumină electrică, 
și-au cumpărat aparate de radio, 
mobilă, mașini de cusut și alte lu
cruri folositoare, și țăranii munci
tori din satul Mesentea s-au în-

(Continuare în pag. 4-a)

Contribuția noastră 
la realizarea miliardului
De o deosebită importanță pentru 

întregul nostru popor muncitor, În
tărirea plenarei constituie un pu
ternic îndemn și pentru colectivul 
nostru de a obține noi rea
lizări în lupta pentru sporirea pro
ducției și reducerea prețului de 
cost. Sub îndrumarea organizației 
de partid. în cadrul uzinei an fost 
formate 6 colective pe secții și un 
colectiv pe uzină, care să studieze 
temeinic posibilitățile existente la 
fiecare loc de muncă pentru spori
rea volumului de economii. Astfel, 
la secția metalurgică, colectivul or
ganizat sub conducerea inginerului 
comunist Onea Paraschiv, â studiat 
și a găsit posibilități noi, pe baza 
cărora muncitorii secției s-au anga
jat să realizeze pînă la sfîrșitul a- 
ntllui o economie de 225.000 lei. De 
asemenea, colectivul secției meca
nică și-a propus să economisească 
80.000 lei, iar cel al secției ad
ministrative 64.000 lei. Pe întreaga 
uzină valoarea economiilor ce se 
va realiza pînă la sfîrșitul anului 
va fi aproape cu încă odată mai 
mare decît era angajamentul luat 
înainte de apariția hotărîrii.

CIMPF.AN AUREL 
secretar al Comitetului de 

partid — Uzina Zlatna
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0 întrebare - - - - -
— și un răspuns

.Va mă pot eu număra printre 
bătrînii satului, dar nici prea tî- 
năr nu sînt pentru a nu-mi a- 
minti de viața cea grea din tim
purile regimurilor burghezo-moșie
rești. Ce eram pe atunci noi ță
ranii ? O gloată asudată și me
reu flămîndă. Munceam din zori 
și pînă în noapte pe pământuri ce 
nu erau ale noastre, și-apoi de 
cădeam la pat, ne zvîrcoleam in 
suferinți ascultînd descîntece mo
notone rostite pe nerăsuflate de 
către o babă sau alta, cică price
pute în cele doftoreștt.

Trecutele vremi însă, la a că
ror aducere aminte ni se încre
țesc frunțile și ni se umplu de clo
cotitoare ură inimile, au apus 
pentru totdeauna. Strălucitorul 
August 23 a risipit negurile, iar 
oamenii muncii au început a în
scrie izbînzi după izblnzi în isto
ria satelor și orașelor, în istoria 
țării întregi.

Eu unul, și ca mine multi alții 
din sat, trăiesc zile albe de cînd 
m-am înscris în gospodărie. Casa 
îmi e îndestulată, iar ai mei să
nătoși. Și-apoi, chiar dacă am 
mai dat uneori de cite un necaz, 
nu m-am simțit niciodată sin aur.

Acum cîțiva ani, bunăoară, 
fiindu-mi viața în pericol, am sim
țit poate mai mult ca oricînd ce 
înseamnă grija. Am fost adus în 
grabă la spital la Alba-Iulia, și 
au stat medicii roată în jurul meu 
zile de-a rîndul. Nimic nu li s-a 
părut prea greu sau prea mult 
pentru a-mi reda sănătatea.

Aducîndu-mi aminte prin ce-am 
trecut, deseori îmi pun întreba
rea : cui îi datorez eu traiul de 
azi și chiar și viața? Și răspun
sul îl dau tot eu. Toate de cîte 
mă bucur azi le dalorez vieții ce
lei noi, partidului.

MARICA VASILE 
colectivist G.A.C. — Țelna

Asistența medicală in satele de munte
Sate de munte, așezări moțești! 

Guvintele acestea ascund un trecut 
turn nici nu se poate mai negru. Și 
dacă desprindem doar citea a din 
faptele nemiloase ale acestui trecut, 
ne putem cu ușurință convinge de 
acest adevăr. Oameni vlăguiți prin 
exploatare, oameni lăsați pradă bo
lilor și mizeriei. Da! In mare așa 
se poate vorbi. Grija pentru sănă
tate era ștearsă din toate legile. Și 
nu numai în aceste sate. Nu ! In 
timpul regimului burghezo-moșie- 
resc, Romînia 
toate satele ei de 
la șes sau de la 
munte se t" 
printre țările din Europa cu cea mai 
mare mortalitate infantilă, cu cele 
mai multe boli de extindere în ma
să ca sifilis, tbc., etc. și morbiditate 
în general.

Sub crunta exploatare burghezo- 
moșierească, populația, muncitorii 
și minerii din Munții Apuseni, lu
crau în condițiile cele mai grele de 
exploatare la stăpînii fără pic de 
conștiință, Ja stăpînii care aveau nu 
singur obiectiv — profitul. Nici nu 
putea fi vorba pe atunci de o preo
cupare cit de cit din partea re
gimului burghezo-moșieresc pentru 
ocrotirea sănătății oamenilor muncii.

Cei avuți erau singurii favorizați. 
Ei aveau banul furat din sudoarea

celor multi. In satele circumscrip
ției Zlatna, de pildă, mortalitatea 
infantilă ajungea la peste 20 la 
sută, iar în unele sate, în anumite 
perioade ale anului, ajungea uneori 
la peste 30 la sută.

Sifilisul, tuberculoza, gușa ende
mică, bolile profesionale rodeau an 
de an sănătatea muncitorilor și a 
familiilor lor. Unități sanitare nu 
erau, O cameră mică șl întunecoa
să la vechea primărie se numea 
,/J i s p e n s a r" al circumscripției 

o» lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilUIIIIIIIIIIilIIIIIIIUilIlUlIIIllIilI « dese ori aceiași 
iis-i Timii.ci.Tr cameră servea
IlN TIR1IECIUT S(- pen,tru asa-zi-

situa IIIII1IIII1II1IIII1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII1IIIIU1IIIIIIIIIIIIIII 'sul dispensar ' me
dical al asigurărilor sociale.

Cadre medicale? Un medic și un 
sanitar la circumscripția sanitară 
și încă un medic fără personal sa
nitar la asigurări sociale. Trei ca
dre medicale la mii și mii de oame
ni ! In ce privește tratamentul, 
cesta era... „3 pilule" și 3 zile 
concediu acasă fără plată.

Circumscripția Almașul Mare, 
satele Glod, Cib, Nădăștie și cele
lalte, ani de-a rîndul era fără me
dic, fără nici un sanitar măcar, deși 
erau satele de domiciliu ale munci
torilor mineri, care n-a0eau asis
tență medicală nici la locul de mun
că si nici în circumscripția sanitară

1959
a

(Jn lucru despre care nu sie 
putea vorba aStădata

Zilnic, veștile vin una după alta. 
Din Sinaia, Predeal sau Vasile 
Roaită, din Hercnlane, Vatra Dor- 
nei sau Sovata, din atîtea și atîtea 
alte locuri pitorești ale patriei so
sesc scrisori, sosesc cuvinte de mulțu
mire, de recunoștință. „Mulțumesc 
din inimă partidului pentru că se 
îngrijește de sănătatea mea".,. „Mă 
simt nespus de fericit la odihnă"... 
„Trăiesc vremi Ia care nici n-am 
visat..." Toate acestea sînt doar 
frînturi din ceea ce ar vrea să spu
nă inima fiecărui om al muncii 
care se găsește la odihnă sau la 
tratament în stațiunile balneo-cli- 
materice.

Despre acest lucru însă altă dată 
nu se putea vorbi. Pe vremea stă- 
pînirii burghezo-moșierești în aces
te stațiuni nu vedeai picior de mun
citor. Ele erau doar pentru capita
liști și moșieri, pentru acei ce ex
ploatau pînă la sînge poporul mun
citor. In anii puterii populare însă 

*
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' Condițiilor grele de muncă, sala-i 
'riilor de mizerie, foamei și șomaju-' 
.lui din timpul regimurilor burghe-^ 
'zo-moșierești, la care se adăuga a-i 
Aproape totala lipsă de îngrijire me-' 
.dicală, în anii regimului democrat^ 
•popular le-au fost șterse urmele dini 
^raionul nostru ca de altfel din în-' 
,treaga țară. Omul se bucură azi de, 
•o înaltă prețuire, grija pentru sănă-i 
Tafea lui fiind îr> centrul atenției' 
partidului.

De veghe sănătății oamenilor' 
.muncii din orașul, comunele și sa-J 
dele raionului stau azi zeci de me
dici, și-apoi tot ca mărturie a vre- 
murilor noi sînt unitățile sanitare 
' 'e tot felul ce împînzesc raionuțea: 
'dispensare, case de nașteri, puncte 
i sanitare etc.

In clișeu : Aspect 
de la tabăra de pio
nieri . sZ școlari din 
Valea Dosului.

aceste locuri de odihnă și trata
ment au fost puse la dispoziția ce
lor ce muncesc. Numai în raionul 
nostru numărul celor ce pleacă an 
de an la odihnă ajunge la aproape 
1.000. Pînă în prezent, de pifcîa, nu
mai de la întreprinderea „Ardealul" 
din Alba-Iulia au plecat la odihnă 
și tratament peste 150 muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcționari. 
Alte și alte zeci și sute de oameni 
ai muncii au plecat de la întreprin
derea „Gh. Doja“, Uzina Zlatna, fa
brica „Ardeleana", etc.

Aceasta însă nu e totul. Oamenii 
muncii se bucură în casele de o- 
dihnă și stațiunile balneo-climateri- 
ce, de cele mai bune condiții de 
trai și de cele mai bune condiții în 
direcția refacerii sănătății. Cadre 
specializate, cu o înaltă pregătire 
stau zi și noapte de veghe spre a 
ajuta oamenii muncii să se întoar
că acasă refăcuți și cu noi forțe.

Și, drept recunoștință pentru toa
te acestea, oamenii muncii mulțu
mesc din inimă partidului.

a satelor lor. O asemenea „asisten
ță" sanitară aveau și familiile 
lor. Nășteau femeile în cîmp 
sau acasă fără nici un ajutor me
dical, mureau copii cu sutele. Mu
rea oameni mari fără ca cineva să 
se gîndească de sănătatea lor. Iată 
asistența medicală pe timpul Romî- 
niei burghezo-moșierești I

Cu totul altfel stau lucrurile azi.
In urma măsurilor luate în anii 

regimului democrat-popular, grija 
față de sănătatea oamenilor muncii 
a devenit o problemă principală. 
O rețea largă de instituții sanitare 
care acordă asistență medico-sani- 
tară calificată și în mod gratuit stă 
azi la dispoziția celor ce muncesc. 
Au apărut și in regiunea Munților 
Apuseni, în Zlatna și comunele din 
jur, unități sanitare de tip nou. Azi, 
la Zlatna funcționează un serviciu 
medico-sanitar de întreprindere cu 
20 paturi, cu policlinică, dotată cu 
aparat de Roentgen, ultrascurte etc. 
Au fost apoi înființate puncte sanitare 
la locul de muncă încadrate cu per
sonal 
Zlatna, 
Almaș, 
menea 
scripția
Zlatna și Almașul Mare, dispensar 
de copii, casă de naștere, bucătărie 
dietetică, centru de lapte, în Zlatna.

Pentru transportul bolnavilor au- 
tosalvarea raională și a uzinelor 
Zlatna stau la dispoziția oricărui 
om al muncii. Personalul medico-

medico-sanitar la uzinele 
exploatării miniere Haneș, 

Stănija, și altele, De ase- 
a fost înființată circum- 
sanitară cu dispensare in

Cresc voinici și sănătoși
Zile de vacanță! Și nn o vacanță 

obișnuită. Nu! Pentru că și celor 
mai mici statul le poartă o deose
bită grijă. După luni de învățătură 
sîrguincioasă, pionierilor și școlari
lor le sînt asigurate condiții de re- 
creere deosebit de bune. Ca și cei 
mari, ei pleacă spre muntele înalt 
sau .spre marea învolburată. Pleacă 
în tabere. Și aici viața le surînde 
din plin.

Cifre și fapte care:
Acuză...

înainte de anul 1944 spitalul 
din Alba-Iulia funcționa cu o capa
citate de 40 de paturi Intr-o clădire 
insalubră, fără aparatură, în cadiul 
său avind doar două secții: interne 
și chirurgie.

•jț In trecut nașterile aveau lo» 
in condiții cu totul necorespunză
toare, fapt care accentua mortalita
tea infantilă.

■jț Cele 11 circumscripții din ra
ion, își afirmau doar cu numele e- 
xistența In anii regimului burghe- 
zo-moșieresc. Posturile medicilor e- 
rau declarate vacante luni de-a ria
dul, iar instrumentele și medica
mentele lipseau aproape cu desă- 
vîrșire.

■fa Unica țintă a conducătorilor 
altor vremi era să-și rotunjească 
averile. Prevenirea maladiilor nu-și 
găsea loc in preocupările lor.

fa Pentru a-și procura medica
mentele cele mai simple, sătenii din 
așezările îndepărtate ale raionului 
trebuiau să parcurgă zeci de kilo
metri.

fa Lipsa de asistență medicală la 
locul de muncă a creat prejudicii 
sănătății multor muncitori în anii 
trecutului întuneeos.

nătale se va oglindi șl trebuie 
se ' '
zi

sanitar, față de treetf ttnd era *om- 
pus din câteva persoane, a ajuns azi 
la 30 și ateasta numai în Zlatna 
și ratele amintite, nemaiamintind 
de unitățile sanitare de pe Valea 
Ampoiului — Feneș, Meteș, el». La 
baza întregului nostru sistem de 
stat al ocrotirii sănătății a fost așe
zată profilaxia — lupta pentru pre
venirea bolilor — principiu preco
nizat și verificat în practică de 
știința medicală sovietică.

Ca urmare a progresului eeono- 
mico-social și a ansamblului măsu
rilor medico-sanitare, starea de să
nătate a populației noastre s-a îm
bunătățit simțitor — fapt oglindit 
de indicii demografici și de morbi
ditate. Astfel, în Zlatna mortalitatea 
infantilă — ca un singur exemplu 
— a scăzut de la 20 la sută cît era 
pe timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc la 6-7 la sută azi (și shiar 
mai puțin).

An de an, partidul și guvernul 
pun la dispoziția sectorului sanitar 
condiții de activitate tot mai bune. 
Nimic nu este precupețit atunci cînd 
este vorba despre sănătatea oame
nilor muncii. Această grijă deose
bită a statului democrat-popular 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de trai și a stării de să- 

■ să 
oglindească în munca de zi cu 
a muncitorilor sanitari.

Dr. IULIAN COTUȚIU 
directorul S.M.S, — Zlatna

Da! Copiii oamenilor muncii 
cresc voinici și sănătoși înconjurați 
de grija atentă a partidului. Aici, 
la Valea Dosului. în castelul unde 
altă dată se lăfăiau exploatatorii, 
e azi tabără pentru copiii oameni
lor muncii. In fiecare serie o sută 
de copii vin să se recreeze. S-au 
întîlnit aici la Valea Dosului copii 
din toată regiunea.

Și-au dat mîna și 
și-au zîmbit deopotri
vă Fer Angela, fiică 
de muncitor fierar din 
Gura Barza cu Rof 
loan, fiu de muncitor 
de la U.M.C. Zlatna, 
Berindei Sonia din 
Zlatna cu fiul de mi
ner Costinaș Teodor 
din Brad. Și-an dat 
mîna și și-au zîmbit. 
Și-au zîmbit aducînd 
în același timp o cal
dă mulțumire părin
telui iubit — parti-

...Vorbesc despre viața nouă
fa In prezent, datorită grijii par

tidului și guvernului pentru sănăta
tea oamenilor muncii, spitalul func
ționează într-o clădire confortabilă, 
este dotat cu aparatura cea mai mo
dernă și are o capacitate de 270 pa
turi. Cele 7 secții : interne, chirur
gie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, 
contagioase, endocrinologie; derma
tologie și T.B.C. sînt deservite de 
medici cu o înaltă calificare, iar 
la farmacia proprie a spitalului se 
găsesc din abundență tot felul de 
medicamente.

★ In cele 8 case de naștere din 
raion, semn al noului în asistarea 
nașterilor, atît mamele cît și năs- 
cuții se bucură de 
îngrijire.

★ Anii regimului 
Iar au schimbat cu 
asistare medicală a 
mediu! rural; Numărul unităților a 
crescut cu 17. Pe lîngă cabinetele 
de medicină generală, tot la 4 cir
cumscripții își desfășoară activitatea 
un medic stomatolog, iar la 2 un 
medic pediatru. Unitățile sînt dota
te cu aparatură modernă și cele mai 
diverse medicamente.

cea mai atentă 

democrat-popu- 
totul mo'dul de 
populației diA

Prin acțiunile întreprinse de 
„Sanepid" — unitate sanitară ine
xistentă în trecut, în domeniul me
dicinii preventive s-au obținut re
zultate de seamă.

fa Azi țăranii muncitori au la în- 
demînă medicamente de tot felul la 
cele 18 puncte farmaceutice din ra
ion.

★ Impletindu-și armonios acti
vitatea cu măsurile de protecția 
muncii, cele 7 puncte sanitare de la 
întreprinderile Zlatna și „Gh. De
ja", de la fabricile „Sîntimbru" și 
„Ardeleana" sînt mărturie a grijii 
ce o poartă partidul sănătății celor 
ce muncesc.

Timii.ci.Tr


VIAȚA DE PARTID Scurt bilanț în întrecerea cu colectiviștii din Nâdștia Inferioara

Pentru continua îmbunătățire a muncii sfaturilor populare
Călăuzit de concepția științifică 

marxist-leninistă că masele munci
toare constituie forța principală a 
dezvoltării societății, partidul nos
tru își întemeiază întreaga sa acti
vitate pe legătura indisolubilă cu 
masele.

De-a lungul istoriei sale, parti
dul comuniștilor a acționat ca a- 

intereselor maselor mun- 
organizator și conducă- 

'ei acestora. In condițiile 
socialismului, legătura 

cu masele capătă o în- 
uriașă. Socialismul se

părător al 
cit'.are, ca 
tor al lupi 
oonstruirii 
partidului 
semnalate 
construiește după preluarea puterii 
petice de către clasa muncitoare, 
ea rezultat al activității conștiente 
a maselor în frunte cu clasa mun
ci oare.

Plin de încredere în energia crea
toare a maselor, partidul nostru a- 
trage masele la participarea activă 
f« conducerea vieții obștești.

O condiție esențială a întăririi 
oon mue a. legăturii partidului cu 
masele o constituie întărirea și îm
bunătățirea muncii organizațiilor de 
masă și în primul rînd a sfaturilor 
populare, cea mai largă organizație 
de masă a oamenilor muncii. Sfa- 
tunle populare organizează partici
parea activă a maselor muncitoare 
la conducerea treburilor de stat și 
obștești și la opera de construcție 
socialistă.

Pe baza directivelor Congresului 
•al II-lea al P.M.R., plenara Comite
tului Central al partidului din mar
tie 1956 a stabilit măsuri concrete 
cu privire la lărgirea atribuțiilor 
sfaturilor populare.

Aplicarea cu succes a acestor 
^sarcni în viața practică, cer din 
~part a organelor locale ale puterii 
de stat o cunoaștere temeinică și o 
aplicare justă a politicii partidului, 
dezvoUînd permanent munca orga
nizatorică de masă.

bi-

îndrumare concretă, 
rezultate pozitive

In ședința din 20 iulie ax. a 
roului Comitetului raional de par
tid, s-a analizat felul cum se preo
cupă Comitetul executiv al Sfatu
lui popular raional de îndrumarea 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare comunale. Din raportul 
prezentat s-a desprins că, datorită 
preocupării Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional, munca or
ganizatorică s-a îmbunătățit față 
de trecut. Comitetul executiv luptă 
pentru îmbunătățirea metodelor sale 
■de muncă. Și lucrul acesta s-a răs- 
frins și asupra activității comitete- 

•lor executive ale sfaturilor populare 
subordine, confirmat fiind de re-

- zultatele pozitive obținute în raion, 
mai ales privind munca organiza
torică pentru mobilizarea maselor 
la conducerea treburilor obștești și 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
par’id și guvern.

Biroul Comitetului raional de 
partid a apreciat ca pozitiv faptul 
că în ultimul timp comitetul execu
tiv a pus un mai mare accent pe 
■sprijinirea deputaților ca aceștia 
să organizeze înttlniri cu alegătorii;

ION MĂRGINEAN 
secretar al Comitetului raional 

Alba al P. M. R.
pe îndrumarea mai concretă a co
misiilor permanente pe probleme; 
pe ajutorul concret ce trebuie a- 
cordai sfaturilor populare comuna
le. Aceste măsuri organizatorice și. 
altele ce au mai fost luate, s-au 
concretizat în rezultatele economi
ce obținute, prin participarea largă 
a maselor muncitoare la înfăptuirea 
lor.

In ultimul timp, deputății mun
cesc cu mai bune rezultate în cir
cumscripțiile electorale, participă 
mai activ la sesiunile sfaturilor 
populare. Cu ajutorul lor s-au mo
bilizat cetățenii la muncă de folos 
obștesc și s-au executat diferite 
cons'rucții ca, de exemplu, școala 
din Oarda de Sus și Strata, intro
ducerea apei potabile la Berghin ș: 
multe altele,

Despre participarea oamenilor 
muncii din raionul nostru la con
ducerea treburilor obștești, mobili
zați de sfaturile populare, sub con
ducerea organizațiilor de partid, 
s-ar mai putea arăta multe rezultate 
pozitive, ca acelea în domeniul 
transformării socialiste a agricul
turii, al muncii culturale de masă, 
etc.

multă atenție muncii 
organizatorice

toate rezultatele pozitive ob- 
de către Comitetul execuția

Cu 
ținute 
al Sfatului popular raional, în mun
ca de îndrumare și chiar și în mun
ca organizatorică se manifestă înci 
lipsuri care trebuie grabnic lichi
date.

Astfel, dacă vorbim despre acti
vitatea comisiilor permanente pe 
probleme, constatăm că cu excep
ția comisiei de învățămînt și cul
tură, care are oarecare activitate, 
celelalte nu dovedesc preocupări în 
îndeplinirea sarcinilor ce le au. Co
misiile permanente pe probleme ale 
sfatului popular raional muncesc 
cu rezultate nesatisfăcătoare în 
ceea ce privește studierea unor pro
bleme legate de viața economică a 
raionului și sprijină în mică mă
sură Sfatul popular raional în în
deplinirea sarcinilor. Comisiile per
manente au executat un slab con
trol asupra felului cum 
ganele sfatului popular.

Trebuie subliniat în 
bit slabul aport adus 
permanentă agricolă 
veste transformarea socialistă a a- 
griculturii și îndeplinirea planului 
la contractări de cereale,

Situații asemănătoare se întîl- 
nesc șl la sfaturile populare comu
nale, ca urmare a slabului control 
exercitat de Comitetul executiv al 
Sfatului popular raional și fără în
doială că nu sînt scutite de aceste 
lipsuri nici comitetele comunale de 
partid, care nu se preocupă sufi
cient de aceste probleme,

Sfatul popular al comunei Vințul 
de Jos, de pildă, își are organizate 
tomisiile permanente, iar pe Rngă 

muncesc or-

mod deose- 
de comisia 
în ce pri-

fiecare comisie a fost organizat -și 
un activ format din cei mai buni 
gospodari ai comunei. Comisiile 
permanete au și planuri de muncă. 
Dar, ceea ce este mai important nu 
au. Nu au nici o activitate. Ele nu 
au ținut de la constituire nici o 
ședință în care să analizeze anu
mite probleme, nu au făcut nici o 
propunere comitetului executiv, deși 
în planurile lor de muncă și-au sta
bilit anumite probleme. Din această 
cauză se poate spune că activele 
din Vinț sînt „active" doar cu nu
mele. Sesiunea sfatului popular co
munal nu a analizat niciodată ac
tivitatea comisiilor permanente. Lip
suri asemănătoare se mai manifestă 
și la Ciugud, Sîntimbru și alte co
mune.

Se mai întîlnesc apoi și alte as
pecte negative. De pildă, deputății 
sînt obligați să facă dări de seamă 
în fața alegătorilor. Acest lucru în 
mare parte s-a făcut. Dar mai sînt 
și unii deputați raionali care se in- 
tîlnesc rar cu alegătorii, cum sînt 
tov. Popa Viorel, Rațiu Aurel, Mi- 
lotinescu Ion și alții. Aceasta face 
ca ei să aibă o slabă legătură cu 
masele, să nu cunoască situația din 
circumscripția electorală și să nu 
poată face unele propuneri pe baza 
cererii alegătorilor.

Pentru lichidarea lipsurilor pri
vind munca organizatorică a sfa
turilor populare, pentru continua în
tărire a legăturii cu masele se cere 
a se lua asemenea măsuri care să 
ducă la lichidarea lipsurilor semna
late și a altora ce se mai manifes
tă. Acest lucru trebuie să porneas
că în primul find de la Comitetul 
executiv al Sfatului raional.

Comitetele comunale de partid vor 
trebui să acorde mai mare atenție 
muncii de îndrumare a sfaturilor 
populare comunale. Organizațiile de 
partid să analizeze activitatea 
membrilor de partid — deputați — 
și să ia măsuri împotriva acelora 
care nu-și îndeplinesc îndatoririle 
ce le a» ca deputați.

S3 se acorde toată atenția cons
fătuirilor între deputați și alegători, 
comisiilor permanente și celorlalte 
forme de legături ale sfaturilor 
populare cu masele de oameni ai 
muncii.

Pe aria colectiviștilor din Țelna treierișul se desfășoară din plin.

! Rezultate
In întrecerea ce se desfășoară cu 

multă însuflețire între colectiviștii 
din Nădăștia Inferioară și membrii 
gospodăriilor colective din raicjiul 
nostru, străduința -acestora de a-și 
îndeplini angajamentele luate își 
dovedesc tot mai mult rodnicia. Fă- 
cînd un scurt bilanț al celor aproa
pe 5 luni de întrecere, se poate 
spune că gospodăriile colective din 
raion au obținut în organizarea 
muncii, sporirea producției agrico
le, dezvoltarea fondului de bază, 
creșterea sectorului zootehnic, etc., 
rezultate de seamă.

Iată, de exemplu, ce spun faptele 
despre colectiviștii din Teiuș.

Organizați în cadrul brigăzii pe 
4 echipe, conduse de comuniștii 
Egyed Martin, Borza Gavrilă, Cr’is- 
fea Nicolae și Trîmbițaș Iacob, co
lectiviștii din Teiuș au 'acordat o 
atenție deosebită aplicării regulilor 
agrotehnice, executînd la timp și în 
eondițiuni bune toate lucrările ce
rute de culturi. Porumbul, prășit de 
două ori cu sapa și de două ori cu 
prăștîoarea trasă de animale, pro
mite o recoltă de peste 3.000 kg la 
hectar, la floarea-soarelui din soiul 
VNIIMK se întrevede o producție 
de 1.800 kg la hectar, iar la grîu 
se contează la ha pe o producție de 
peste 2000 kg. Sfecla de zahăr — 
cultură cu care colectiviștii din 
Teiuș pe drept cuvînt se pot mîndri, 
— semănată în teren bine pregătit, 
buchetată, rărită,' prășită de 4 ori 
cu sapa și îngrășată chimic în două 
rînduri, promite o recoltă duDlă față 
de producția planificată.

De 4 ori au fost prășite și cultu
rile de roșii, ardei, varză, vinete 
etc., pentru a căror valorificare co
lectiviștii au deschis un magazin în 
centrul comunei.

Colectiviștii din Țelna pot obține rezultate 
mai bune în întrecere

In producția de cereale, rezultate 
bune obțin și colectiviștii din Țelna. 
După primele calcule făcute la 
treieriș. proQucția la grîu trece de 
2.000 kg la hectar. Porumbul, înalt 
de peste 2 metri, promite de aseme
nea o recoltă bogată.

Curată de buruieni, dezrădăcina-

frumoase
Rezultate deosebite în întrecere 

obțin colectiviștii din Teiuș și în 
sectorul zootehnic. Ei și-au creat o 
turmă de 182 oi, de Ia care s-au 
realizat pînă în prezent peste 40 
litri lapte de la fiecare oaie. Din 
valorificarea laptelui, a lînei și a 
mieilor, au realizat pînă acum 
40.000 lei, acoperind în între
gime valoarea de cumpărare a oi
lor. Pentru anul viitor colectiviștii 
din Teiuș au chibzuit de pe acum 
să sporească numărul de oi pînă la 
1.000 de capete. Pentru furajarea a- 
nimalelor, ei au recoltat încă de 
mult trifoiul și lucerna. De la o 
singură coasă s-a recoltat întreaga 
producție planificată, urmînd ca de 
ia coasa a doua și a treia să recol
teze încă pe atîta, depășind astfel 
simțitor angajamentul luat în în
trecere. Tot în acest an, pentru a- 
dăpostirea animalelor, colectiviștii 
au construit un grajd spa
țios și și-au asigurat o bună parte 
din materialele pentru construirea 
unei maternități de scroafe. Pentru 
continua dezvoltare a gospodăriei, 
conducerea acesteia, îndrumată și 
sprijinită de organizația de partid, 
a repartizat la fondul de bază din 
veniturile realizate peste 10.000 de 
lei. Totodată s-a dai avans colecti
viștilor în fiecare lună cîte 4,5 lei 
la zi-muncă. Pentru hărnicia lor, 
mulți dintre colectiviști ca Mathe 
.Adalbert, Koszma Ladislau, Bara- 
baș Raveca, Iancu Rozalia și alții 
au fost evidențiați. Ca urmare a re
zultatelor obținute, în gospodărie 
se înscriu tot mai mulți țărani 
muncitori. Astăzi gospodăria colec
tivă din Teiuș numără 293 familii, 
cu o suprafață de teren, aoricol de 
aproape 500 hectare.

tă și stropită de cite ori a fost ne
voie, vița din nepinie’ră se dezvoltă 
frumos, iar la via pe rod, unde în 
aceste zile se execută al IV-lea 
stropit, se intrevede o producție mai 
mare față de cea planificată.

Nu același lucru se noate snune 
însă despre preocuparea colectiviș
tilor pentru dezvoltarea, sectorului 
zootehnic. Aici, numărul de oi pla
nificat nu a fost atins, iar în ce pri
vește înființarea fermei de vaci, nu 
s-a făcut nimic. Pentru aceasta nu 
sînt mai puțin vinovate nici orca
nele tehnice de la secția agricolă 
raională, în frunte cu tovarășii Bog
dan Moise și Rotaru Emil, care nu 
sprijină pe colectiviști în această di
recție pentru a găsi modalitatea și 
a le asigura pășunea de care 
njevoie.

Luptînd pentru a întîmpina 
frumoase rezultate în muncă 
de-a XV-a aniversare a eliberării 
natriei și realizînd sarcinile plani
ficate în toate ramurile de produc
ție, colectiviștii din Țelna au toate 
posibilitățile să obțină noi rezultate 
în întrecerea cu colectiviștii din 
Nădăstia Inferioară.

FI. BARABAȘ

au

cu 
cea

Toate forțele
pentru grăbirea treierișului

2.030 kg grîu la hectar
Pentru a-și spori tot mai mult 

îondul de bază și a-și asigura să- 
■mînță de soi, membrii întovărășirii 
,,7 Noiembrie" din comuna Vințul 
•de Jos au semănat în toamna tre
cută pe lotul repartizat fondului de 
Bază pe o suprafață de 5 hectare, 
în teren pregătit cu ajutorul S.M.T.- 
■ufui, grîu din soiul Cenad 117.

Plivit de două ori și recoltat în 
pîrgă cu secerătoarea-Iegătoare, la 
♦rei<>riș s-a obținut la această cul
tură o producție de 2.030 kg grîu 
la hectar. Recoltă sporită se între
vede de asemenea și la restul de 
grîu cultivat și recoltat în comun 
de întovărășiți.

La Bărăbanț treierișul se 
desfășoară din plin

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune în campania de treieriș, Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
din comuna Bărăbanț a luat toate 
măsurile ca amenajarea ariilor să 
se facă la timp. Prevăzute cui ma
terial pompieristic, nisip, butoaie cu 
.apă, barăci pentru uium, puncte sa

nitare, biblioteci volante, etc., acti
vitatea la arii se desfășoară încon- 
dițiuni bune.

Pe aria electrificată din Bărăbanț, 
unde producătorii agricoli an clă
dit pe două rînduri un mare nu
măr de șire și clăi cu snopi, treie
rișul se desfășoară acum din plia. 
Cele două batoze ale S.M.T.-ulni, 
care funcționează sub grija atentă 
a mecanicilor Moldovan Cornel și 
Puican Cornel, reușesc să treiere 
zilnic normele planificate.

Mai multă preocupare 
pentru amenajarea ariilor
Datorită faptului că Comitetul e- 

xecutiv al Sfatului popular din co
muna Ighiu nu acordă toată im
portanța organizării campaniei de 
treieriș, lucrările de amenajare a 
ariilor în această comună sînt mult 
rămase în ur.mă.

Așa se explică faptul că în satul 
SaFd, unde sînt prevăzute să func
ționeze două arii, pînă sîmbăta tre
cută nu era nici una amenajată.

De faptul că se tărăgănează ne- 
permis amenajarea ariilor, cauză 
ce duce la întîrzierea treierișului și 

implicit la pierderi de recoltă, nu 
mai puțin se face vinovată și con
ducerea întovărășirii „23 August" 
(președinte Beldean Florian), care 
nu se interesează cîtuși de puțin de 
amenajarea ariei.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular din comuna Ighiu are 'da
toria să intensifice lucrările de a- 
menajare a ariilor, să grăbească 
transportatul snopilor din cîmp și 
si și înceapă treierișul din plin.

Griul stă in cîmp 
și batozele pe arii

In comuna Sîntimbru, producă
torii agricoli au terminat în între
gime secerișul. Acest fapt este demn 
de toată lauda. Dar, faptul că cîm- 
pul e împînzit de clăi, în timp ce 
batozele stau fără să lucreze pe 
arii, din lipsă de snopi, acesta tre
buie să dea de gîndit comitetului 
executiv al sfatului popular din co
mună, care trebuie să știe că orice 
înfîrziere a treierișului aduce pier
deri de recoltă.

Comitetul executiv al sfatului 
popular, cu sprijinul organelor de 
partid din comună, trebuie să des
fășoare în rîndul producătorilor a- 
gricoli o muncă politică și organi
zatorică susținută, pentru ca pro
ducătorii agricoli să intensifice la 
maximum transportul snopilor la 
arii, ca batozele să treiere din plin.

Acțiuni patriotice ale cetățenilor
Gonstruiesc un nou local de școala ?

Vechiul local de școală din sa
tul Straja,, ce aparține comunei 
Hăpria, nu mai corespundea. A- 
ceasta făcea să se creeze greu
tăți în procesul de educare al 
copiilor. Pentru a se înlătura a- 
cest neajuns, cetățenii din satul 
Straja au hotărît să-și constru
iască un nou local de școală. 
Mobilizați de sfatul popular co
munal, ei au început lucrările de 
demolare a vechii clădiri și au în-

Qproape 2.000 ore
La Zlatna a început construc

ția a 3 blocuri muncitorești. Dor
nic ca aceste blocuri să fie date 
cît mai repede în folosință, în
tregul colectiv de muncă de la 
U.M.C. Zlatna și-a manifestat do
rința de a contribui la lucrările 
ce ’ se execută pe acest șantier.

Se repară străzile
Și în orașul nostru, ca de alt

fel peste tot, cetățenii participă 
la înfrumusețarea orașului prin 
îngrijirea parcurilor, curățirea 
străzilor și canalelor, etc. Mobi
lizați de organizația de bază Car
tier Nr. 6 din orașul nostru, ce- 

ceput lucrul la noua construcție care 
se găsește înir-uh stadiu avansat.

Aiît la lucrările de demolare 
cit și la cele ale noii clădiri au 
participat toți țăranii muncitori 
din satul Straja. In afară de a- 
ceasta, ei au transportat cu atela
jele nisip, pietriș și alte materia
le de construcție. ‘ In mod deose
bit s-au evidențiat tov. Hodoș 
A., Șușman Todor, Popescu Vic
tor, Contor Cornel și alții.

muncă voluntară
De la dorință s-a trecut la fapte. 
Zilnic, pe șantierul blocurilor, sa
lariata întreprinderii noastre par
ticipă la muncă patriotică, contri
buind în felul acesta la grăbirea 
lucrărilor de construcție și la rea
lizarea de economii.

Coresp. vol: ing. M. IONESCU 

orașului nostru 
tațenii de pe strada București au 
luat parte la lucrările ce se exe
cută pentru refacerea străzii. Și 
asemenea acțiuni au mai fost în
treprinse și pe alte străzi ale o- 
rasuîui.

Coresp. vol. A. BANCIU
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Noile propuneri occidentale 
nn înlesnesc calea spre 

un acord la Geneva
■Ani glorioși în istoria Poloniei noi

De la trimisul special Agerpres, C. RĂDUCANU
Activitatea diplomatică a înregis

trat marți la Geneva doar dejunul 
miniștrilor de Externe ai celor pa
tru puteri, invitați de A. A. Gro- 
mîko.

După ședința de luni după amia
ză, care a constituit un prilej de 
reafirmare a celor două poziții di
ferite în ceea ce privește aspectele 
fundamentale ale problemei germa
ne, nu se poate spune mai mult de
cît că „tratativele continuă și este 
limpede că nimeni nu dorește între
ruperea discuțiilor, cel puțin pentru 
moment", după cum scrie ziarul 
„Tribune de Geneve". Cu toate e- 
logiile aduse de o parte a presei 
occidentale, noua propunere prezen
tată de Chr. Herter ,jiu reprezintă 
niciun progres, fiind o prea mare 
concesie făcută guvernului de la 
Bonn", observă marți ziarul ..Daily 
Express". Virtuțile așazisei flexibi
lități și imprecizii a acestei propu
neri, care i-ar demonstra meritele 
și .jar lăsa ușa deschisă", se do
vedesc la lectura lor atît de incon
sistente incit „fac inutilă o analiză 
mai profundă" (Gazette de Lau
sanne).

Intr-adevăr, „preluînd în substan
ță aproape tot ceea ce dorește Bon
nul", scrie ziarul „Le Figaro", a- 
ceasiă propunere, care după unele 
surse și-ar fi găsit formularea fi
nală în cursul unei recente întreve
deri a lui Adenauer cu fostul înalt 
comisar american Maccloy, are 
doua obiective ușor de remarcat: 
se urmărește din nou despărțirea 
problemei Berlinului occidental de 
crearea Comitetului pe întreaga 
Germanie alcătuit pe bază paritară 
din reprezentanții celor două state 
germane și amină nedefinit la adă
postul unor formule vagi și contra
dictorii, o discuție asupra metode
lor de apropiere a celor două state 
germane, tergiversind astfel înche
ierea tratatului de pace și reunifi- 
carea Germaniei. De altfel, chiar 
cercurile apropiate delegaților oc-

cidentali consideră mai puțin con
fuză formula propusă de aceștia ca 
„propunere în sine", și văd în ea 
mai ales „o mișcare de șah diplo
matică vizînd respingerea ideii Co
mitetului pe întreaga Germanie". 
(Ziarul ,J‘Information").

Surse informate confirmă că a- 
ceastă tactică „a fost obținută, după 
cum scrie și ziarul „Tribune de 
Geneve", ,ja capătul a numeroase 
discuții între aliații occideniali, al 
căror front prezintă crăpături foarte 
vizibile" și că „este posibil ca noi 
divergente să apară atunci cîrui, in 
zilele viitoare, se va încerca o for
mulă de compromis între propune
rile existente în fața conferinței".

In ședința de luni atît A. A. Gro- 
mîko cit și Lothar Bolz, au subli
niat că răspunderea marilor puteri 
pentru rezolvarea problemei ger
mane nu exclude, ci dimpotrivă pre
supun^ crearea condițiilor pentru o 
discuție între reprezentanții R. D. 
Germane șl R. F. Germane, în 
cadrul unui Comitet pe întreaga 
Germanie sau al unui alt organism 
bazat pe principiul egalității în 
drepturi și al parității. Dar. scria 
marți ziarul „Le Figaro", „Bonnul 
se teme de consecințele unui dialog 
politic cu germanii de răsărit", iar 
„puterile occidentale cred că din 
organizarea unei astfel de discuții 
va decurge recunoașterea implicită 
a guvernului est-german", după 
cum scrie New York Herald Tribu
ne".

Faptele evidente n-au însă nevoie 
de „recunoașteri diplomatice". iar 
„temerile" miniștrilor occidentali nu 
pot anuta existența unui stat ger
man independent si democrat a că
rui prezență cu depline puteri la 
Geneva este totodată un argument 
in favoarea principiului convorbiri
lor infergermane — singurul capa
bil să ducă la o soluție' practică și 
rezonabilă în vederea încheierii tra
tatului de pace și a unificării Ger
maniei.
---------------------------------------

SENTINȚA 
în procesul intentat lui Manoils 

Glezos $1 celorlalți patrioțl greci
ATENA (Agerpres). — La 22 iu

lie Tribunalul militar din Atena l-a 
condamnat pe Manolis Glezos la 
5 ani închisoare, urmați de 4 ani 
deportare într-un lagăr de concen
trare și la privarea de drepturi po
litice pe timp de 8 ani. Această 
sentință este mai aspră decît cea 
cerută de procuror.

In ciuda '-răbușirii falsei acuzări 
de „spionaj11, Vutsas si Trikalinos 
au fost condamnați la închisoare pe 
viață iar Singelaris a fost con
damnat la 15 ani închisoare, ur-

mati de deportare pe timp de 5 ani 
și la privarea de drepturi politice pe 
timp de 7 ani. Karakaianis a fost 
condamnat Ia 11 ani închisoare, ur
mați de deportare pe timp de 5 
ani și la privarea de drepturi po
litice pe timp de 7 ani, Raguzari- 
dis a fost condamnat la 5 ani 
chisoare, urmați de deportare pe 
timp de 4 ani și la privarea 
drepturi politice pe timp de 5 ani. 
Sentința tribunalului militar este 
definitivă.

în-

de

La 22-iulie, poporul Poloniei populare, sărbătorind cea- de-a 15 aniversare a republicii, a făcut 
bilanțul marilor succese obținute sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Și, într-adevăr, 
mari sînt succesele oamenilor muncii 'din Polonia liberă și independentă, în economie, în știință^ în con
dițiile de trai ale poporului, în însăși înfățișarea țării. '

Dar, cea de-a 15-a aniversare a Republicii Populare Polone este o 
mai pentru poporul polonez. Ea es'e deopotrivă de înălțătoare pentru 
centru toti oamenii care iubesc pacea, democrația și socialismul.

sărbătoare plină de bucurii nu nu- > 
toate- popoarele lumii socialiste, C

Combinatul metalurgic „V.I. Lenîn“»1 IIBwlCfilUfl glW 55 w Bl 

de la Nowa Huța
In urmă cu 10 ani, prtntr-o hotă- 

rîre a Comitetului Central al 
P.M.U.P. și a guvernului R. P. Po
lone la Nowa Huța, în apropiere 
de Cracovia, a început construirea 
celui mai mare obiectiv industrial 
al țării — combinatul metalurgic 
„V. I. Lenin11. înainte de începerea 
acestei mari investiții toate uzinele 
siderurgice ale Poloniei produceau 
în total 2,3 milioane tone oțel pe 
an. Din producția anuală de oțel 
de peste 6.000.000 tone, 1.370.000 
tone vor fi realizate de combinatul 
„V. I. Lenin11. Combinatul va pro
duce peste 30 la sută din cele 
9.000.000 tone oțel care, conform 
prevederilor, urmează să fie pro
duse la sfîrșitul anului 1965.

In 1958 au fost date în exploa
tare șase baterii de cocsificare cu 
o capacitate anuală de producție de 
325.000 tone cocs umed fiecare, trei 
furnale împreună cu stațiile de a- 
glomerare respective cu o producție 
anuală de fontă de 1.340.000 tone, 
o oțelărie dotată cu 8 dintre cele 
mai mari cuptoare Martin existente 
în țară cu o capacitate de 370 tone 
fiecare si cu o producție anuală de 
1,5 milioane tone. La combinatul 
siderurgic „V. I. Lenin11 au mai fost

date în exploatare un bluming, un 
laminor pentru tablă și un laminor 
de tras tabla la rece. In anii urmă
tori combinatul „V. I. Lenin" de la 
Nowa Huța se va dezvolta și mai 
mult. In perioada 1960-1961 vor fi 
date în exploatare un nou laminor, 
secțiile de prelucrare a tablei și 
secția de ț’vi, precum și două cup
toare Martin. " 
cheia prima 
combinatului.

In a doua 
combinatului, 
șase noi baterii de cocsificare, două 
furnale, două cuptoare Martin, o 
nouă oțelărie cu convertizoare care 
funcționează pe bază de oxigen, o 
fabrică de oxigen, o secție de pro
ducție a sîrmei.

Pînă în anul 1965, pe teritoriul 
combinatului vor fi instalate 150.000 
tone mașini și utilaje și înălțate 
135.000 tone construcții de oțel. 
Numai la lucrările de construcție 
vor lucra în fiecare an aproximativ 
10.0(70 muncitori. De asemenea în 
apropierea combinatului va fi ex
tinsă stația de cale ferată care va 
avea o capacitate de trafic de apro
ximativ 100 trenuri pe zi. 
(30.000.000 tone încărcătură pe an).

Cu aceasta se va în- 
etapă a construcției

etapă de construire a 
vor mai fi înălțate

Agricultura 
în anii puterii populare
In perioada dintre cele două răz

boaie mondiale situația economică 
a țăranilor din Polonia s-a înrăutățit 
an de an, După eliberare, în urma 
reformei agrare peste 6.000.000 hec
tare de pămînt au fost împărțite 
muncitorilor agricoli, țăranilor f ără 
pămînt, țăranilor săraci și mijlocași. 
Fiecare a treia familie de țărani 
a primit pămînt din partea puterii 
populare. Statul a anulai prin- 
tr-un decret uriașele datorii de 
1.200.000.000 zloți care apăsau greu 
pe umerii țărănimii. Se apreciază 
că fiecare hectar de pămînt al ță
rănimii era grevat de datorii repre- 
zentîtid valoarea a 2.600 kg de se
cară. In anii 1931-1932 circa 32 la 
sută din valoarea producției globale 
era grevată de datorii, în afară de 
impozite. Cu toate că nevoile țării 
distrusă de război erau enorme, pu
terea populară a găsit mijloace 
pentru reconstruirea satelor, pierde
rile cauzate de război în domeniul 
agriculturii s-au cifrat la 35 la sută 
din valoarea totală a avutului agri
col dinainte de război.

Reforma agrară a schimbat cit 
totul aspectul satului polonez. Au 
fost lichidate latifundiile, care îrta-
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Noi centrale electrice în Silezia
Regiunea energetică din sudul 

R. P. Polone, care cuprinde voie- 
voda‘ele Katowice, Cracovia și O- 
pole produce în prezent peste 50 la 
sută din întreaga producție de e- 
n-rgie electrică a țării. Cu toate 
că în următorii ani in R. P. Polonă 
— la Tu row și Konin — vor fi date 
în exploatare o serie de obiective 
energetice importante, care vor 
funcționa pe bază de cărbune brun, 
in anul 1965 regiunea sudică va 
continua să producă cea mai mare 
cantitate de energie electrică. In 
ultimul an al noului plan cincinal 
centralele electrice ale acestei re
giuni vor produce cu aproximativ 
140 la sută mai multă energie elec
trică decît în anul 1959.

De pe acum a început realizarea 
unui vast program de dezvoltare 
continuă a bazei energetice in a- 
ceastă regiune a țării. In localita
tea Bielsko Biaia se apropie de

sfirșit construcția unei termocen
trale ale cărei prime agregate vor 
fi date în folosință la sfîrșitul a- 
nului 1959. De asemenea In anul 
1960 urmează să fie terminală con
struirea unui alt important obiectiv 
— centrala electrică de la Blac- 
hownia Staska cu o capacitate de 
360 Mw. De curînd au început lu
crările de construire a două cen
trale electrice în Silezia și in ba
zinul Dombrowski, care vor începe 
să producă energie electrică în a- 
nul 1962.

A început de asemenea construc
ția unor termocentrale în noul o- 
raș Nowe Tychy, Iar în voievodatul 
Cracoviei va fi construit obiectivul 
energetic „Sersza" cu o capacitate 
de 500 Mw. In afară de acestea se 
prevede construirea unei hidrocen
trale în localitatea Tresno în 
pierea orașului Zywiec.

apro-

Navâțyația
In anii puterii populare navigația 

oceanică poloneză a luat un deose
bit avînt. Vasele liniilor poloneze 
oceanice deservesc patru continen
te. ancorînd în porturile a zeci de

oceanică

NOTE DIN VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
O escrocherie neizbutită
La sfîrșitul lunii iunie, un bărbat 

în vîrstă, care a declarai că este 
englez și se numește Alexander 
Hochberg, a intentat o acțiune ci
vilă la un tribunal din Londra pen
tru o sumă uriașă. Instanța a des
chis procesul.

In scurt timp s-au aflat amănun
te cu adevărat senzaționale. S-a 
constatat că Alexander Hochberg 
este unul dintre cei mai mari mo
șieri germani. Numele lui complet 
este Alexander Friedrich-Guilaume- 
George-Conrad-Ernst - Maximilian 
Pless, Graf von Hochberg.

Familia conților Pless trecea în 
Republica de la Weimar și în Ger
mania hitleristă drept fabulos de 
bogată. Ea poseda 238.000 morgeni 
de pămînt, 7 mine, 5 uzine chimi
ce, trei centrale electrice, uriașe do
menii forestiere. Principalele pro
prietăți ale familiei Pless se aflau 
în Silezia, pe teritoriile răpite Po
loniei. Alexander era unul dintre po
sesorii acestor bogății. Fiu al contelui 
Pless și al aristocratei engleze Corn- 
wallis-West, contesă De la Warr, el se 
bucura de o trecere deosebită atît 
în ,,înalta societate" germană, cit 
și în cea engleză. Cind a venit

Hitler la putere, tinărul conie s-aa- 
comodat cit se poate de bine cu re
gimul hitlerist, devenind un mem
bru activ al partidului nazist.

Dar vremurile se schimbă. Rei- 
chul nazist s-a prăbușit. Contele 
Pless și-a pierdut proprietățile. Ele 
s-au întors la adevărații lor stăpîni 
— muncitorii și țăranii polonezi — 
care veacuri de-a rîndul 
dit din greu pentru familia Pless. 
Și dacă în 1933 Alexander Pless 
von Hochberg țipa cit if ținea gura 
că este german de cel mai pur sin
ge arian, după război el a preferat 
să se refere la noblețea lui brita
nică. In această calitate, el a în
cercat cu ajutorul unor juriști a- 
mericani să-și recapete bogățiile. 
Cum era și de așteptat, n-a avut 
succes. Cîtid însă intre Anglia și 
Polonia s-a . încheiat o convenție 
pentru restituirea bunurilor engleze 
confiscate, Hochberg a prins curaj. 
El s-a adresat numaidecît justiției, 
cerînd să i se restituie bunurile lui 
„engleze" in valoare de 16 milioane 
de mărci!

Acțiunea lui Pless-Hochberg a 
fosl însă și de data aceasta respin
să. Escrocheriile lui au fost numai
decît descoperite,' și tribunalul din

Londra n-a găsit cu cale să-l inclu
dă pe Hochberg pe lista pretenden- 
ților la restituirea de bunuri.

De-a-ndoaselea

țări ale lumii. Astfel, vasele 
linia asiatică navighează pe 
mări și trei oceane. Durata 
astfel de curse, cu o lungime de 
30.000 mile marine este de patru 
luni. In 1958 navele poloneze au 
străbătut un traseu egal cu de 86 
ori lungimea ecuatorului.

In 1958 liniile oceanice poloneze 
au fost extinse și au fost date în 
folosință o serie de noi vase, prin
tre care șapte nave comerciale cu 
un deplasament de 10.000 tone. A- 
nul acesta 
alte cîteva

de pe 
șapte 
unei

vor fi date în exploatare 
nave de mare tonaj.

inie de război dispuneau de 43 la^^ 
sută din suprafața agricolă, cu toa^& 
te că moșierii constituiau numai 0,6 
la sută din numărul total al popu
lației rurale.

Dezvoltarea industriei socialiste a 
dus la rezolvarea celei mai spinoa
se probleme sociale la sate din Po
lonia bur ghezo-moșierească — „bra
țele de muncă netrebuincioase", al 
căror număr atingea 6-8.000.000 de 
țărani. Politica industrializării țării 
a rezolvat problema surplusului de 
populație la sate și a lărgirii pieței 
de desfacere a produselor agricole. 
Ca rezultat in anul 1948 valoarea 
producției agricole pe cap de locui
tor depășea nivelul antebelic. A- 
ceste succese se datoresc politicii 
înțelepte a puterii populare. .Astfel, 
în perioada 1945-1953 statul a a- 
cordai credite în valoare de 
1.311.000.000 zloți; în perioada 1954- 
1957 — peste 3.800.000.000 zloți, 
iar în anul 1958 — mai mult de 
2.158.000.000 zloți. In afară de 
ceasta anul trecut satele au primj^^ 
credite pe termen scurt în sumă d^^ 
2.664.000.000 zloți.

Producția agricolă globală a fost 
în 1958 cu 21 la sută mai mare de
cît în anii 1934-1938; producția pe 
cap de locuitor cu 32,1 la sută, iar 
producția la hectar cu 43,3 la sută 
mai mare față de trecut. De aseme
nea în comparație cu perioada 
1934-1938, în 1957 a crescut pro
ducția pe cap de locuitor la sate 
la cele patru culturi cerealiere de 
bază de la 635 kg la 1.022 kg, la 
cartofi — de la 1.750 kg la 2.92 T 

: kg, la sfecla de zahăr — de la J40
la 561 kg. Crește an de an nivelul 
de trai al țărănimii, un țăran îșî 
poate permite acum să cumpere a- 
parat de radio, cărți, haine, mașină 
de spălat rufe, motocicletă, televi
zor efc.

*+-------

M

au tru

l’n grup de ziare japoneze a ho
tărî! să trimită în Coreea de sud 
mai mulți reporteri. Dar lucrul a- 
cesta s-a dovedit a nu fi chiar lesne 
de realizat. După cum a anunțat 
ziarul „Ashahi Evening News", au
toritățile sud-coreene au refuzat 
permită intrarea ziariștilor.

De cei?
— Pentru că țara noastră e 

țară liberă — a declarat la 
Kim Dong Jo, ministru-adjunct al 
afacerilor externe.

S-ar părea că într-o țară liberă și 
accesul ziariștilor trebuie să fie 
liber. Dar guvernul lui Li Sin Man 
își are logica lui.

-— Dacă îi vom Iăsak -— a arătat 
Kim Dong Jo — nu vom putea să 
instituim un control permanent asu
pra lor și nici să-i împiedicăm să 
scrie articole defavorabile nouă (!).

După cum se vede, ocupația a- 
uiericană n-a rămas fără rezultate : 
guvernanții sud-coreeni au învățat 
să interpreteze cuvîntul „libertate11 
într-un sens cu totul specific.

să

o
Seul

scris cu toții în gospodăria colecti
vă din sat.

Urmînd cu încredere drumul ară
tat de partid, comuniștii Tebereanu 
Vasile și Miron Simion, producă
torii agricoli Popa Iulian, Chirilă 
Grigore, Miron Nicolae, Moldovan 
Ștefan și alți țărani muncitori 
destoinici, care s-au înscris 
printre primii în gospodăria colec
tivă, au lămurit și pe alți țărani 
muncitori din sat să intre în ma
rea familie a colectiviștilor. Mulți 
țărani munctori, ca Tebereanu Va
sile, Miron Partenie, Raica Aurel, 
Curta Ion și alții, au înscris în gos
podărie boi, vaci și cai de muncă, 
iar pămîntul gospodarei va fi tot în 
jurul satului. Astfel, gospodăriei co
lective ce va lua ființă curînd în 
salul Mesentea îi sînt deschise lar
gi posibilități de dezvoltare. Uniți

cu toții într-o mare familie, cu tar
lale mari în apropiere, organizate pe 
asolamente de mai mulți ani, pen
tru a se asigura o fertilitate spori
tă a solului, viitorii colectiviști vor 
obține recolte tot mai mari.

De asemenea, crearea unei pepi
niere și cultivarea unei cantități 
sporite de vițe, înființarea unei stu
pine cu un număr mare de familii 
de albine și creșterea unui număr 
sporit de oi, precum și alte animale 
va aduce gospodăriei venituri mari 
și va asigura colectiviștilor din 
Mesentea ce au p'ășit pe drumul 
gospodăriei colective o viață iot 
mai îndestulată, mai frumoasă.

In același timp, hotărîrea de a 
pune bazele unei gospodării colec
tive prinde rădăcini tot mai adinei 
și tn comuna Galda de los, unde 
au făcut cereri de intrare în gos
podăria colectivă aproape 200 de 
familii de producători agricoli.
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