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Vești din cooperativeleSucces deplin in noul an școlar meșteșugărești
Curînd, chiar foarte curînd, pe 

porțile larg deschise ale școlilor, 
vor pătrunde din nou cu miile 
copiii, aducînd cu ei freamătul a- 
nilor lor fragezi. Va începe noul 
an școlar. Muncitorii Vasiu Ștefan, 
Palfi Alexandru și Bota Martin 
le-au cumpărat „voinicilor" lor de 
7 ani ghiozdane șă le poarte cu 
drag. Din avansul de 40 la sută, 
primit nu de mult pentru zilele 
muncă efectuate în gospodărie, 
nu-i colectivist care să nu-și fi 
îmbrăcat copiii în uniforme noi, 
tare să nu le fi cumpărat acestora 
cărți și toate cele trebuincioase 
pentru anul școlar ce începe la 15 
septembrie. Și ca ei sute și mii de 
părinți au f^cut la fel.

De fapt pregătirile care se mai 
fac în aceste zile, sînt ultimele din 
șirul celor făcute pînă acum. Pen
tru gospodarii așezărilor mici sau 
mari din raionul nostru, pentru 
conducerile școlilor, problema pre
gătirii în cele mai mici amănunte 
a deschiderii noului an școlar a 
fost pusă încă de mult la ordinea 
zilei. Și rezumatele sînt și ele pe 
măsura preocupărilor. Fiii săteni
lor din Poiana .imperiului vor păși 
ia 15 septembrie peste prag de 
școală nouă. In săli de clase noi 
vor învăța, în anul școlar ce înce
pe, copiii țăranilor muncitori din 
Obreja, Găureni, Beldiu, Ț.elna și 
alte localități. Deschiderea noului 
an școlar este, deci, un eveniment 
pregătit, așteptai, este un eveni
ment în atenția organelor de par
tid, de stat și a întregului nostru 
popor muncitor.

Alanifestînd o grijă atentă față 
de tînăra generație, partidul a 
creat acesteia. în anii regimului 
democrat-popular, posibilități de 
învățătură necunoscute în trecut. 
Și ca urmare a acestui fapt, înoă- 
țăminlul de 4 ani, trîmbițat de bur
ghezie ca „general și obligatoriu" 
abia în anii vieții noi a devenit o 
realita'e. Ea mai mutt. Sf ra ob!i- 
gativilății învățământului s-a lăr
git la 7 ani in orașe, centre mun
citorești și în toate localitățile unde 
ex stă condiții pentru organizarea 
lui. In acest sens și în raionul 
nostru, pe lîngă cele 20 școli de 7 
ani, asemenea școli, începând cu 15 
septembrie, vor funcționa și în co
muna Ampoița și in satul Cistei.

Așadar ca o expresie a grijii 
partidului pentru ridicarea tnvățâ- 
mînlului pe trepte fot mai înalte, 
condiții, ca peste tot în țară, au 
fost create și în raionul nostru. 
Condițiile create însă, trebuie pe 
de-a întregul fructificate și, in a- 
cesi sens, toți factorii de care de
pinde acest lucru trebuie să con
curs la reușită. Nici un copil de 
vlrs'ă școlară înafara școlii trebuie 
să fie lozinca fiecăreia din condu
cerile școlilor din raion. Din prima 
zi de școală la luptă pentru rezul
tate <r bw'e să fie năzuința fiecă
rui învățător sau profesor. Parti
dul a rid eat numele de învățător 
și profesor la rang de mare cinste. 
lnvâtăJor’i! sau profesorul de azi 
nu mai este slujbașul nebăgat în 
seamă, hulit și neplătit cu lunile 
din timpul reg mului burghezo-mo- 
șieresc. Și acest lucru îl simte fie
care dască1, fie el în oraș sau în 
cel mai îndepărtat sat. II simte 
In stima cu care este înconjurat, 
in condițiile de muncă și viată me
reu mai bune, îl simte deosebit de 
grăit'r în recentele măsuri adopt» 
te de Plenara C. C. al P.M.R. din 
13-14 iulie.

Anul școlar 1959-1960 se deschi
de sub semnul unei mai strînse le
gături a școlii de viață, de practi
ca revoluționară a vieții sociale, 
lată încă o mare problemă care-și 
așteaptă dezlegarea din partea ca
drelor didactice.

Forța educativă a practicii so
ciale dă cunoștințelor un alt conți
nut și determină o schimbare e- 
senția'ă în atitudinea fată d° mun
că. Potrivit acestui conținut nou a! 
cul'wii și semnificației pe care o 
ere munca, pentru anul școlar ce 
începe s-a dat formă definitivă u- 
ruti nou plan de învățămint în care

un

ed
s-a

întreprinderilor 
probleme de electri- 

industrie electro-teh- 
industrializarea și 

De re-

șz 
de

s-a realizat o mai strînsă legătură cu 
producția, atribuindu-se cunoștințe
lor industriale, agricole și lucrări
lor practice legate de acestea 
loc important.

Este bine cunoscut faptul 
încă din toamna anului 1958 
introdus în planul de învățământ 
al școlilor din mediul sătesc pre
darea cunoștințelor agricole și a 
lucrărilor practice agricole, în 4 
ore pe săptămînă, la clasele V-VII, 
în același timp legîndu-se și lec
țiile de chimie, fizică și matemati
că de problemele concrete ale a- 
griculturii. In noul an școlar, în 
școlile de la orașe se introduce pre
darea cunoștințelor elementare des
pre producția industrială și efec
tuarea lucrărilor practice de atelier. 
Programa acestui gen de cunoștin
țe și de lucrări cuprinde probleme 
privind dezvoltarea industriei in 
țara noastră, procedeele tehnolo
gice de fabricație cele mai moder
ne și organizarea întreprinderilor 
socialiste, 
ficare 
ni că, 
mecanizarea agriculturii.
marcat este faptul că, volumul de 
cunoștințe și de deprinderi din noi
le planuri de învățămint dă un alt 
conținut noțiunilor de cultură ge
nerală și de om de cultură. Fun
damentul la viața unui om de cul
tură in'r-un stat al muncitorilor și 
țăranilor, nu va fi ornamentul cul
turii sale academice, ci particiva- 
rea competentă, activă, la îndepli
nirea sarcinii esențiale a socieidfîi 
socialiste în care trăiește: produc
ția de bunuri pentru rfcFcarea ni
velului de viață al oamenilor muncii.

Peste ctfeva zile va începe noul 
an școlar. Elevii Pășiți in rînduri 
strînse încă din prima zi de cursuri 
la însușirea temeinică a cunoștin
țelor, faceți din aceasta preocupa
rea voastră de frunte !

învățători și profesori! Porniți 
cu entuziasm munca voastră de in
gineri de suflete. Înarmați tînăra 
generație cu cunoștințe durabile. 
Invățați-i pe elevii voștri să-și iu- 
bjapscă patria cu toată ființa lor. 
Creșteți din copiii de azi cadre de 
nădejde pentru viitorul tot mai lu
minos al patriei noastre socialiste. 
Și, partidul, clasa muncitoare, care 
acum în preajma noului an școlar 
vă urează succes deplin în muncă, 
vă va înconjura cu aceeași dragos
te și prețuire.

Teatrul de stat „WLA JSUWI»
IN «KHORUt HOSTRU

Colectivul Teatrului de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani, bine cu
noscut publicului spectator din ora
șul nostru, se bucură de o înaltă 
prețuire din partea acestuia. Și, 
nu-j întîmplător că-i așa, căci har
nicul colectiv de actori a satisfăcut 
întotdeauna așteptările publicului.

Recent, Teatrul de stat „Valea 
Jiului" s-a găsit din nou în orașul 
nostru, de astădată cu piesa „Ca
valerul fără grai". Ca și altădată, 
sala Casei raionale de cultură a 
fest pînă la refuz populată. Oa
menii muncii au urmărit cu aten
ție crescîndă fiecare tablou, fie
care act, și jocul actorilor, costu
mația și decorurile au reușit să le 
creeze adevărate emoții artistice. 
Aceeași piesă a fost prezentată a- 
poi de către talentații artiști și în 
comunele Zlatna 
fiindu-le același.

Pentru a veni 
tilor amatori ce 
drul căminelor culturale din regiu
ne, și deci și din raionul nostru, 
corectivul Teatrului de sfat „Valea 
Jiului" va întreprinde și în aceas
tă stagiune o prețioasă acțiune me
todică. In acest scop în repertoriul 
,'*afrult£i, pe lîngă piese mari, au 
fost incluse și piese accesibile sce
nelor satului. Cu aceste piese, co
lectivul teatrului va întreprinde în 
viitor în comunele și safele regiu

și Teiuș, succesul

în sprijinul artiș- 
activeaza în ca-

Ec o bh o m i i 
de talpă și piele
Lună de lună, harnicii lucrători 

de la cooperativa de încălțăminte 
„Progresul" din Alba-Iulia și-au 
îndeplinit și chiar depășit sarcinile 
de plan. Și în luna august, coope
ratorii de aici, antrenați în între
cere, nu s-au lăsat mai prejos. Ei 
și-au îndeplinit planul pe sortimen
te, valoarea producției marfă fiind 
realizată în proporție de 103,37 la 
sută, iar livrările către comerțul 
socialist depășite cu 4,44 la sută.

Paralel cu aceste rezultate obți
nute, meșteșugarii de la „Progre
sul" au economisit talpă și piele, 
din care se pot confecționa 122 pe
rechi pantofi damă.

In fruntea întrecerii 
secțiile nr. 2 comandă, 
rații din Alba-Iulia și 
rații Teiuș, care și-au 
planul în proporție de 100-143 
sută.

s-au situat 
nr. 1 repa- 
nr. 6 repa- 

îndeplinit 
' la

★
Conducerea coperativei, preocu

pată permanent pentru deservirea 
cît mai promptă a populaȚiei cu în
călțăminte, a deschis în comuna 
Teiuș o nouă secție de comandă. 
Este în curs de amenajare a unei 
secții de reparații în comuna Mi
halț și a unui centru de primit co
menzi Ia Zlatna, care se vor des
chide în cursul acestei luni.

Cu planul depășit
Și meșteșugarii de la cooperativa 

„Munca nouă" din Alba-Iulia, la 
sfîrșitul lunii august făcînd bilan
țul muncii depuse, au înregistrat 
o seamă de succese în activitatea 
lor. Planul producției globale a 
fost depășit cu 20,63 la sută, la 
prestări de servicii neindustriale 
cu 115 la sută, iar planul repara
țiilor la construcții a fost îndepli
nit în proporție de 184 la sută.

Fruntașă s-a situat secția tapi
țerie, care a confecționat în luna 
august cu 127 la sută mai multe 
sofale tapițate, urmată de foto
grafi, frizeri-coafori și alții.

♦♦--------------------

o seamă de ieșiri, cu care pri- 
formațiile de teatru ale cămine 
culturale vor avea multe de fri

nii 
lej 
lor 
vățat.

Creație a regimului democrat- 
popular, Teatrul de stat „Valea 
Jiului" își aduce o frumoasă con
tribuție la formarea simțului artis
tic al maselor de oameni ai mun
cii, la educarea lor patriotică, fapt 
care face ca talentatul colectiv să fie 
așteptat cu drag în liecare din a- 
șezările regiunii noastre, ca de alt
fel în întreaga țară.

In casa cea nouă colectivistul SilvășanA. se simte nespus de bucuros.

Se înfăptuiesc pravedsrilo Plenarei C.C. al P.M.R. din 13—14 iulia a.e.

Brigada de pe locomotiva 230.280
De ctfeva zile s-a încheiat bilanțul realizărilor pe luna august, la 

depoul C.F.R. Teiuș. Ca la fiecare sfîrșit de lună, și de astă dată re- ' 
zultatele obținute de colectivul de muncă de aici sînt frumoase și ' 
demne de laudă. i

însuflețită întrecere socialistă ce s-a desfășurat în cinstea zilei de 1 
23 August sub lozinca „Cît mai multe economii", continuă în același ' 
ritm. Mecanici și fochiști, lăcătuși și strungari, într-un cuvînt între- i 
gul colectiv este preocupat de a-și respecta angajamentul luat de a ' 
da patriei cît mai multe economii, de a contribui din plin la înfăp- J 
tuirea prevederilor Plenarei C. C. al P.M.R. din 13-14 iulie a.c. Pen- i 
tru aceasta nu există loc de muncă în depou unde să nu se fi studiat po- ' 
sibilitățile existente pentru a realiza economii, de a se folosi aseme
nea metode de muncă care să ducă Ia obținerea celor mai bune rezul- ; 
fate și cantitativ și calitativ.

Folosirea metodelor înaintate de muncă, valorificarea judicioasă a ! 
tuturor resurselor interne, folosirea din plin a timpului de lucru sînt i 
probleme ce preocupă pe fiecare brigadă și echipă.

In întrecerea ce se desfășoară între brigăzile de pe locomotive, 
pe luna august a fost declarată fruntașă, brigada de pe locomotiva 
230.280 compusă din tov. Baidoc Aurel, Dobîrtă Virgil și Oltean Ia
cob, mecanici, Oltean Teodor, Crișan Cornel I și Doboș Iacob, fo
chiști. Această brigadă, folosind metode înaintate de muncă, a reu- . 
șit să realizeze o economie de 287 tone combustibil convențional. De 
asemenea, a reușit să reducă norma tehnică cu 19 la sută. '

Rezultate tot așa de frumoase a obținut și brigada de pe locomo
tiva 5573 formată din tov. Sîrbu Silviu, Rațiu Iacob, Daisa Petru 
și Chirilă Aurel, care au redus norma tehnică cu 10 la sută și au ] 
realizat peste 14 tone combustibil convențional. ,

In luna august a.c. pe întregul depou s-au economisit peste 202 ] 
tone combustibil convențional. Rezultatele de mai sus, dovedesc că 
colectivul de muncă de aici contribuie din plin la realizarea sarcini
lor reieșite din hotărîrile Plenarei C. C. al P.M.R. din 13-14 iulie a.c. ■'

împărțire a avansurilor în G.A.C.

15 lei la zl~muncă
Sîmbătă, 5 septembrie, cînd soa

rele începea să se ascundă pe du
pă dealuri, colectiviștii din Micești 
se îndreptau spre sediul gospodă
riei colective. In curte, mare forfo
tă. Grupuri, grupuri stau și discu
tă, așteptînd cu nerăbdare să încea
pă adunarea generală pentru împăr
țirea avansului de 40 la sută. Se 
discuta despre lupta dusă pentru 
obținerea de 2.600 kg grîu la hec
tar, despre mărirea fermei de 
cu încă 300 capete, etc.

Din șirul cifrelor prezentatei în 
fața colectiviștilor a reieșit că 
niturile gospodăriei pînă la 1 
tembrfes-au ridicat la frumoasă 
mă de 221.000 lei. Majoritatea a
cestor încasări provin din valorifi
carea legumelor și zarzavaturilor, 
contractărilor și valorificărilor de 
cereale, miei', lapte etc. Ca urmare

Ol

ve- 
sep- 
su-

n-a
Tîr-

LA NOUĂ ANI ...------------------------------------ ♦
Dimineața, cînd încă vîntul 

început să cotrobăie prin sat, 
nava e domoală și lină ca luciul 
sticlei. Iți privești chipul în ea ca 
și-ntr-o oglindă. Cu ani în urmă 
însă, era in obiceiul oamenilor de 
aici din Cisței, ca de fiecare dată 
cînd, umflată de ploi, Tîrnava se 
batea cu furie de mal, să-și ase- 
muie viața cu învolburarea apei.

. .Tulbure ești Tîmavă 
tulburi ne sînt zilele...

Și în asemuire era mult, foarte 
mult adevăr. Sătenii cisteieni tră
iau și ei ca și întreaga țară în a- 
cele vremi cînd stăpînea burghe
zia în necaz și nevoi. Le aparți
nea doar truda. încolo, rodul bogat 
al pămîntului era al bogătașilor 
satului. Treceau ani în șir ca să 
poți vedea aici în Cistei rost de 
casă nouă, sau picior de fiu de ță
ran ureînd treptele facultăților. Nu 
se putea nici visa la așa ceva.

A venit 23 August 1944. Căi noi 
s-au deschis în istoria patriei, căi 
noi s-au deschis și Jn istoria Cisteiu- 
lui. Cărămidă după cărămidă s-a 
pus la temelia vieții noi. S-au ne
tezit poteci spre belșug, spre feri
cire. Și în tumultul acelor zile s-a 
început a se scrie filă de filă noua 
istorie a satului, a oamenilor... 

a acestor rezultate, colectiviștilor 
le-a revenit pentru ziua-muncă, pe 
lîngă produsele agricole, suma de 
15 lei.

Văduva Gavrilă Victoria, cu doi 
copii, a primit pentru zilele-muncă 
efectuate, înafară de grîu, brînză 
și alte produse, suma de 5.370 lei. 
Lui Contor Ion i-a revenit pentru 
munca prestată în gospodărie aproa
pe 5.000 lei și însemnate cantități de 
produse. Sume de bani și cantități 
de produse asemănătoare au pri
mit și colectiviștii Cioancă Gh., 
Crișan Gh., Moldovan Ion și alții.

Pentru începutul lunii octombrie, 
conducerea gospodăriei și-a propus 
ca din valorificările de legume și 
zarzavaturi să mai repartizeze 
membrilor gospodăriei încă 10 lei 
pentru ziua-muncă.

ANIVERSARE.,.

discutau

la mine 
colectiv.

Revăd Cisteiul în imaginea per
fectă din zilele verii anului 1950. 
In fiecare colț de uliță, dimineața 
în zori, sau seara în cuprinderea 
nopții, grupuri de oameni 
cu aprindere.

— Azi a venit din nou 
cineva și mi-a vorbit de 
Ce ne facem ?

Răspundea un altul:
— încă nu ne scriem. CV vreți, 

să ne-njure satul...?
Și frămîntările fineau oamenii 

intr-o permanentă încordare. Se 
ducea o adevărată bătălie între co
muniștii satului și zvonitori. Pînă 
la urmă însă, îndemnul partidului 
spre mai bine prinse rădăcini și 
în vîrtejul luptei se forma nu
cleul, acel nucleu care avea să 
formeze piatra de temelie pentru 
noua viață a oamenilor. Atunci, la 
10 septembrie 1950, 23 de familii 
de țărani muncitori din sat și-au 
unit la un loc pămînfurile și au 
pus bazele gospodăriei colective 
„Partizanii păcii". — Prima filă a 
începutului a fest complectată a- 
tunci la 10 septembrie, în pragul 
toamnei.

Ce e drept, cu bogății nemăsu
rate gospodăria nu se putea lăuda 
atunci la înființare. Din contră, era 
chiar săracă. întreaga avere se 
compunea din 2 cai, 2 boi. întreg 
fondul de bază "era de abia 28.000 
lei. Trebuia deci transformat nu
cleul mic de la început într-un nu
cleu puternic. Sarcina aceasta și-au 
luat-o comuniștii din gospodărie. 
Ei și-au propus să schimbe fața 
gospodăriei, să schimbe viața oa
menilor. Și faptele sînt azi mărtu
rie că angajamentul a fost în cea 
mai mare parte îndeplinit. In frun
te cu comuniștii Marcu Achim, Do-' 
bîrlă Mihai. Aldea Petru, Cîrnaț 
Vaier și alții, colectiviștii din Cis- 
tei au transformat gospodăria într-o 
puternică unitate socialistă în pli
nă dezvoltare. Să dăm însă cu- 
vîntul faptelor și împreună cu ele

N. GIURGIU
(Continuare în pag. 4-a)



După cel de-al V-lea concurs

Spre noi rezultate în activitatea culturală 
la clubul complexului C.F.R. Teiuș-Coșlariu

In timpul pregătirii și desfășu
rării celui de-al V-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori, la 
clubul complexului C.F.R. Teiuș- 
Coșlariu activitatea cultural-artis- 
tică a cunoscut o deosebită învio
rare. S-au ținut aici mai multe 
conferințe ca înainte. Și, impor
tant este faptul că mai toate au 
fosf strins legate de problemele 
producției. Au fost de asemenea 
obținute frumoase realizări pe linia 
muncii cu cartea, pe linia promo
vării în mișcarea de cultură fizică 
și sport a tot mai mulți muncitori.

Antrenat în concurs, corul clu
bului s-a situat între formațiile de 
acest gen fruntașe pe raion și a 
ajuns pînă la faza interraională. 
La un mai înalt nivel artistic de- 
•It în trecut s-au situat apoi bri
gada artistică de agitație și forma
ția de teatru, acest lucru fiind a- 
preciat de sute de spectatori atit 
la sediu cit și in comunele în care 
t-au deplasat cu programe artiștii 
amatori ai clubului.

De remarcat in activitatea clubu
lui C.F.R. Teiuș-Coșlariu este însă 
faptul că, după cel de-al V-lea 
concurs, activitatea cultural artis
tică se desfășoară cu o intensitate 
crescindă, și nu a stagruri cum s-a 
inttmplat după concursurile anteri
oare. Astfel fiind, cu prilejul zilei 
de 23 August, corul clubului pe 
lingă alte cînfece a prezentat cu 
mult succes „Poemul victoriei", ce
lelalte formații artistice bucurîn- 
du-se de aceeași apreciere. Artiștii 
amatori ai clubului au fost prezenți 
apoi la inaugurarea gospodăriei co
lective din Mesentea, iar la stația

Ș. Ai in
-------------------o-------------------

comuna Ighiu activitatea ? ?
culturală înregistrează succese

Analizînd felul în care comuna 
Ighiu a fost reprezentată în cadrul 
celui de-al V-lea concurs, apoi prea 
puține sînt faptele care ar merita 
să fie consemnate. Ighiul, cu toate 
forțele culturale de care dispune, 
a fost slab reprezentat. Concursul 
însă a influențat în mod favorabil 
activitatea cultural-artistică și în 
această parte a raionului nostru.

După concurs, trăgind învăță
minte prețioase din desfășurarea a- 
cestuia, activiștii culturali din 
Ighiu și-au regrupat forțele și au 
pornit o muncă mai bine organi
zata. Și, obiectivele prevăzute în 
planul de acțiune pe perioada 1 
iulie — 1 septembrie fiind în bună 
măsură îndeplinite, acest lucru s-a 
făcut simțit atît la centrul de co
mună cît și în satele din jur. La 
căminul cultural din Ighiu au în
ceput să se țină cu mai mulfa re

Cu peste 4 luni în urmă Uzinele 
metalo-chimice Zlatna au incfîeiat 
prin I.G.O. Alba-Iulia cu I.S.C.M. 
— grupul de șantiere Zlatna, un 
'contract pentru construirea din fon
dul întreprinderii a 3 blocuri mun
citorești, cu 4 apartamente fiecare. 
La încheierea contractului a fost 
stabilit ca termen de executarea 
construcțiilor sfîrșitul acestui an. 
In plus, pentru a sprijini pe con
structori, la urgentarea lucrărilor 
și reducerea prețului de cost al 
construcțiilor, colectivul de muncă 
din cadrul uzinei, la propunerea 
comitetului de partid și a comite
tului sindical, s-a angajat să efec
tueze în mod voluntar lucrări de 
săpături la fundații, de turnarea 
fundației, transportarea pietrișului 
etc., intr-un cuvînt să participe cu 
toate forțele la succesul lucrărilor. 
Desigur, angajamentul harnicului 
colectiv din cadrul uzinei nu nu
mai că venea să urgenteze termi
narea construcțiilor și darea lor in 
folosință, dar participarea oamenilor 
la diferite munci voluntare ducea în 
mod nemijlocit la reducerea prețu
lui de cost al locuințelor.

Dar să vedem în mod practic ce 
s-a făcut în cele peste 4 luni șl 
cine și-a ținut angajamentul luat. 
In mod firesc, pentru a putea — 
așd cum s-a angajat — să termine 
construcția in roșu la toate cele 3 
blocuri pînă la 23 August, grupul 
de șantiere Zlatna trebuia să în
ceapă lucrarea de îndată după în
cheierea contractului. Lucrurile nu 
s-au petrecut însă așa. Conduce
rea șantierului (șef de șantier tov. 

de radioficare din Teiuș au pre
zentat piesele de teatru „Se îm
prăștie norii" și „O sărbătoare". 
Preocupați de bunul mers al pro
ducției, muncitorii complexului au 
luai parte în număr mare la con
ferințele prezentate de tovarășii lor 
Buțiu Ion și B ret oi Vasile, pe teme 
ale reducerii prețului de cost și 
sporirii productivității muncii.

In ansamblu privită, activitatea 
cu'turală la clubul C.F.R. Teiuș- 
Coșlariu vizează mereu noi rezul
tate. Dar că mai există aiti și u- 
nele lipsuri ce-și cer îndreptarea, 
iarăși e adevărat. Dacă tovarășul 
Trifan Nicolae, șeful depoului 
C.F.R. Teiuș acordă o importanță 
deosebită activității cultural-educa
tive și sprijină această activitate, 
nu tot pe aceleași poziții se situea
ză și ceilalți conducători ai unită
ților complexului. Sau dacă tova
rășii Budacu Nicotae, Fuga Ștefan, 
Bogdan Dorin șl alții sînt prezenți 
la toate acțiunile întreprinse în ca
drul clubului, foarte rar sau chiar 
de loc își fac simtită prezența to
varășii Totoian Ștefan, Lupu Ion și 
B ret oi Florin, Potra Petru și Trifa 
Ion.

Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu 
se bucură de un bun renume nu 
numai in raionul nostru, ci și tna- 
fara hotarelor lui, multe din unită
țile complexului fiind fruntașe pe 
regională și chiar pe țară. Oare 
n-ar fi cazul ca de aceeași faimă 
să se bucure și clubul de aici? A- 
supra acestui lucru ar trebui să 
mediteze toți factorii de care de
pinde aceasta, și să sprijine tradu
cerea lui in fapt.

gularitate conferințele, iar în di
recție artistică s-a izbutit a se în
jgheba o brigadă artistică de agi
tație, o formație de teatru, în ace
lași timp activizîndu-se și forma
ția corală.

Pregătiți mai bine decît altădată, 
artiștii amatori din Ighiu, după re
prezentațiile date pe scenă proprie, 
au început a-și desfășura muncă și 
îr. ceplâsare. Așa, de pilda, ei au 
făcut o bună impresie prin pro
gramele prezentate cu prilejul îm
părțirii avansului la gospodăriile 
colective din Țelna și Șârd.

Rezultatele obținute în ultimul 
timp de activiștii culturali din 
Ighiu sînt îmbucurătoare. Se vor 
s'rădai însă ei să le lărgească și 
să le permanentizeze? Pentru a da 
răspuns acestei întrebări, activiștii 
culturali din Ighiu au cuvîntul.

SĂ RESPECTĂM DATA TERMINĂRII CONSTRUCȚIILOR

Timps! qu vâ așteaptă, tovarăși!
Vietoris), dînd dovadă de o ne per
misă atitudine de dezinteres, a aml- 
nat începerea lucrărilor timp de luni 
de zile, astfel că lucrările au fost 
începute abia la 15 august. Și nu 
se poate spune că colectivul de 
muncă de la uzină nu i-a sprijinit. 
Nul Din contră. Mobilizați de co
mitetul de partid și comitetul sin
dical, muncitorii, tehnicienii șl 
funcționarii de aici au efectuai prin 
muncă voluntară săpatul fundației 
și turnarea ei, au extras și trans
portat pietrișul necesar etc. Lipsa 
mare a fost însă că constructorul 
a amînat nejustificat începerea lu
crării. Acest fel de a privi îndepli
nirea unui angajament a făcut ca 
acum după aproape 5 luni stadiul 
construcțiilor să fie mult rămas în 
urmă, ajungîndu-se abia la ridica
rea în roșu a parterului. Și chiar 
și în prezent lucrările se desfășoară 
încet, cu întreruperi care nu dove
desc altceva decît slaba organiza
re a muncii de pe șantier. De pil
dă, cu puțin timp în urmă, din 
cauză jță nu a existat suficientă 
preocupare pentru aprovizionarea 
șan'ierului cu nisip, a trebuit ca 
munca să fie întreruptă timp de 
mai multe zile. Se poate spune a- 
pol că în comparație cu volumul 
de lucrări, numărul oamenilor ce 
lucrează pe șantier e încă mic, 
fapt ce duce la întîrzierea și mai

15 SEPTEMBRIE — 
Ziua Pompierilor din R. P. R.

Se împlinesc anul acesta 111 ani 
de la ziua cînd curajoșii pompieri, 
aparținînd roatei comandate de că
pitanul Zăgănescu Paul, cu arma în 
mînă an înscris o pagină glorioasă 
în istoria luptelor duse de poporul 
romîn împotriva jugului asupritor 
al imperiului otoman. Poporal nu 
a uitat și nu poate uita amintirea 
acelora care pentru cucerirea liber
tății politice și sociale și-au dat 
viața în momente hotărîtoare ale 
istoriei patriei noastre. Așa a ră
mas întipărită în mințea poporului 
și amintirea cumplitei lupte ce s-a 
dezlănțuit în anul 1848 pe ulițele 
din Dealul Spirii — unde un nu
măr mic de oșteni din roata 
pompieri 
gănescu 
că care 
toare și 
venit să 
ționar al maselor populare. Intr-o 
lupfă inegală vitejii pompieri au 
dovedit un eroism și o înflăcărare 
de care pot da dovadă numai acei 
luptători ce apără o cauză dreaptăl 

Fapta de eroism a vitejilor din 
Dealul Spirii s-a bucurat de apro
barea unanimă a maselor populare 
din țara noastră și a cercurilor 
progresiste din străinătate. Boieri
mea însă a persecutat pe eroii din 
Dealul Spirii, aceasta oglindindu-se 
însăși în faptul că nu mult timp 
după luptă, caimacamii Canfacu- 
zino a destituit pe comandantul 
pompierilor.

Mai tîrziu, domnitorul Alexan
dru Ioan Cuza, apreciind just fapta 
eroică a roatei de pompieri, de la 
13 Septembrie 1848, a acordat oș
tenilor răniți în această luptă, pen
sie pe toată viața. De asemenea s-a 
acordat tuturor oștenilor care au 
luat parte Ia luptă o panglică tri
coloră și medalia „13 Septembrie". 
In cinstea celor căzuți s-a înălțat
— pe locul unde a avut loc lupta
— Statuia pompierilor.

In anii ce au urmat, guvernele 
reacționare au călcat în picioare 
tradiția zilei de 13 Septembrie 
1848. Abia în timpul regimului nos
tru democrat-popular, ca semn de 
nețărmurită amintire și cinstire a 
memoriei eroilor din Dealul Spirii, 
s-a consacrat ziua de 13 Septem
brie ca „Ziua Pompierilor din 
R. P. R.“.

Din 1953, această zi, în fiecare 
an, constituie pentru toti oamenii 
muncii, pentru pompierii din 
R.P.R. momente de cinstire a tre
cutului înaintașilor noștri și zi de 
trecere în revistă a realizărilor do- 
bindiTe de pompierii din R.P.R; în 
lupta pentru apărarea bunurilor 
poporului împotriva incendiilor.

In prezent, întreaga activitate a 
pompierilor a fost pusă în slujba 
poporului pentru apărarea vieții și 
a avutului oamenilor muncii. Cu 
aiutorul organelor de partid și de 
stat s-a reușit ca la munca pentru 
paza incendiilor să fie antrenate

de 
a viteazului căpitan Ză- 

a înfruntat oastea turceas- 
la apelul boierimii trădă- 
la ordinul sultanului a 
înfrîngă avîntul revolu-

mult a executării lucrărilor.
In cadrul șantierului se poate 

spune că lipsește și buna gospo
dărire. E suficient a privi pu
țin la felul cum se face descărca
rea cărămizilor sau la păstrarea 
materialului lemnos, spre a te con
vinge de acest lucru. De pildă, din 
cauză că la transportul cărămizilor 
se lucrează fără răspundere și se 
folosește bascularea în forță, multe, 
foarte multe cărămizi se sparg, a- 
j ungi nd să nu mai poată fi între
buințate. Se poate spune că a- 
proape 15 la sută din cărămizile 
ce se basculează la descărcare se 
strică. In ce privește materialul 
lemnos trebuie spus că 'prea este 
lăsat în voia soartei pe șantier 
Cum pot oare conducătorii șantie
rului să stea cu mîinile încrucișate 
îa fața unor astfel de lipsuri ? Nu 
se gîndesc că asemenea lip
suri nu fac altceva decît să urce 
prețul de cost al locuințelor ? So
cotim că e necesar ca să se pună 
capăt neîntîrziat unor astfel de ati
tudini.

O lipsă serioasă față de înfîrzie- 
rea executării construcțiilor a do- 
vedit-o și conducerea I.G.O. din 
Alba-Iulia, care răspunde direct 
față de beneficiar (Uzinele Zlatna} 
pentru terminarea construcțiilor. In 
aproape 5 luni cite au trecut de 
la încheierea contractului, nimeni

mase largi de oameni ai muncii. 
Muncitorii și tehnicienii din între
prinderi, țăranii muncitori și vo
ioșii pionieri și școlari sprijină as
tăzi activ paza contra incendiilor.

Făcînd bilanțul realizărilor pe 
linia pazei contra incendiilor, _ nu 
putem trece cu vederea formațiile 
fruntașe ca 
lierul 
nele 
brica 
Teiuș, 
Teiuș, 
ghiu, 
multe

Ate- 
Uzi- 

fa-

apărarea vieților omenești și

cele de la 
de zonă G. F. R., 

Metalo-Chimice Zlatna, 
„Ardeleana", Depoul C.F.R. 
sau pe cele din comunele 
Zlatna, Oarda de Jos, I- 

Galda de Jos, Mihalț și 
altele. Ca recunoștință pen

tru aportul adus fn lupta pentru 
apărarea vieților omenești și a 
bunurilor poporului împotriva in
cendiilor, pe pieptul pompierilor 
voluntari Medrea Aurel, Palcău 
Aurel, Chifor Nicolae și a altora 
strălucește insigna de „Fruntaș în 
paza contra incendiilor". De ase
menea, pentru merite deosebite în 
paza contra incendiilor, mai pot fi 
dați ca exemplu tovarășii Bocăneț 
Mihai, șeful Atelierului de zona 
C.F.R., Trifan Nicolay, șeful depoului 
C.F.R. Teiuș și Mohay Emil, direc
tor la U.M.C. Zlatna.

Luptînd cu dîrzenie pentru apli
carea hotărfrilor partidului și gu
vernului, pompierii dovedesc devo
tamentul lor pentru cauza construi
rii socialismului, asigurînd cu suc
ces paza contra incendiilor a avu
tului poporului muncitor, se dove
desc vrednici urmași ai eroilor din 
Dealul Spirii. CONSTANTIN V.

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

Tineretul in fruntea acțiunii de‘însilozări
Gospodăria de stat din comuna 

Galda de Jos are un sector zooteh
nic în plină dezvoltare, și cum pe
rioada de iarnă se apropie cu fie
care zi, una din sarcinile princi
pale este acum asigurarea furajelor 
necesare pentru animale. In acest 
scop, ținînd cont de importanța 
mare ce o an furajele însilozateîn 
sporirea producției de lapte și 
carne, gospodăria și-a propus în- 
silozarea în acest an a unei canti
tăți sporite de furaje.

IN CLIȘEU: Un 
grup de tineri de 
la fabrica „Arde
leana4 lucrînd la 
tocatul porumbului 
pentru însilozat.

de la I.G.O. nu s-a mai in
teresant de soarta lui. De curînd, 
conducerea Uzinelor Zlatna a cerut 
conducerii I.G.O. să contracteze cu 
I.S.C.M. construirea încă a unui 
bloc, dar cu toate intervențiile fă
cute, pînă în prezent nu s-a reușit 
să se încheie contractul, deoarece 
nu s-au prezentat nici I.G.O. și met 
constructorul.

Vorbind de lipsurile existente în 
cadrul acestui șantier, nu se poate 
trece cu vederea peste faptul că 
sfatul popular comunal acordă încă 
puțin sprijin conducerii șantierului 
în ce privește asigurarea condiții
lor de locuit pentru constructori. 
De asemenea, sfatul popular nu se 
interesează cîtuși de puțin de a re
partiza șantierului o cameră nece
sară pentru birou, din care cauză 
conducerea șantierului întîmpină 
greutăți destul ăe mari în organi
zarea și buna desfășurare a mun
cii pe șantier.

TimpuL scurt care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului, ca și faptul 
că vremea se poate de aici încolo 
schimba de la o zi la alta, impun 
luarea tuturor măsurilor care să 
ducă la grăbirea construcțiilor. 
Pentru conducerea șantierului ră- 
mtne ca sarcină principală de a 
lua toate măsurile, de a folosi toate 
forțele pentru terminarea la 'timpul 
stabilit a blocurilor. In același 
timp, este absolut necesar să se a- 
corde cea mai mare atenție luptei 
pentru îmbunătățirea gospodăririi 
șantierului, evitarea risipei și redu
cerea pe această cale a prețului de 
cost al locuințelor.

I

Se deschid cursurile 
populare de limba rusă

Anul școlar 1959-1960 al învăță- 
mîntului popular de limbă rusă se 
va organiza sub două forme:

★ Prima formă va cuprinde cefe 
trei cicluri cu durata de studii de 
trei ani, fiecare ciclu echivalîndcu 
un an școlar obișnuit. La ciclul I 
participă elevii care nu au mai în
vățat limba rusă, iar pentru ciclu
rile II si III absolvenții ciclului I 
și II.

-R A doua formă va cuprinde 
cursuri pentru avansați. Ca ele 
vor participa absolvenții ciclului II, 
sau cei cu cunoștințe echivalente 
acumulate în decursul anilor.

Cursurile vor fi organizate în 
mod deosebit în întreprinderi, insti
tuții de învățămînt superior și în 
alte unități de la orașe.

înscrierile Ia cursuri se vor face 
de consiliile regional, raionale și 
comisiile din întreprinderi și insti
tuții pe baza unor cereri scrise 
(formular tip), percepîndu-se o 
taxă de înscriere de un leu. Cursu
rile vor funcționa de la 20 septem
brie a.c. pînă la 1 iunie 1960, iar 
deschiderea acestora la toate ciclă
rile se va face între 20 septembrie 
și 10 octombrie a.c.

Predarea limbii ruse 1a cursurile 
populare organizate în anul de în
vățămînt 1959-1960 se va face pe 
baza manualelor de limbă rusă 
ciclurile I-1I și III editate de Con
siliul General A.R.L.U.S., iar 
cursurile cu avansațîi, după o pro
gramă ce va fi ulterior stabilită.

e

A

Săptămîna trecută, în cadru^R 

gospodăriei s-a început acțiunea de 
fnsilozare. Pentru a contribui cît 
mai mult la urgentarea acestei im
portante lucrări, numeroși tineri 
din întreprinderi și școli din orașul 
nostru, mobilizați de organizațiile 
de bază U.T.M., au participat și 
participă zilnic la lucrările de î» 
silozare. Duminica trecută, de pil
dă, la lucrările de însilozare a» 
participat peste 70 de tineri din ca
drul fabricii „Ardeleana" Alba-Iu-

lia, Atelierul central de reparații și 
școala profesionala de cooperație. 
Muncind cu un adevărat avînt ti
neresc, în mat puțin de 7 ore, ei 
au reușit să efectueze tocatul și 
însilozatul a peste 19 tone porumb 
furajer. Și dacă pentru fapta lor 
s.jj cade a se evidenția toți tinerii 
care au participat, apei o mențiune 
specială se cade a se atribui ele
vilor școlii profesionale de coope
rație, care au fost un frumos exem
plu în fața tuturor tinerilor. A

Un număr mare de tineri au par
ticipat la însilozări și în zilele de 
7, 8 și 9 septembrie. In ziua de 7 
septembrie elevii școlii medii din 
oraș au însilozat peste 20 tone, iar 
în zilele de 8 și 9 tinerii din ca
drul cooperativelor meșteșugărești 
„Mureșul" și „Munca nouă" din 
oraș, ca și din alte unități, au în
silozat peste 40 tone. Pînă în pre
zent, în cefe cîteva zile de cînd a 
început însilozarea, tinerii care au 
participat la această lucrare au 
însilozat peste 80 tone porumb fu
rajer.

Această importantă acțiune poște 
și trebuie larg sprijinită pînă la 
terminarea acțiunii de însilozări. 
In acest scop, trebuie ca organi
zațiile U.T.M. din întreprinderi și 
școli să desfășoare o largă muncă 
de mobilizare a tineretului de a Ă, 
participa la această acțiune, impri- 
mînd în rîndul tinerilor răspundere 
pentru însemnătatea sarcinii încre
dințate.



<
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VIAȚA DE PARTID

Cînd biroul organizației de bază 
se preocupă de îndeplinirea sarcinilor

In perioada între două adunări 
generale ale organizației de bază, 
sareina îndeplinirii hotărîrilor luate 
de adunarea generală revine bi
roului organizației de bază. Tot 
biroul organizației de bază este a- 
cela care organizează munca poli
tică pentru îndeplinirea altor sor
dini ce reies din hotărîrile partidu
lui. Și, nu sini puține problemele 
de care trebuie să se preocupe bi
rourile organizațiilor de bază. Dar, 
-oricît ar fi ele de numeroase șl di
ferite, acolo unde biroul știe să-și 
organizeze bine munca, unde exis
tă un control asupra felului cum 
se îndeplinesc sarcinile trasate, se 
obțin rezultate frumoase.

Se poate spune că, dacă organi
zațiile de bază obțin rezultate po
zitive în activitatea lor, aceasta se 
datorește in mare măsură birouri
lor organizațiilor de bază.

★
Cu puțin timp în urmă, la fa

brica „Sîntimbru" organizația de 
■bază avea o slabă activitate. Adu
nările generale se țineau la inter
nate mari, și chiar atunci cînd a- 
oeau loc, ele nu analizau cele mai 
arză‘oare probleme legate de viața 
fabricii. Adunările erau lipsite de 
eombalivitate, încheindu-se fără 
prea multe rezultate.

Exista apoi o slabă preocupare 
pentru educarea politică a membri
lor de partid și în general a mun
citorilor de aici. Instruirea colec
tivului de agitatori, a activului fără 
de partid al organizației de bază, 
nu constituia o preocupare din 
•art ea biroului organizației de 

azâ. Starea aceasta de lucruri a 
influențat în mod negativ asupra 
activității organizațiilor de masă 
din fabrică, U.T.M., sindicat ș.a.

Consfătuirile de producție aveau 
un caracter formal. Ele nu consti
tuiau o preocupare pentru comite
tul sindical, fapt ce făcea ca ele 
să nu contribuie la rezolvarea unor 
probleme practice ale procesului de 
producție. Slabă era activitatea or
ganizației de tineret din fabrică.

Ținînd cont de importanța mare 
ce o are cărămida pentru șantie
rele de construcție, Comitetul ra
ional de par'id a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea muncii politice in 
fabrică și în primul find pentru în
tărirea vieții de partid.

Analiza făcută de organizația de 
bază cu ajutorul Comitetului raio
nal de partid a scos în evidență 
faptul că biroul organizației de 
bază nu-și îndeplinește sarcinile ce 
le are. Pe această bază, o parte 
•intre membrii biroului au fost 

ehdmbați cu alți tovarăși care s-au 
dovedit vrednici de această cinste.

După această măsură lucrurile 
au început să se schimbe înspre 
bine.

In cadrul biroului organizației de 
bază fiecare membru a primit de 
se anume probleme se va preocupa 
tn mod concret. Dar această repar
tiție de sarcini concrete nu exclude 
munca colectivă. Dimpotrivă, în ca
drul biroului organizației de bază 
munca este colectivă. Aceasta se

A

Pe teme ale sfaturilor populare

Rezultate ale consfătuirilor 
dintre deputați și alegători

A

Ultimele întîlniri ale deputaților 
cu alegătorii din orașul Aiba-Iulia 
an constituit un bun prilej de dis
cuții legate de activitatea deputați
lor, de rezultatele obținute de ei 
în îndeplinirea sarcinilor ce le au.

Ca și cu ocazia altor întîlniri, și 
de astă dată alegătorii au vorbit 
despre înfăptuirile din circumscrip
ția lor electorală și au făcut pro
puneri pentru viitor. Peste "TOO de 
alegători au făcut propuneri și au 
dat sugestii pentru buna gospodă
rire a orașului, ca : desfundarea 
canalelor de pe diferite străzi, 
descfiiderea de noi magazine de 
desfacere, înfrumusețarea parcuri
lor și alte propuneri juste.

Pe baza propunerilor, Comitetul 
executiv al Sfatului popular al o- 
rașului a întocmit un plan de mă
suri în care a stabilit măsurile ce 
vor fi luate pentru' îndeplinirea 
propunerilor făcute.

Se știe din experiență că oricît 
de juste și bune ar fi propunerile, 
ele nu se pot înfăptui fără spriji
nul și ajutorul practic al maselor 
de cetățeni. Ținînd cont de acest 

desprinde din faptul că biroul or
ganizației de bază, pe baza planu
lui de muncă, ține cu regularitate 
ședințe în care analizează diferite 
probleme și ia măsuri corespunză
toare pe baza celor constatate.

S-a constatat că colectivul de re
dacție at gazetei de perete mun
cește slab. Biroul organizației de 
bază a organizat o consfătuire la 
care a invitat, pe Ungă colectivul 
de redacție, și o parte din tovarășii 
ce [ac parte din activul fără de 
partid al organizației de bază. Dis
cuțiile purtate în această consfă
tuire și măsurile luate ulterior au 
dus la îmbunătățirea activității co
lectivului de redacție al gazetei de 
perete.

In ședința din 8 aprilie a.c., bi
roul organizației de bază a anali
zat felul cum s-a pregătit tineretul 
pentru festival. In alte ședințe, bi
roul organizației de bază a mai a- 
nalizat activitatea comisiei de fe
mei, activitatea sanitară în fabrică 
și alte probleme legate de viața 
fabricii.

întărirea disciplinei de partid, 
respectarea de către fiecare mem
bru de partid a îndatoririlor statu
tare preocupă îndeaproape biroul 
organizației de bază.

Tov. Anghel Vasile, candidat de 
partid (în perioada stagiului de 
candidat) nu-și îndeplinea sarcinile 
ce-i reveneau și a dovedit cazuri 
de indisciplină. Pentru a-l ajutași 
a-l face să înțeleagă mai bine sar
cinile unui candidat de partid, el 
a fost chemat în fața biroului or
ganizației de bază și făcut răspun
zător pentru faptele sale. Ca urma
re, cazul nu s-a mai repetat.

Alți membri de partid ca too. 
Daisa loan, Ștef loan și Drașovean 
Petru au fost puși în discuția or
ganizației de bază și sancționați 
pentru nerespectarea prevederilor 
statutare.

O preocupare deosebită pentru 
biroul organizației de bază o con
stituie pregă'irea adunărilor gene
rale a organizației de bază și pu
nerea în discuția membrilor de par
tid a celor mai arzătoare probleme 
din viața fabricii. Clteva exemple 
dovedesc aceasta. In tuna martie 
s-a analizat în adunarea generală 
a organizației de bază, pe baza a- 
nui referat a mecanicului șef, fe
lul cum au fost pregă'ite utilajele 
în vederea începerii producției. In
tr-o altă adunare generală, biroul 
organizației de bază a informat pe 
membrii de partid cum sini tradu
se tn viață sarcinile izvorîte din 
Hotărîrile Plenarei C. C. al P.M.R. 
din 26-28 decembrie 1958.

Alte probleme, ca îndeplinirea 
planului de producție, analiza mun
cii comitetului U.T.M., precum și 
altele, dovedesc în plus despre fe
lul cum muncește biroul organiza
ției de bază de la fabrica „Sînfim- 
bru" și rezultatele ce le obține.

In fabrică, mai sânt multe de fă
cut, dar mergind pe linia îmbună
tățirii metodelor de muncă, a întă
ririi vieții de partid, succesele vor 
fi și mai mari.

lucru, Comitetul executiv al Sfatu
lui popular orășenesc a reușit, cu 
ajutorul deputaților, în circumscrip
țiile electorale, să mobilizeze un 
mare număr de alegători la dife
rite acțiuni cu caracter obștesc. To- 
talizînd orele de muncă patriotică 
prestate de cetățenii orașului, nu
mărul lor trece de 54.CKX). Aceasta 
a Tăcut ca din bugetul sfatului 
popular al orașului să fie economi
sită suma de peste 155.000 lei, su
mă oeî va putea fi folosită în alte 
scopuri de interes general. La a- 
ceastă frumoasă realizare au par
ticipat aproape 10.000 de cetățeni 
ai orașului nostru, mobilizați de 
deputății sfatului popular.

Cetățenii de pe strada Pavlov, 
de pildă, au prestat 1.200 ore mun
că patriotică la amenajarea străzii, 
împrăștiind peste 100 m.c. pietriș. 
La împrăștierea balastului pe strada 
Ilie Pintilie au participat 160 cetă
țeni. Asemenea acțiuni ale cetățe
nilor, mobilizați de deputați au mai 
avut loc și pe străzile București, 
Olteniei, Ampoiului, Bela Breiner, 
unde deputății Poenaru loan, Da-

Să grăbim pregătirile pentru însămînțări
Ce se mai așteaptă la Pețelca ?

In timp ce în întregul raion se 
fac intense pregătiri în vederea în- 
sămînțarilor de toamnă, în comuna 
Pețelca lucrările în această direc
ție sînt lăsate să se desfășoare de 
la sine. Acest lucru îl dovedesc 
faptele.

Din cauză că comitetul executiv 
al sfatului popular comunal nu s-a 
preocupat cu tot simțul de răspun
dere de îndrumarea întovărășirilor, 
nici pînă la ora actuală sămînța nece
sara pentru însămînțarea în co
mun nu a fost strînsă în întovără
șiri. La Belditi, ca și la Căpud, 
comitetele de conducere nu se o- 
cupă cîtuși de puțin de această 
sarcină, deși îndeplinirea ei este 
hofărîtoare pentru sporirea conti
nuă a producției de cereale. In a- 
celași timp, nestringerea seminței 
duce la întîrzierea semănatu
lui și la însămînțarea semin
țelor de diferite soiuri. De alt
fel, comitetul executiv al sfatului 
popular se preocupă insuficient și 
de organizarea centrelor de con
diționare a semințelor. Așa se ex
plică de ce nici pînă în prezent 
n-au fost luate măsuri pentru pu
nerea la punct a centrelor de con
diționat semințe. Și lipsa 
mai gravă cu cît, deși 
comunei nu funcționează 
centru, la secția agricolă

e cu atît 
în satele 
nici un 
se comu-

Ce ne place și
Ne place că întreprinderea de 

gospodărire orășeneasca a început 
să se îngrijească de aspectul ora
șului, de întreținerea și înfrumuse
țarea parcurilor, de renovarea și 
redarea în folosință a băii populare, 
etc., dar nu ne place că nici pînă 
în prezent nu s-au reparat instala
țiile'de apă de la W.C.-ul public, 
din care cauză acesta nu se poate 
întreține în condiții normale de 
igienă.

★
la cinematograful 

Alba-Iulia s-a capi- 
introdus ecran lat, 

cinematograful de

Ne place că 
„Victoria" din 
tonat sala, s-a 
s-a deschis „
vară, de asemenea, cu ecran lat, 
s-au adus și s-au montat aparate 
noi, iar filmele sînt prezentate în 
condițiuni bune... dar, nu ne place 
că nici pînă acum nu s-au reparat 
scaunele și s-a neglijat complect 
problema aerisirii sălii de specta
cole. Din cele trei ventilatoare care 
existau înainte de renovarea sălii, 
în prezent nu mai există nici unul 
și nu se știe măcar anul în care 
și-a planificat timp direcțiunea, să 
se preocupe de această problemă.

A

vid Maria, Șuster Ana, Adam Fili- 
mon și alții au reușit să mobilize
ze cel mai mare număr de alegă
tori pentru înfăptuirea propunerilor 
făcute del ei.

Aproape că nu a fost consfătuire 
între deputați și alegători în care 
să nu se fi discutat de curățenia o- 
rașului, de amenajarea parcurile»;. 
Și în aceasta privință s-au obținut 
rezultate destul de frumoase. In 
circumscripțiile electorale ale depu- 
taților Obreja I. și Costea Șt. ale
gătorii au luat parte la curățirea 
parcului și a străzilor din cetate.

Privind amenajarea și întreține
rea parcurilor din oraș, putem spu
ne că s-a reușit să se facă lucruri 
frumoase. La propunerile cetățeni
lor au fost instalate în parcuri un 
număr însemnat de bănci. A fost 
împrejmuit și amenajat parcul 'din 
fata tribunalului;

Pe Platoul Romanilor, unde în 
ultimul timp s-au construit multe 
case noi, a fost extinsă rețeaua de 
curent electric si cea de radioficare 
pe o lungime de 950 m. Aceste lu
crări au fost executate prin munca 
voluntară, economisindu-se suma de 
3.600 lei.

In perioada care a trecut de la 
bonsfătuiri au mai fost obținute și 
alte rezultate ca, de pildă, conti
nuarea lucrărilor la canalul sani
tar, j-a deschis în strada I. V. Sta
lin un magazin de legume și zar-

Gata pentru însămînțări
Membrii gospodăriei colective dirt 

Berghin folosesc din plin aceste 
zile în vederea pregătirii temeinice 
a campaniei însămînțărilor de 
toamnă. Concomitent cu lucrările 
de terminare a construcțiilor și de 
însilozare, în cadrul gospodăriei se 
muncește de zor la efectuarea ară
turilor în vederea însămînțărilor. 
Astfel, pînă în prezent au fost e- 
fectuate arăturile pentru însămîn
țări pe întreaga suprafață eliberată 
de culturi, rămînînd doar de arat 
terenul ce urmează a fi însămtnțat 
ducă porumb.

Intense pregătiri se fac și tn 
vederea asigurării seminței de cea 
mai bună calitate. Astfel, pînă în 
prezent s-a făcut încercarea puterii 
de germinație a griului și se lu
crează de zor la condiționarea se
mințelor. De asemenea, pentru a 
asigura o recoltă sporită tn anal 
viitor, colectiviștii au transportat 
în cîmp o însemnată cantitate de 
gunoi.

♦♦--------------------

MAI MULTĂ PREOCUPARE

eronate că s-au ^condițio- 
cantități de semințe. De 
tot din lipsă de preocu- 

s-a terminat nici treieri- 
alte comune cu aceleași

nică date 
nat mari 
fapt, aici, 
pare nu 
șui, deși 
posibilități l-au terminat de o lună.

In această comună sînt lăsate 
pe planul al doilea și lucrările de 
îmbunătățiri funciare. Deși în ca
drul comunei sînt programate a se 
executa astfel de lucrări, comitetul 
executiv dovedește o slabă preo
cupare în această direcție, cn toate 
că există condiții suficiente spre a 
se grăbi aceste lucrări.

E timpul ca Comitetul executiv 
al Sfatului popular din Pețelca să 
lichideze aceste lipsuri și să ia 
toate măsurile în vederea intensi
ficării pregătirilor pentru însămîn
țări, deoarece timpul nu așteaptă.

Membrii celor două întovărășiri 
din Oarda de los, muncind in co
mun, s-au situat fruntași la strîn- 
gerea recoltei și au obținut rezul
tate frumoase în sporirea produc
ției la hectar. Astfel, întovărășirea 
agricolă „Al II-lea Congres al 
P.M.R." a obținut în medie 1769 
kg grîu la hectar.

Dar, acum la început de septem
brie, cînd nu peste mult timp vor 
începe însămînțările, conducerile
---------------------------------

NOTE

ce nu ne pSace
Ne place că rețeaua comercială 

de stat și-a îmbunătățit în mod 
simțitor activitatea, a deschis nu
meroase unități noi, a renovat u- 
nele din cele vechi, a asigurat con
diții tot mai bune de păstrare și de 
desfacere a mărfurilor, a crescut 
cadre de muncitori comerciali bine 
pregătite și s-a preocupat în mod 
continuu de buna deservire a popu
lației, dar nu ne place faptul că la 
unele bodegi berea nu are un gust 
bun, deși toate bodegile sînt apro
vizionate cu aceeași bere, paharele 
nu sînt bine spălate, iar curățenia 
unor localuri lasă de dorit.

★
Ne place că Sfatul popular al o- 

rașului, deputății de circumscripții 
orășenești și numeroși cetățeni 
conștienți din orașul nostru se 
preocupă de aspectul și de cură
țenia orașului lor, dar nu ne place 
să vedem cetățeni care trec nepă
sători pe lîngă rodul muncii și 
grijii altora, stricînd sau călcînd 
iarba sau straturile de flori arun- 
cînd pe stradă sau prin parcuri di
verse resturi ce trebuie depuse la 
cos.

Coresp. P. TOMA

zavaturi, au început lucrările pen
tru amenajarea pieții orașului, s-a 
îmbunătățit mult iluminatul public.

Acolo ’ unde deputății sfatului 
popular sînt pătrunși de importan
ta îndeplinirii misiunii ce le-a tost 
încredințată de alegători, se obțin 
rezultate frumoase în munca de 
gospodărire și înfrumusețare a o- 
rasului.

Rezultatele practice obținute pînă 
în prezent dovedesc și aceea că nu 
există problemă care să nu poată 
fi rezolvată atunci cînd masele 
sînt mobilizate și îndrumate.

In orașul nostru au mai rămas 
încă multe de făcut în ceea ce pri
vește înfăptuirea tuturor propuneri
lor făcute de alegători. Unele din
tre ele cer un timp mai îndelungat, 
altele sînt legate de anumite fon
duri, dar cu siguranță, cu sprijinul 
activ al cetățenilor, ele vor fi în
deplinite.

Pentru aceasta este însă necesar, 
ca în fiecare circumscripție electo
rală deputății să fie acei care do
vedesc inițiative și preocupare de 
a-și vedea circumscripția din ce în 
ce’ mai frumoasă, 'să fie mereu în 
mijlocul alegătorilor, sa se consulte 
cu ei ce mai este de făcut în cir
cumscripția electorală. Cu cît re
zultatele vor fi mai frumoase, cu 
atît se confirmă faptul că deputa
tul, într-adevăr, este un sfătuitor 
și mobilizator al maselor. 

întovărășirilor de aici nu dau do
vadă de suficientă preocupare în ce 
privește pregătirile pentru campa
nia de însămînțări. Așa se explică 
faptul că pînă in prezent la aceste 
întovărășiri nu s-a strîns nimic din 
cantitatea de grîu de sămlnță pen
tru a putea fi condiționată la timp, 
sau eventual schimbată la baza de 
recepție, conducerile motivînd că 
nu au unde-l depozita. Nici tn 
privința pregătirii terenului pentru 
însămînțări lucrurile nu stau prea 
bine. Deși s-au făcut arături pentru 
însămînțări, nu s-a transportat gu
noi de grajd decît în mică canti
tate, adică sub posibilitățile exis
tente.

Pentru impulsionarea pregătiri
lor de însămînțări, organizațiile de 
bază din ambele întovărășiri și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal trebuie să sprijine mai 
mult conducerile acestora pentru ca 
griul de sămînță să fie strîns în 
cel mai scurt timp, iar pregătirile 
pentru campania de toamnă să fie 
grabnic terminate.

Note bibliografice
ÎNDRĂZNEALA

de Marin Preda
In nuvela lui Marin Preda este 

surprinsă transformarea unui ță
ran sărac sub influența evenimen
telor ce au avut loc în țara noas
tră în timpul celui de al doilea răz
boi mondial, ca și în perioada ime
diat următoare.

Mînia ce mocnește în sufletul ță
ranului Anton Modan, obidit ș.i u- 
milit, este ațîțată de mîrșavul răz
boi antisovietic.

Ziua de 23 August 1944 este pen
tru el semnul unor schimbări a- 
dînci, a căror perspectivă îl tul
bură. Altă față va avea de aici 
înainte viața lui, a celor din jur, 
a țării întregi — de asta e sigur. 
Dar Anton Modan simte că 'nu 
poate lăsa ca totul să vină de Ta 
sine. El simte nevoia să acționeze, 
să contribuie la aceste schimbări. 
In cele din urmă, frămîntarea îl a- 
duce pe erou alături de Partidul 
Comunăst

Drumul parcurs de țăranul An
ton Modan este" sinuos, tulbure. 
Limpezi sînt însă pentru scriitor 
resorturile interne care îl conduc 
pe erou.
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la amploare mișcarea de protest împotriva 
intenției Franței de a experimenta 

bomba atomica în Sahara

ANIVERSARE...

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
anunță: Oamenii de știință sovie
tici membri ai Comitetului executiv 
pentru apărarea păcii și ai Comi
tetului sovietic de solidaritate CU 
țările Asiei și Africii au dat pu
blicității o declarație de protest 
împotriva experiențelor cu arma 
nucleară pe care Franța intențio
nează să le efectueze în Sahara. 
Declarația a fost semnată de cu- 
noscuți oameni de știință, — aca
demicienii Viktor Amb&tzumian. 
Trofim Lisenko, Nikolai Mushe- 
lisoili, Aleksandr Nesmeianov, Ni
kolai Semenov și alții.

In prezent guvernul sovietic, se 
spune in declarație, a arătat din 
nou că este gata să lupte pentru 
obținerea interzicerii armelor ato
mice și cu hidrogen — luindu-șio- 
bligalia de a nu efectua explozii 
nucleare dacă puterile occidentale 
nu vor relua experiențele cu aceas
tă armă. Am primit cu satisfacție 
știrea în care se anunță ca gu
vernele S.U.A. și Marii Britanii au 
adoptat hotărirea de a nu relua 
experiențele cu arma nucleară pină 
la sfîrșitul anului curent. Sub pri
virile întregii lumi se topește 
ghața „războiului rece".

Dură cum subliniază oamenii de 
știință in declarația lor, știrea cu 
privire la apropiatul schimb de vi
zite între D. Eisenhower și N. S.

— ★ —

Gaitskell și Bevan au părăsit 
Moscova plecînd spre patrie

MOSCOVA (Agerpres). — T.4SS 
anunță: In dimineața zilei de 9 
septembrie au plecat din Moscova 
spre patrie cu un avion „TU 104", 
Gaitskell, lider al partidului labu
rist din Anglia, Aneurin Bevan, 
trezorier și membru al comitetului 
executiv și persoanele care-i înso
țesc.

înaintea plecării Gaitskell și 
Bevan au făcut declarații.

A 15 a aniversare a eliberării 
Bulgariei de sub jugul fascist

Uriașele succese ale 
industrializării

înainte de 9 septembrie 1944, 
Bulgaria era o țară agricolă slab 
dezvoltată cu o industrie primitivă, 
în special ușoară, care reprezenta 
numai 25 la sută din producția de 
bunuri materiale a țării. Industria 
grea, ca ramură a economiei na
ționale era de fapt inexistentă.

In ultimii zece ani după lichida
rea urmărilor războiului, țara a 
fost industrializată rapid. In 1958 
producția industrială a sporit de 
opt ori în comparație cu 1939, a- 
nul cel mai favorabil pentru dez
voltarea capitalistă a țării, iar ra
portul dintre producția agricolă și 
cea industrială' s-a schimbat de la 
75 :25 la 30,1 :69,9. Producția de 
energie- electrică a crescut aproxi
mativ de 11 ori, iar extracția de 
huilă — de peste 6 ori, producția 
de minereuri — de cîteva zeci de 
ori. Construcția Uzinei metalurgi
ce ,,Lenin“ în apropierea orașului 
Dimitrovo a permis să se pună 
bazele industriei siderurgice bul
gare. S-au dezvoltat într-un ritm 
fără precedent industria construc
toare de mașini, industria chimică, 
industria materialelor de construc
ție.

S-au obținut succese considera
bile și în dezvoltarea industriei 
ușoare : textilă, alimentară, a por
țelanului și faianței, sticlei etc.

In cursul următorilor 5-6 ani, în 
fața industriei se deschid perspec
tive grandioase. Bulgaria va efec
tua un adevărat salt în dezvoltarea 
sa economică. In anul 1965, se 

Hrușciov a sădit noi speranțe in 
inimile tuturor acelora care caută 
în mod sincer să contribuie la pro
gresul, fericirea și înflorirea ome
nirii. In această situație, se spune 
în declarație, holarîrea cercurilor 
conducă’oare din Franța de a efec
tua experiențe cu arma atomică în 
Sahara constituie o provocare la 
adresa opiniei publice mondiale.

★
PARIS (Agerpres). — Mișcarea 

de protest împotriva experiențelor 
nucleare proiectate de Franța în 
Sahara ia tot mai mare amploare 
in Africa.

Kiși nu intenționează să schimbe actuala politică a Japoniei
TOKIO (Agerpres). — După 

cum anunță postul de radio Tokio, 
primul ministru Kiși, luînd cuvîntul 
la 8 septembrie în cadrul 
consfătuirii conducerii partidu
lui liberal-democrat guverna
mental, a declarat că nu intențio
nează să schimbe actuala politică 
a laporuei de strînsâ colaborare cu 
S.U.A. pe o politică de neutrali
tate, pe care Kiși a calificai-o 
drept „comunistă".

laponia, a subliniat Kiși, nu va

Declarațiile provocatoare ale
BERLIN (Agerpres). — TASS 

anunță; Primarul vest-berlinez 
Brandt pledează pentru menținerea 
stării „războiului rece" în 'Berli
nul occidental. Zilele acestea 
Brandt a luat parte la întrunirea 
Uniunii revanșarde a persoanelof 
strămutate, în cadrul căreia a ce
rut continuarea politicii „orașului 
de front". La 8 septembrie el a 
luat cuvîntul la ședința adunării 
deputaților din Berlinul occidental, 
calomniind Uniunea Sovietică și 
Republica Democrată Germană.

Brandt s-a pronunțat din nou 
împotriva lichidării regimului de o- 
cupație din Berlinul occidental .îm
potriva reducerii efectivului trupe
lor de ocupație, împotriva încetării

vor produce aproximativ 10 mi
liarde kWh energie electrică, 
700.000 tone fonta, 900.000 tone, 
oțel, aproximativ 7OO.CĂ3O tone
laminate, 3 milioane tone ci
ment. Producția industrie^ chi
mice va crește de aproximativ 
7 ori în comparație cu anul 1957, 
a industriei constructoare de ma
șini — de aproximativ 5 ori, a ex
tracției de cărbune de 3-4 ori.

Producția industriei ușoare va 
spori de peste trei ori. Conform 
prrvederilor va spori considerabil 
ritmul industrializării. Aceasta -va 
duce la o îmbunătățire și mai mare 
a nivelului de trai, la_ trecerea 
treptată la ziua de munca de 7 și 
6 ore, la creșterea veniturilor me
dii ale populației In cursul urmă
torilor ani cu peste 30 la sută.

Cooperativizarea agricul
turii — o mare victorie 

a socialismului
In R. P. Bulgaria, datorită poli

ticii juste în problemele agriculturii, 
datorită grijii permanente a Parti
dului Comunist și a guvernului 
popular de întărire a gospodării
lor agricole cooperative de muncă, 
orfnduirea socialistă a obținut o 
victorie deplină la sate. Micile 
gospodării care la 9 septembrie 
1944 cran în număr de peste 
1.000.000, au fost comasate în a- 
proximativ 1000 de gospodării a- 
gricole cooperative mari, cuprin- 
zînd în medie fiecare o sunrafață 
de 4.500 ha de pămînt arabil. A- 
gric.ultira dispune în prezent de 
peste 30.000 tractoare (calculat în

După cum relatează agenția 
.France Presse" la Cairo au avut 
loc puternice manifestații de pro
test. Postul de radio Cairo a anun
țat că la manifestația care a avut 
loc la 7 septembrie au participat 
peste 100.G00 de oameni.

De asemenea, ziarul „Le Mon
de" relatează că Consiliul național 
al Uniunii generale a oamenilor 
muncii din Tunisia a adoptai o re
zoluție în care condamnă atitudinea 
guvernului francez pentru faptul 
că „se încăpățînează în intenția de 
a experimenta bomba nucleară în 
Sahara".

promova nici pe viitor în politica 
sa externă linia de neutralitate. In 
aceasta rezidă ideea de bază a re
vizuirii .tratatului de securitate". 
Revizuirea tratatului de securitate, 
a declarat Kiși, este crezul meu po
litic și voi căuta să obțin revizui
rea acestui tratat, nețiriind seama 
de nici un fel de obstacole".

Kiși a recunoscut totodafa că unii 
membri ai partidului liberal-demo
crat au atitudine critică față de re
vizuirea tratatului".

primarului vest-berlinez Brandt
activității de subminare dusă de 
organizațiile de spionaj și a pro
pagandei dușmănoase din Berlinul 
occidental. El a declarat că se pro
nunță în general împotriva orică
rui acord în problema Berlinului, 
„plnă cînd nu va fi rezolvată pro
blema germană".

Referindu-se la problema ger
mană, Brandt a afirmat că reumfi- 
carea Germaniei nu este o proble
mă a germanilor înșiși.

Oprirtdu-se asupra problemelor 
de politică internă, Brandt a decla
rat că senatul vest-berlinez inten
ționează să intensifice represaliile 
împotriva tuturor forțelor de opo
ziție din Berlinul occidental.

tractoare conventions Te de 15 c.p.) 
de 10 ori mai multe decit în 1944, 
peste 8.500 combine și mii de alte 
mașini moderne. Cantitatea de în
grășăminte minerale folosite la 
hectar a crescut de la 500 gr îna
inte de 1944, la 70 kg în 1958, a- 
dică de 140 ori, iar anul acesta ea 
va crește la 150 kg de 300 ori mai 
mnlt decît în 1944. Totodată, su
prafețele irigate ale GACM au spo
rit de peste 17 ori. Toate acestea 
au creat condiții excepțional defa
vorabile pentru dezvoltarea rapidă 
și ieftinirea producției agricole. In 
prezent țăranii bulgari recoltează 
anual cu 500.000 tone grîu mai 
muft decît în perioada antebelică 
1934-1939, deși suprafața semănată 
cn grîu s-a redus cu 55.000 ha, cu 
peste 570.000 tone mai mult po
rumb, cu 40.000 tone mai mult tu
tun. Crește rapid și producția ani
malieră. Numai în primul semes
tru al anului curent s-au obținut 
cu 44 milioane litri de lapte mai 
mult decît in perioada corespunză
toare a anului 1958.

Creșterea producției agricole în 
GACM a contribuit la o sporire ra
pida a veniturilor acestora. Dato
rită acestui fapt s-a schimbat ra
dical înfățișarea satului buloar. In 
prezent, revine o casă nouă con
struită în anii puterii populare, la 
fiecare 2-3 familii de țărani. Elec
tricitatea și radioul s-au dezvoltat 
larg în satul bulgar.

Grija pentru odihna 
oamenilor muncii

Puterea populară din R. P. Bul
garia acordă o mare atenție or
ganizării odihnei oamenilor mun
cii. In fiecare an se construiesc în 
cele mai frumoase stațiuni balneo
climaterice noi case de odihnă. In

_____(Urmarejiin pag. l-a) 
să parcurgem anii, trecuți de la 
înființare. Ne vom convinge de a- 
devăr.

Cu fiecare an care a trecut, la 
Cistei belșugul și bunăstarea și-au 
făcut tot mai mult loc în casele 
colectiviștilor. După primii ani, sa
tul a început să devină un întreg 
șantier. Aproape fiecare colectivist 
și-a strîns material și a început 
să-și construiască casă nouă. Alții 
și-au cumpărat mobilă. De cîțiva 
ani, prin grija statului nostru sa
tul a fost electrificat. In casele co
lectiviștilor s-a aprins lumina e- 
lectrică, iar aparatul de radio a 
intrat și el în viața obișnuită a 
casei. De am face acum la 9 ani 
un scurt bilanț și l-am compara cu 
începutul, nu ne-ar veni să cre
dem. E o diferență ca de la cer la 
pămînt.

La înființare, în gospodărie erau 
23 de familii. Acum iot satul e 
colectivizat. Fondul de bază a cres
cut de la 28.000 lei la 1 milion și 
jumătate. Gospodăria are azi 89 de 
boi, 68 vaci, 350 oi, o maternitate 
de scroafe, camion, tractor, etc., 
etc. Numai în acest an venitul rea
lizat este de aproape 700.000 lei. 
Pentru la anul se prevede ca ve
nitul bănesc să ajungă la 2 milioa
ne și jumătate. Odată cu dezvolta
rea gospodăriei au crescut și veni
turile colectiviștilor, bunăstarea lor. 
Azi în locul caselor mici și întune-, 
coase au fost clădite case noi, 
mari și frumoase ca la oraș. Peste 
80 la sută din colectiviști au case 
noi construite din venituri, tof eam 
atîția au lumină electrică și apa
rate de radio. Naghi Ștefan a fost 
o viață întreagă slugă pe la bogă
tani. Cine e azi Naghi Ștefan, co-

------------♦♦

Campionatul regional de lotbal
SERIA II

Șurianul Petrești — Loco
motiva Alba-lulia 1-2

Proaspăt promovată în campio
natul regional de fotbal, echipa 
Locomotiva Alba-lulia a susținut 
primul meci în compania echipei 
Șurianul Petrești, de care a dispus 
cu 2-1 (1-1). '

De la începutul jocului, ceferiștii 
s-au impus printr-un joc bine or
ganizat și au dominat. Primul gol 
a fost înscris de Stanciu din 11 
m, în| minutul 5.

In minutul 28 gazdele egalează 

timp ce în 1944 nu existau decît 
cîteva case de odihnă, în pre
zent numai sindicatele dispun de 
128 case de odihnă situate în cele 
mai pitorești regiuni de munte, pe 
litoralul Mării Negre sau în preaj
ma izvoarelor de ape minerale. 
Aici vin să se odihnească și să-si 
refacă sănătatea zeci de mii de 
oameni ai muncii.

In cei 15 ani de putere populară 
numărul celor care și-au petrecut 
concediul în casele de odihnă ale 
sindicatelor a crescut de peste 100 
ori. Statul cheltuiește anual în a- 
cest scop aproximativ 297.000.000 
leva. Anul acesta Își vor petrece 
concediul în casele de odihnă ale 
sindicatelor peste 224.000 oameni ai 
muncii, de 31 ori mai mulți decît 
în 1945. In afară de aceasta, pen
tru copiii membrilor de sindicat au 
fost organizate 34 tabere de pio
nieri, în care își petrec vacanța de 
vară peste 130.000 copii. O serie 
de departamente, numeroase între
prinderi și instituții dispun de 
case de odihnă proprii. Se bucură 
de o mare popularitate excursiile 
organizate de sindicate. Anul a- 
eesta au fost organizate excursii pe 
11 trasee : în regiuni!" pitorești din 
munții Rila. Pirin, Stara-Planira, 
Rodepi, pe Dunăre și Marea Nea
gră.

In afară de acestea, sindicatele 
organizează excursii de cite 14 zile 
cu autobusele în diferite stațiuni 
balneo-climaterice.

In anii puterii populare, casele 
de odihnă și-au deschis pentru pri
ma dată larg porțile pentru oa
menii muncii de la sate. Au fost 
construite 21 case de odihnă pen
tru membrii gospodăriilor agricole 
cooperative de muncă. Numai a- 
nul acesla s-au odihnit în ele a- 
proximativ 70.000 de colectiviști, cu 
23.000 mai mulți decît anul trecut. 

lecfivistul? Răspunsul îl vom da 
tot noi, Naghi Ștefan e azi un om 
înstărit, un om cu vază în sat De 
cînd e colectivist și-a ■ construit 
casă nouă, are aparat de radio, e 
îmbrăcat așa cum trebuie. Și ca el 
sînt încă mulți alții, sînt toti acei 
care ascultînd îndemnul partidului 
au pășit în gospodăria colectivă. 
Da! Oameni care altă dată abia își 
cîștigau existența de pe o zi pe 
alta sînt azi oameni înstăriți. Gos- > 
podăria colectiva le-a schimbat 
viața, i-a făcut fericiți.

De curînd, în gospodărie s-a îm
părțit avansul de 40 la sută. Din 
nou a fost sărbătoare în gospodă
rie și belșug în casele colectiviști
lor. Naghi Ștefan, Marcu Achim, 
Silvășan Aurel și mulți alții au dus 
fiecare acasă ca avans peste 1.000 
kg .grîu și multe alte produse ca 
lină, brînză etc. Și alte venituri 
vor primi la sfîrșitul anului.

★
Gospodăria colectivă din Cistei a 

împlinit ieri 9 ani de la înființare. 
Pămîntul ei nu se mai întinde a- 
cum numai pe cîteva zeci de hec
tare. Nu! Acum pămîntul e lung și 
lat, îneît cu greu îl cuprinzi în 
priviri. Satul e și el altuR In lo
cul lămpii de petrol noaptea stră
lucește în case și pe uliii becul e- 
fectric. Case noi au luat focul ce
lor vechi. Cisteiul e acum altul. 
Altul e satul, alții sînt oamenii. 
De-ar fi să stai acum cu oamenii * 
de aici la sfat să-i întrebi despre 
sat, despre trecut și prezent, răs
punsul ce l-ai primi ar fi pe cît de 
simplu pe atît de grăitor.

— Privește! Acesta e satul meu.. 
Iar de vei vrea să ști cum trăim, 
vino și vezi. Trecutul nu ne 
interesează. Prea a fost greu.

prin Cutean. Continuînd să joace 
cu același elan ca ia începutul me
ciului, ceferiștii mai înscriu un goi 
îrl minultul 70.

Deși lipsiți de antrenament, ju
cătorii de la Locomotiva au dat 
dovadă de multă putere de luptă ți 
dorință de a învinge.

Mergînd pe această linie, acor- 
dînd atenție deosebită antrenamen
telor, echipa Locomotiva va putea 
obține rezultate frumoase în cam
pionatul regional de fotbal.

C, F. R. Teiuș la a doua 
victorie

C.F.R. Teiuș a susținut al da^fe 
lea meci de fotbal din campionatl^^ 
regional pe terenul „Cetate" cm 
Recolta Deva, de care a dispus cu 
scorul de 5-1. Este a doua victorie 
consecutivă pe care a obținut-o e- 
chipa ceferiștilor din Teiuș.

Și de data aceasta ceferiștii an 
confirmat forma bună șl dorința 
lor de a învinge, ceea ce de fapt 
le-a adus o viotorie pe deplin me
ritată.

Jocul bine organizat, clar și c« 
legături între compartimente a fă
cut ca C.F.R. Teiuș să dispună de 
Recolta Deva Ia un scor categoric.

Alte rezultate
Metalul Cu pir — Aurul Zlatn® 

3-1 ; Recolta Bucureșci — Minerul 
Deva 0-4; Rapid Deva — Sebeșul A 
SeEeș 0-4-: Aurul Certej — U. M, 
Ctigir 1-2.

CLASAMENTUL

Aurul Brad nu a jucat.

Sebeșul Sebeș 2 2 0 0 5:0
C.F.R. Teiuș 2 2 0 0 7:1
U.M. Cugir 2 2 0 0 5:1
Minerul Deva 2 1 1 0 5:1
Locomot. Alba 1 1 0 0 2:1
Aurul Zlatna 2 1 0 1 4:3
Metalul Cugir 2 1 0 1 3:3
Unirea A.-Iulia 1 0 1 0 1:1
Aurul Certej 1 0 0 1 1:2
Șurianul Petrești 2 0 0 2 15
Recolta Deva 2 0 0 2 1:6
Rapid Deva 1 0 0 1 04
Rec. Bucureșci 2 0 0 2 0:7

4
4
4
3
2
2
2
1
0
0
0
0
0'

Etapa viitoare
U. M. C. Cugir — Unirea Alba- 

lulia ; Aurul Brad — Recolta Bucu
reșci ; Minerul Deva — Metalul 
Cugir; Aurul Zlatna — Recolta De
va; C.F.R. Teiuș — Rapid Deva; " 
Sebeșul Sebeș —Locomotiva Alba- 
lulia; Șurianul Petrești — Aurul 
Certej.
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