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IN RAION Numai drumuri bune! Pe drumul
Plenara C. C. al P.M.R. din no

iembrie anul trecut a dezbătut 
printre alte probleme și cea a dez
voltării continue a rețelei de dru
muri și modernizarea acestora, ast
fel ca și acest important sector să 
se ridice la nivelul cerut de marile 
sarcini ale construcției socialiste. 
In condițiile raionului nostru, sar
cina cea mai importantă ce se pune 
în fața fiecărui om al muncii este 
sarcina întreținerii drumurilor ast
fel ca să avem în raion numai dru
muri bune.

In ultimii ani, ca urmare a unei 
mai mari preocupări din partea sfa
turilor populare, a ajutorului pri
mit din partea statului, au fost fă
cute progrese însemnate în ce pri
ește continua îmbunătățire a dru

murilor, construirea de drumuri noi 
prin fonduri alocate de stai. Așa, 
de piidă, s-a construit și se cons
truiește în continuare drumul la 
intregalde, s-a îmbunătățit starea 
drumului Alba-Iulia—Zlatna, tar 
;i sn/id Cetea țăranii muncitori, 
mobilizați de sfatul popular comu
nal și de organizația de bază, au 
.cr.u:;c in masă ia construirea 
.nu/ nou drum la ieșirea din sat. 
Merită apoi a fi scoasă în 
f. larga participare a
tiranilor muncitori din comunele 
Ftneș, Meteș și Ampoița la lucră
rile de întreținere a drumurilor din 
raza comunelor lor. La propunerea 
sfaturilor populare din. aceste co
mune, zeci și zeci de țărani mun
citori cu atelajele și cu brațele au 
ieșit la spart piatra și apoi au 
trans porta!-o pe "drumul Alba-Iu- 
lia—Zlatna. De asemenea, în ulti
mul timp o mai mare preocupare 
pen'ru îmbună ățirea stării drumu
rilor au avut-o și țăranii muncitori 
din Mihalț, care au transportat prin 
contribuție vclun'ară pe drumurile 
comunei peste 2.000 m.c. pietriș.

Făcînd însă o privire generală 
asupra s'ării tuturor drumurilor ra
ionului, trebuie spus că ea nu este 
nici pe departe corespunză'oare cu 

^^.arcinile ce sînt în această direcție 
bineînțt Ies cu condițiile de care 

^^dispune raionul nostru. Și cîteva e- 
xemple sînt cît se poate de grăi
toare în această direcție. Să luăm, 
de pildă, si uația drumului 
Alba-Iulia la Cricău. Deși 
aces'a deservește sate cu 
pos bilitâți, ca Șard, Ighiu, 
dea șt Cricău, continuă să 
unul din drumurile cele mal prost 
ntreținute. Și acest fapt nu e cî- 

tuși de puțin în'împlăfor. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare din 
comun'le Ighiu și Cricău au scăpat 
-r și simpla din preocuparea lor 
arcina în'reținerii aces'ui drum, 
n același timp, în aceste comune 
•tde-linTea t planului contribuției 

muncă a țăranilor muncitori este 
ui: rămasă în urmă, iar din sarcina 
• plan la drumul național nu s-a rea- 

za' nimic. Ner ăsarea cr aducătorilor 
uxs or comune a avut și urmări. Pe

de la 
drumul 

multe 
Bucer- 
rămînă

De curînd, la uzinele Chimice' Turda a intrat în producție secția de
1 '-ură de vinii.

In clișeu: Noua secție cu întreg procesul tehnologic automatizat, 
poa.e produce 5.500 tone de poiiclorură anual.

Vineri, 30 octombrie 1959

rău, a 
se cheltuiască o în
de bani din bugetul 

pentru a îndrepta 
drum. Iată dar cum 
unora se irosesc su

lingă faptul că drumul e 
fost nevoie să 
semna'ă sumă 
sfatului uraion 
starea acestui 
din neglijența 
me de bani care puteau fi folosite 
în altă parte.

O situație asemănătoare poate fi 
tntîlnită și în comunele Hăpria și 
Berghin. Și în aceste comune co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare nesocotesc intr-un mod 
nepermis problema bunei întrețineri 
a drumurilor. Nu de puține ori, a- 
tunci cînd plouă, acest drum de
vine aproape impracticabil, dar cu 
toate acestea conducătorii comunelor 
privesc sarcina îmbunătățirii stării 
lui ca și cînd n-ar răspunde de si
tuația drumului respectiv. Mai mult, 
în comuna Hăpria, datorită dezinte
resului dovedit de unii țărani mun
citori și a lipsei de control, s-a 
transportat pe drum balast necores
punzător, care pînă la urmă a în
greuiat și mai mult circulația. Și 
situații de felul celor de mai sus, 
cînd comitetele executive duc o sla
bă muncă pentru mobilizarea țăra
nilor muncitori de a ieși voluntar 
la întreținerea drumurilor pot fi în- 
tîlnite și în alte comune, ca Vintui 
de Jos, Zlatna, Galda de Jos, Pe- 
țelca și altele. La Vințul de Jos, 
de pildă, cu toate că s-a transpor
tat o mare cantitate de balast pe 
drum, el n-a fost împrăștiat la timp, 
ci a fost lăsat așa în grămezi luni 
de zile în șir. O lipsă destul de 
gravă, în ce privește întreținerea 
curentă a drumului Alb a-Iul ia — 
Zlatna, o au și echipele de întreți
nere ale Întreprinderii de drumuri 
din Alba-Iulia. De pildă, pe acest 
drum a fost transportată o însem
nată cantitatea de piatră spartă. 
Datorită însă faptului că s-a privit 
fără simț de răspundere problema 
bunei întrețineri, piatra a fost tm- 

• prăștiată în drum în condiții de 
căldură mare și dat fiind că era 
drumul tare, piatra nu 's-a așezat, 
as1 fel că toată a fost aruncată de 
mașini la margini.

Sarcina îmbunătățirii întreținerii 
drumurilor este o sarcină de mare 
însemnătate a sfaturilor populare, 
ce nu poate fi lăsată pe planul al 
doilea. De aceea, pentru îndeplini
rea ei trebuie atrase să participe 
volun'ar mase cît mai largi de ță
rani muncitori, deoarece este în in
teresul fiecăruia să aibă drumuri 
cît mai bune. In același timp e ne
voie ca acestei probleme să i se a- 
corde o mai mare atenție și din 
partea comitetelor comunale de 
partid și a organizațiilor de bază. 
In mod deosebit trebuie accentuată 
îndeplinirea sarcinilor ce revin din 
contribuția în muncă, și prin Spri
jinul larg al țăranilor muncitori, 
să asigurăm în raionul nos‘ru dru
muri cît mai bune. E o sarcină c.c 
poate fi cu succes îndeplinită, de
oarece avem suficiente posibilități 
în această direcție.
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agriculturii socialiste

să crească zi

un număr mare 
comună au în-

Iși unesc tot terenul 
în întovărășire

In comuna Bărăbanț, numărul 
țăranilor muncitori ce-și înscriu în
treaga suprafață de teren în înto
vărășire continuă 
de' zi.

Astfel, de curînd 
de întovărășiți din 
scris în întovărășire din terenul ce 
l-au mai avut în afară, o suprafață 
de 303 hectare. Mulți întovărășiți, 
ca Roman Ion, Tot Dănilă, Trif 
Partenie, Dan Clement și mulți 
alții, au înscris în unitatea agricolă 
cooperatistă din care fac parte în
treaga suprafață de teren ce po
sedă.

Ca urmare a unei munci poli
tice susținute, desfășurată cu multă 
răbdare și perseverență în rîndul 
țărănimii muncitoare de organele 
de partid și de stat din comună, în 
prezent peste 95 la sută din supra
fața agricola a comunei este coo- 
perativizată. Și în comuna Bără
banț sînt toate condițiile ca în 
cel mai scurt timp să fie cuprinsă 
în sectorul socialist-cooperatist în
treaga suprafață de teren.

----- ---------------------------«♦♦♦♦♦-----------------

Cu peste 4 milioane mai multe cărămizi
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la fabrica de cără
mizi „Sîntimbru" a întreprinderii 
,.Floria" se străduiește să sporească 
neîncetat producția de cărămidă.

Recent, pe baza unui studiu mi
nuțios făcut, la cuptorul nr. 1, un 
colectiv format din tovarășii ingi
ner Salmen Ionel, inginer Klein 
Carol și Popa Octavian, directorul 
tn‘re prinderii ,,..........
o raționalizare, 
ționarea fabricii 
De pildă, dacă

Floria", au realizat 
. care asigură func- 

în flux continuu, 
pînă acum, odată

In contul lunii noiembrie
Membrii cooperativei meșteșugă- 

r ști „Munca nouă", după ce în 
cursul lunii septembrie au realizat 
o depășire a sarcinilor lunare 
plan de 23 la sută, rezulate 
așa de frumoase au obținut și 
primele două d cade ale lunii 
tombrie. In cele două decade sar
cinile de plan pe perioada respec-

de 
tot 
în 

oc-

Pentru continua dezvoltare a pomiculturii în raionul nostru

este bine cunoscută însemnă- 
fructelor prntru însăși sănă- 
oamenitor.
ultimii ani, ca urmare a spri-

Prin condițiile de sol și climă pe 
care le are, în afară de caracterul 
cerealier, raionul nostru are con
diții deosebit de favorabile și pen
tru cultura pomilor. Pe valea Am- 
poiului, pe dealurile Țelnii, Strem- 
țului, Benicului sau Cetei pomicul
tura a devenit, ca urmare a veni
turilor ce le aduce, o ocupație prin
cipală a țăranilor muncitori. Prin 
cui'ura pomilor, ei pun în valoare 
mari suprafețe de terenuri situate 
în regiunea dealurilor, care culti- 
va'e cu alte plan e, nu ar aduc” re
zultatele ce le aduce pomicultura. 
A mi 
dt-a 
fatea

In 
finului acordat de stat, pomicul'ura 
a luat o dezvoltare tot mai mare. 
Pe Ungă complectarea golurilor și 
înlocuirea pomilor cu productivitate 
scăzută cu pomi productivi s-a fă
cut în multe comune plantări ma
siv” de pomi, urmărindu-se cu toa- 
ă atenția plantarea unor soiuri de 
omi cît mai productivi și în ace

lași timp cît mai rezistenți condi
țiilor locale.

In baza lucrărilor de zonare, e- 
f ctuate de către secția agricolă a 

sfatului popular raional reiese Gă

i
Tîmplarul VICTOR DADEȘ

> Cu Victor Dadeș, unul din 
J creatorii mobilei de bucătărie tip 
i „Alba" și care constituie podoaba
> multor case ale oamenilor muncii 
! din raionul nostru, faci cunoșiin-
> ță cît ce treci pragul Iprodcoopu-
> lui. Pe panoul de onoare de la 
j intrare, chipul harnicului meșter

stăruie de multă vreme, iar cele
< cîteva cuvinte ce-l însoțesc îi a- 
( parțin cu vîrf și îndesai: price- 
) put organizator la locul de mun- 
( că, gata la orice chemare, exem- 
) piu de corectitudine și cinste.
ț Dar, oricit par de cuprinzătoa- 
i re, cele cîteva cuvinte, totuși nu 
? izbutesc să concretizeze îndea-
< juns munca iscusitului tîmplar. E 
) puțin lucru oare ca lună de lună
< să-ți depășești planul în medie 
( cu ’ 5 la sută? E oare un lucru 
) de nimic faptul că Victor Dadeș 
? se situează în primele rînduriale 
S luptei pentru economii, pentru 
) produse de calitate ? Desigur că
< nu !
s Victor Dadeș e șef de echipă 
) și cuvîntul său cîntărește mult în
< fața tovarășilor lui de muncă. 
; Oamenii îi urmează sfaturile și 
? împreună se bucură de rezultate.
< In cei 21.000 lei economisiți de

i
' muncitorii de la Iprodcoop pînă 

la 30 septembrie, sînt cuprinși și 
cei aproape 1.500 lei economisiți 
doar pe trimestrul III de Victor 
Dadeș, iar cînd a fost vorba de 

< instalarea^șlaifului pentru șlefui- 
I' rea mecanică a pieselor ce com

pun frumoasele garnituri de mo
bilă, apoi contribuția sa a fost de 

asemenea din cele mai prețioase.

Mereu același, harnic și price
put, Victor Dadeș pășește din 
succes în succes. Iar acum îh 
preajma măreței zile de 7 Noiem
brie el închină glorioasei aniver
sări întreaga sa forță ergatoare.cu venirea timpului friguros acti
vitatea înceta pînă în primăvară 
din lipsa de cărămizi uscate, acum, 
pr n raționa'izarea realizată se a- 
sigură uscarea la fiecare 4 zile a 
unui lot de 95.000 buc. cărămizi.

Importanța raționalizării constă 
în faptul că prin aplicarea ei, cup
torul nr. 1 va putea funcționa fără 
oprire. După calculele făcute, se 
vor arde în plus de la 14 octombrie 
pînă la începutul primăverii 
4.100.000 bucăți cărămizi.

încă

tivă au fost îndeplinite în propor
ție de pes e 120 la sută, colectivul 
de muncă de a'ci lucrînd astfel în 
contul lunii noiembrie.

Un alt succes de seamă al aces
tei cooperative este că, la finele tri
mestrului III a înregistrat un be
neficiu de peste 300.000 lei.

in cuprinsul raionului nostru mai 
există încă o suprafață de circa 
1.600 ha teren propice dezvoltării 
pomiculturii, teren care în urmă
torii ani poate și trebuie plantat cu 
pomi fructiferi. Ac'asta în afară 
de fa-ul că în grăd na fiecărut gos
podar sînt încă mari suprafețe 'ne
plantate sau ocupate cu plantații 
îmbătrîni'e care sînt slab produc
tive. In lumina ac stor posibilități 
existente, pen'ru anul acesta raio
nul nostru trebuie să planteze cu 
pomi fructiferi în această toamnă o 
suprafață de 40 hectare și în plus 
să se plantez'>\în goluri pes'e 20.000 
pomi. Trebuie arătat fap'ul că su
prafața de 40 ha destinată plantă
rii r masive a fost în întregime re- 
partiza'ă gospodări'lor colective și 
în bv rășirilor agricole și agrozoo- 
tehnee, astfel ca acestea să-și dez
volte neîncetat averea obștească.

Indepl'nirea acestor prevederi este 
în momentul de față o sarcină de 
cea mai mare însemnătate atlt a 
conducerilor unităților socialiste și 
a sfaturilor populare comunale cît 
și a fiecărui țăran muncitor. Și 
condiții în ac'as'ă direcție sînt în 
momentul de față din cele mai bune, 
nu numai în ce rriwș'e procurarea 
materialului săditor, ci șl a timpu-

Tractoristul MARTIN SCNASER

încă de cînd primăvara nici 
nu-și anunță bine sosirea, cînd 
încă soarele abia începe a fi 
darnic în raze și pînă acum, 
toamna tîrziu, cînd frunzele și-au 
schimbat culoarea din verdele în
chis în galbenul pal și chiar mai 
tîrziu, tractoristul Schaser Mar
tin e mereu pe tractor. Și-a a- 
les acea meserie care i-a plăcut 
și hărnicia lui nu-l dezminte. E 
omul mereu la datorie, omul ne
obosit atunci cînd e vorba de a 
munci pentru belșug, pentru roa
de mari.

De cîțiva ani, colectiviștii din 
Berghin îl au zi de zi în mijlo
cul lor. Și nu întîmplător. S-a 
legat de colectivă, fiindcă vrea 
cu orice preț ca gospodăria co
lectivă în care muncesc și părinții 
lui să fie fruntașă. Dacă prin 
munca lui neobosită a contribuit 
ca in campaniile agricole această 
gospodărie să fie mereu fruntașă, 
apoi titlul de tractorist fruntaș, 
ce i-a fost acordat, îl merită pe 
deplin. II merită, fiindcă candi
datul de partid Schaser Martin 
nu poate fi întrecut în hărnicie cu 
una cu două. Și numele său, în
scris la panoul de onoare în toa
te campaniile agricole ale anului 
acesta și depășirile sarcinilor de 
plan de 20-30 la sută, nu pot fi 
rupte de faotul că toate lucrările 
făcute de Schaser Martin au fost 

de cea mai bună calitate. Apoi, 
economiile ce trec de 1.500 lei, 
realizate prin buna întreținere a 
tractorului și prin folosirea judi
cioasă a carburanților, vorbesc de 
asemenea de munca avîntată a 
harnicului tractorist.

Acum, în întîmpinarea zilei de 
7 Noiembrie, candidatul de partid 
Schaser Martin și-a realizat peste 
80 la sută din planul pe campanie.

Expunere despre 
situația internațională.
Luni 26 octombrie, în sala Tea

trului de păpuși din Alba-Iulia s-a 
ținut o conferință cu tema: „Situa
ția internațională după vizita tova
rășului N. S. Hrușciov în S.U.A.". 
Expunerea a fost făcută în fața acti
velor comitetelor raional și orășe
nesc de partid, de către tov. Bul
garia Aurel, secretar al Comitetu
lui regional de partid Hunedoara.

Prin're altele, vorbitorul a arătat 
că vizita lui N. S. Hrușciov în 
S. U. A. a confirmat cu tărie 
că Uniunea Sovietică pășește în a- 
vangarda luptei pentru pace. Suc
cesul misiunii nobile a conducă
torului guvernului sovietic în S.U.A. 
ne întărește încrederea în posibili
tatea preîntîmpinării războiului, în 
posibilitatea și necesitatea pentru 
toate popoarele lumii de a trăi în 
pace și prietenie, ca buni vecini.

lui favorabil ce continuă să se men
țină. De altf 1, acolo unde există 
preocupare lucrările de plantări au 
și început. Așa, de pildă, gospodă
ria colectivă din Obreja a luat ini
țiat'va ca în afară de 1 ha teren, 
s'abilit a-l plan‘a cu pomi, să mai 
plan eze cu pomi în plus pe pășune 
o suprafață de 40 ha. In momentul 
de față, în cadrul gospodăriei se 
efectuează pichetatul terenului, ur- 
mînd să înceapă zii le acestea și 
plantările. O seamă de rezultate 
bune au fost obținute și de gosro- 
dqțiile col dive d n Benic și Cetea, 
care de asemenea au făcut plantări 
pe suprafețe destul de însemnate. 
In cadrul plantărilor, în golurile 
exis'ente în livezi au fost de aseme
nea multe sfaturi populare care 
au privit cu simț de răspundere 
sarcina ce le revenea și au mobili
zat astfel masele de țărani munci- 
t ri spre a-și completa go’urile ce 
le au în livezi. In comunele Cricău. 
Alba-Iulia, Oarda de Jos și Teiuș, 
de pildă, întreaga canti'ate de pomi 
planificați au fost plantați, în timp 
ce succese însemnate au fost obți
nute și la Benic, unde din 2.000 
bucăți pomi, cît era stabilit, s-au 
_________ N. GIURGIU 

(Continuare în pag. 4-a)



Luna prieteniei romlno-sovietice
Drumeții veseli la Zlatna...

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice, la Zlatna a avut lo-' 
zilele trecute un interesant concurs 
„Drumejii veseli". Tema concursu
lui a fost: „Relațiile romîno-ruse 
de-a lungul veacurilor". Au concu
rat elevii claselor a X-a de la 
cursurile de zi de la Școala medie 
și de la cursul seral.

Pregătirea serioasă a concuren- 
ților, interesul și entuziasmul spec
tatorilor a făcut ca concursul să 
se bucure de un binemeritat succes. 
Bine documentați cu date și cifre, 
care au oglindit relațiile romîno- 
fuse, elevi de la cursul seral ca : 
Foaleș Ion, Sanfirișca Aurelia și 
DarnTan Ion, la întrebările puse de 
profesorul examinator, Pop Roman, 
au dat răspunsuri bune, fiind răs
plătiți cu îndelungi aplauze de au
ditori.

Răspunsuri bune au mai dat și 
elevii de la cursul de Zi, printre 
care se numără Iliescu Dan, Sa- 
vonia Livia, Baba Letiția și alții.

...și la Alba-lulia
Și la Alba-lulia a avut loc dumi

nică după-amiază în sala Casei ra
ionale de cultură un concurs „Dru
meții veseli", organizat de Consi
liul raional A.R.L.U-.S. în colabo
rare cu secția raională de învăță- 
mînt și cultură cu'tema: „Marile 
cuceriri ale științei sovietice". Au 
concurat elevii claselor a X-a A 
și B de la Școala medie nr. 2.

Intr-o atmosferă entuziastă, pro
fesorul examinator Ciugudean 
Gheorghe a pus concurenților 20 
de întrebări. Dovedindu-se bine 
pregătiți, concurenții au răspuns 
rînd pe rînd la întrebările despre : 
„Mîna mecanică", „Prima centrală 
atomo-electrică din lume", „Spărgă
torul de gheată atomic", „Helioteh-

Conferință despre propunerile sovietice de dezarmare
Filiala regiona’ă S.R.S.C. Deva 

a organizat, duminică dimineața, in 
sala Casei raionale de cultură din 
Alba-lulia ținerea unei conferințe 
despre: „Dezarmarea generală și 
totală, o propunere de însemnătate

Seară de 6asm pentru cei mici
. Sîmbătă după-amiază, în sala 

bibliotecii raionale, îri fața a a- 
proape 100 de copii, a avut loc o 
„Seară de basm". A fost prezen
tată „Povestea pescarului și a peș
tișorului" de A. S. Pușchin.

Să euno»țt>M grandlcatele realizări ale eenstrurtarilar camuniwuilul 

(YII) Date edificative dintr-o mare expeziție
Pavilionul R. 5. S. Bieloruse

(Urmare din numărul trecut)
In ansamblul Uniunii Sovietice, 

Bielorusia ocupă un loc. de seamă 
atît ca întindere cit și ca potențial 
economic, realizările oamenilor 
muncii din R. S. S. Bielorusă fiind 
grăitor reprezentate încă din prima 
sală a pavilionului, republicii. O 
hartă economică permite să-ți dai 
seama despre repartiția forțelor pro
ductive. Bielorusia posedă o indus
trie foarte variată. Intr-unui din 
primele standuri se prezintă crea
rea și dezvoltarea puternicei baze 
de combustibile și de energetică. In 
1958, puterea cen'ralelor electrice 
a crescut de 108 ori în raport cu 
1913. Producției energiei electrice 
a crescut si ea de la 3 milioane 
Kw oră în 1913 la 2.750.000.000 
Kw oră în 1958.

Bielorusia produce 11 la sută din 
numărul total al mașinilor unelte 
pentru prelucrarea metalelor. Volu
mul global al producției industriale 
a crescut mai mult de 70 ori in anii 
de după război și depășește cu 
3,5 ori nivelul dinainte de război, 
întreprinderile industriale scot trac
toare „BIELORUS" cunoscute din
colo de granițele republicii. Pro
dusele construcțiilor mecanice sînt 
exportate în 30 de țări străine. 
Posturile de radio, televizoarele și 
mașinile de cusut constituie obiectul 

nică", - „Canalele de pe .planeta 
Marte", „Aparatura medicală", 
„Zborul în cosmos", „Stația in
terplanetară automată și fotografie
rea pârtii invizibile a Lunii", 
„Vasul care nu conține fier și oțel" 
etc.

In continuare, elevii concurenți 
ai celor două clase au mai răspuns 
la 20 de întrebări fulger. A fost 
declarată cîștigătoare clasa a X-a A.

Concursul s-a bucurat de o lar
gă apreciere din partea auditorilor 
și a constituit un minunat prilej de 
popularizare a marilor cuceriri ale 
științei și tehnicii sovietice. Din 
rîndul concurenților au dat răspun
suri bune și corecte elevii Eneșel 
Dorin, Lupan Horia, Tașcu Valen
tin, Dreghici Mihai și alții.

★
Tot în sala Casei raionale de cul

tură a avut loc în aceeași zi și un 
concurs „Cine știe... cîștigă" cu 
tema „Roadele colaborării romîno- 
sovietice în cei 15 ani de Ia elibe
rarea Romîniei". Au concurat elgyii 
Durdun Ion și Rada Elena de la 
cursul seral clasa a Xl-a și Ne- 
gruțac Margareta clasa a Xl-a de la 
Școala medie „Horia, Cloșca și Cri- 
șan“ din Alba-lulia, profesor exa
minator fiind Știrban Marcel.

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

Pe urmele materialelor publicate
In ziarul ,,Steaua roșie" nr. 516 

din 28 august a.c., pe baza sezi- 
sării făcute de un grup de ceferiști, 
a apărut articolul „De asemenea 
„distracții" nu avem nevoie", în 
care se critica faptul că, prin mă
rinimia Serviciului comercial regio
nal C.F.R. Cluj, un oarecare Master 
Moise și-a. instalat un așa-zis „Pa
vilion sportiv" de distracție pe te
renul din fața Stației C.F.R. Teiuș.

Direcția regională C.F.R. Cluj, 

istorică". A conferențiat prof. uniu. 
Gheorghe Șofronie, in fața unui 
numeros public. Cei prezenți au au
diat conferința cu un deosebit in- 
teres.
------

Micii auditori au ascultat cu o 
deosebită atenție povestirea și în 
încheiere au vizionat diafilmul „Făt 
frumos din lacrimă", petrecînd ast
fel o seară plăcută din care au 
tras învățăminte prețioase.

unei cereri mereu crescînde. Indus
tria chimică creată sub puterea 
sovietică, este reprezentată în pavi
lioane prin mostre variate de ma
terii prime destinate fabricației di
feritelor obiecte. 32 miliarde de 
ruble vor fi învestite în economia 
republicii în perioada septenalului.

Se observă de asemenea că 18 la 
sută din suprafețele însămînțaie ale 
republicii sînt rezervate culturii car
tofului. Bielorusia ocupă primul 
loc în Uniunea Sovietică în ceea 
ce privește producția inului cu fi
bre lungi. O importanță deosebită 
este dală secării și valorificării 
mlaștinilor, a căror suprafață atinge 
4,5 milioane hectar'’. La sfirșitul 
septenalului suprafața mlaștinilor 
secare utilizabile în agricultură va 
fi de 1940.000 ha față de 334.000 
ha în 1958.

In cursul septenalului agricul
tura Bielorusă se va specializa în 
cultura cartofilor, a inului, a sfe
clei de zahăr, precum și în crește
rea vacilor de lapte.

Industria textilă a cunoscut o 
dezvoltare nenwiîn'îlnită. întreprin
derile industriei alimentare livrează 
un sortiment variat de carne și 
lapte, de conserve de legume și 
fructe.

Pavilionul R.S.S. Uzbece
Această republică produce două 

treimi din bumbacul sovietic. Din 
punct de vedere economic este re

Se pregătesc de zor
Concursul bienal de teatru Ion 

Luca Caragiale a stirnit o deose
bită animație în rîndurile artiștilor 
amatori ce activează în formațiile 
teatrale. Peste tot, în orașul, comu
nele și satele raionului se fac pre
gătiri. Se aleg și se studiază pie
sele prevăzute în repertoriul con
cursului, se recrutează în echipele 
de teatru noi talente.

In multe părți, au început chiar 
și repetițiile. Așa, de pildă, la Casa 
raională de cultură se fac regulat 
repetiții la piesa de teatru în trei 
acte „In Valea cucului" de M. Be- 
niuc, în același timp fiind pregătite 
și piesele intr-un act „Episodul" și 
„Chestiuni familiare".

Pînă seara iîrziu stăruie lumina 
și la căminele culturale. Și aici 
artiștii amatori repetă. ' Piesa „Ur
sul", cu care s-au hotărît a se pre
zenta la concurs artiștii amatori 
din Intregalde, nu-i ea prea com
plicată dar pentru a fi bine inter
pretată tot cere strădanie. Artiștii 
amatori de aici însă, au pornit cu 
toată rîvna, și ca ei, cu același zel 
se pregătesc și tinerii din forma
țiile de teatru din Stremț, Galda 
de Jos și alte comune și sate.

răspunzînd ziarului, arată că cele 
sezisate au fost juste și că a rezi
liat contractul cu numitul Master 
Moise pentru terenul ocupat de a- 
șa-zisul „Pavilion sportiv".

Ca urmare a acestei măsuri, cele 
cîteva barăci din fața Stației C.F.R. 
Teiuș au dispărut.

★

La articolul „Gata, dar... neter
minate", apărut în ziarul „Steaua 
roșie" nr. 521 din 2 octombrie a.c.. 
Trustul regional de construcții lo
cale Hunedoara-Deva ne răspunde 
următoarele :

„Ne însușim în întregime critica 
justă din articol, privind netermi- 
narea lucrărilor începute în anii 
precedenți la moara „N. Bălcescu" 
din Alba-lulia ca: remiza de lo
comotive, balastarea liniei de ga
raj și finisarea la magazia înălțată. 
Pentru aceasta, în ziua de 14 oc
tombrie a.c. s-a încheiat un act cu 
beneficiarul, prin care s-a precizat 
de comun acord termenul de exe
cutare a acestor obiective.

A fost analizată activitatea șan
tierului în spirit critic și s-au luat- 
măsuri pentru înlăturarea lipsuri
lor, însușindu-ne critica adusă".

publica cea mai puternică din Asia 
Centrală.

In sala centrală a pavilionului 
sînt prezentate marile succese ob
ținute în industrie de Uzbechistan 
sub puterea sovietică.

In producția mondială a bumba
cului, Republica Uzbecă ocupă al 
treilea loc după Statele Unite ale 
America și China. Republica pro
duce atît bumbac cit produce Iranul 
Turcia, Pakistanul și Brazilia luate 
împreună.

In Republica Uzbecă există mai 
mult de 1.300 întreprinderi moderne 
mari, reprezenfînd mai mult de 70 
de ramuri industriale. Producția 
mașinilor agricole destinate culturii 
bumbacului, echipamentele pentru 
industria textilă și chimică, fabri
carea cablurilor și a îngrășăminte
lor minerale au cunoscut o largă 
dezvoltare.

Diagramele arată progresul ex
tracției și rafinării petrolului, a 
industriei cărbunelui și a gazului, 
a minereurilor de metale neferoase 
și rare.

U zbe chist anul produce mai multe 
pînzeturi de bumbac pe cap de locuitor 
decît Marea Britanie, Franța, Italia 
și laponia.

Documentele expuse pun în lu
mină importanța economică a ză
cămintelor de gaz natural descope
rite în sudul Uzbechistanului, care 
vor face din această republică, li
nul din cele mai mari centre de 
industrie a gazului din Uniunea So
vietică.

Extracția gazului natural va fi 
urcată in 1965 la 18,3 miliarde de

Foileton

UN ȘEF VICE-VERSA
In felul lor de ieri de alaltăieri, 

de acum o lună două sau un an 
doi, lucrurile se prezintă și azi la 
fel la Depoul C.F.R. din Alba-lu
lia. Șeful-șef, muncitorul muncitor, 
iar hangaralele-hangarale. De! As- 
ta-i situația bat-o vina... Numai că, 
de-i bate numai situația cu pleazna 
vinii, vinovatul tot nu va simți nimic.

Vin muncitorii la depou in fap
tul dimineții. Vine și șeful. Vine cînd 
îi „vine bine" că doar „d-aia-i 
șef". Și-apoi ia să îndrăznească ci
neva... Fulgeră chiar de-ar fi cerul 
ca oul de senin. Ba mai și trăz- 
nește cîte odată. Și vai de cel 
fără... antene! II trăznește șeful cu 
niște priviri de-i pare omului că 
atunci pică... de pe schemă.

Dar, chiar și cu un șef de felul 
tovarășului Hațegan Sabin, se vede 
că firea muncitorilor de la depoul 
C.F.R. Alba-lulia tot năzuroasărd- 
rămîne. Mai privesc uneori oamenii 
și cu ochii criticii spre „blindajul" 
șefului.

— Ce credeți voi bă, că d-aia e- 
xistă șef intr-o întreprindere ca să 
aibă salariatul pe cine critica de 
jos în sus?... găsește de cuviință to
varășul Hațegan Sabin să ia piui
tul .Îndrăzneților".

Oamenii renunță pentru o vreme 
la directe. Să faci cu una cu două 
un șef knokaut nu-i chiar așa de 
ușor cum și-ar închipui cineva! 
Totuși, nu se renunță pe deplin. 
Năduful mai răbufnește din cînd 
în cînd.

— Să știți că șeful nostru ar tre
bui scuturat serios — își deapănă 
unul din muncitori glodurile.

— Vorbește mai tare că n-aud ni
mic — se pronunță un al doilea.

— Ssst ! Ce vrei să ne-ajtmgă 
vorba pînă-n birou! șefului? se po- 
meneșe adăugind un altul.

Și-așa vremea trece. Oamenii cu 
munca și gîndurile lor, șeful cu 
ale sale. „De ce" să stea de vorbă 
cu oamenii cînd poate tot așa de 
bine sta de vorbă cu sine însuși. 
De altfel, acest sine, este singura 
„persoană" cu care se înțelege de 
minune.

— Auzi vorbă. Cică na ascult 
păsurile oamenilor! Dar la urma 
urmei de ce să le ascult? Se mai 
spune despre mine apoi că aș fi 
rupt de mase! Ce năzdrăvănie! 
Doar cînd înjur pe unul la toți mă 
ginaesc1 Ba se mai găsesc și unii 
care pentru a da de jar bagă mîna 
pînă la cot în spuză. Ce rost mai 
are să mi se aducă aminte de fap
tul că contrafochis'ul Sibișan Ro
mulus mi-a săpat grădina ? A fă
cut-o omul așa... „nesilit" de ni
meni finind cont doar de dispozi
ția ce i-am dat-o. Sau dacă unii 
mi-au mai tăiat un lemn shu au 
luat de pe umerii mei și au pus pe 

ai lor cumpărăturile făcute în piață, 

metri cubi. Gazul Uzbechistanului 
va fi adus în regiunile industriale 
din Ural, în republicile Asiei Cen
trale și în Cazahstan.

Se vor construi noi centrale e- 
lectrice, care să funcționeze cu gaz 
natural.

Producția energiei electrice se 
va mări de 2,5 ori. In ce privește 
producția energiei electrice pe cap 
de locuitor, Uzbechistanul depă
șește unele țări europene ca: Spania 
și Italia.

După cum se poate vedea din 
documentele expuse, rezervele de 
gaz natural vor permite și dezvol
tarea industriei chimice, într-un 
ritm accelerai.Un mare avînt va 
cunoaște metalurgia neferoaselor. 
Volumul global al producției repu
blicii se va mări în cursul septena
lului de 6,5 ori. Republica furni
zează Uniunii Sovietice o mare 
cantitate de aramă, plumb, zinc și 
alte m iale neferoase sau rare. Con
strucțiile mecanice se vor dezvolta 
oe o scară mare. Intre 1959—1965 
fondurile investite în economia 
republicii Uzbece vor atinge 35—36 
miliarde ruble, față de 15 miliarde 
de ruble învestite în cursul celor 
7 ani precedenți.

Noul avînt rapid al economiei 
Uzbechistanului va fi caracterizat 
prin transformări radicale, nu nu
mai cantitative, dar și calitative, 
datorită progresului tehnic, mecani
zării și automatizării procedeelor 
de fabricație.

Următoarele trei săli ale pavilio
nului sînt destinate realizărilor re
publicii Uzbece, In domeniul agri
culturii. 

au făcut-o așa din spirit de... con
servare a situației lor în depou.

Un ciocănit timid în ușă și firul 
reflexiilor șefului se întrerup pentru 
o clipă. Intră un tinăr.

— Domn... șef, (șeful se umflă 
în pene auzind felul cum i se adre
sează tuiărul) știți chestia cu strun
garul plecat în armată.

— Ieși! Ce strungar bă! Strun
garul dacă-l aduc, îl aduc eu! Ce 
n-am eu destul că am o lepră ca tine?

Tînărul iese în grabă. Șeful își 
continuă reflexiile. Dar după puțin 
timp un alt muncitor îi „conturbă" 
șefiasca-i liniște.

— Aaa... Tu erai? Intră! Fă-te
mai aproape.

Șeful își deschide tacticos serta
rul, scoate un plic și i-l întinde.

— Ști, chestia cu cei de la De
poul Simeria. Fruntași bă. Și noi, 
ca ținînd de ei, tot fruntași. O 
sumușică pentru tine. Pentru alți 
cîțiva. Dar... gura. Ce, s-audă foaie 
ciurucurile ?

Omul ar vrea să spună ceva la 
epitetul adresat de șef tovarășilor 
săi de muncă. Șeful însă i-o taie 
scurt. Gura... De ț ca să se știe 
că el e el cu „E“ mare.

Mulțumit că a mai adăugat o 
verigă „autorității" sale de șef, to
varășul Hațegan Sabin în dreptul 
ferestrei prioeș'e afară. Cu privirile 
pierdute însă în clarul zilei, se po
meni încruntat ca la o urîtă adu
cere aminte.

— Ce consfătuiri bă! Cu voi 
consfătuiri.?- Iar pe tine, pe ăla 
(amenință cu pumnul strîns o fiin
ță invizibilă') te pun eu cu botul 
pe labe.

Furia șefului nu era „nedreptă
țită" Unul dintre muncitorii mai 
nou veniți în depou, nefiind la cu
rent cu mersul criticii de aici în
drăznise" să ridice problema cons
fătuirilor de producție, „cică" fiind 
de folos.

— Auzi obrăznicie1 Să mă în
vețe el pe mine... conducere. Și pe 
deasupra mă mai acuză și de fap
tul că l-am amenințat cu concedie
rea. Dar... uite eu am să-mi repar 
greșa’a. 11 concediez. De ce să 
n-aibă omul o situație clară ?

în special de acum îna- 
care nu se văd, uneori, 
se uită, iar alteori se 
și în felul cum proce-

Ei!... dar nu întotdeauna își 
poate face omul mendrele, așa cum 
nici tovarășul Hațegan nu și le va 
putea face, 
inie. Ochii 
intr-adevăr 
mai „uită" 
dează cu oamenii unii șefi de felul 
tovarășului Hațegan Sabin. Și ui- 
tîndu-se la un asemenea șef, la a- 
pucăturile Iui, ochii capătă glas: 
un asemenea șef nu poate dăinui. 
Iar pentru ca treburile să meargă 
bine Ia depou muncitorii de aici vor 
un șef vice-versa celui de. acum.

1

La baza agriculturii uzbece se 
află irigația, pentru că 90 la sută 
din producția agricolă este asigu
rată de pămînturile irigate. Există 
800 de canale mari. Aceste canale 
primesc anual 25 miliarde metri 
cubi de apă din rîuri, pentru a 
iriga 2.500.000 hectare de pămînt.

Măsurile prevăzute de Statul 
Sovietic, în vederea dezvoltării a- 
griculturii și consolidării regimu
lui colhoznic, au permis dezvoltarea 
intensă a culturii bumbacului și a 
altor ramuri agricole. Planul sep- 
fenal prevede o ridicare a produc
ției bumbacului brut la 3.800.000 
tone,adică cu 800.000 de tone mai 
mult decît în 1958.

Standurile rezervate prezentării 
mătăsii și iutei arată că Uzbechis
tanul ocupă primul loc în Uniunea 
Sovietică în privința acestei cul
turi.

Un mare rol în republică. îl joacă 
creș'erea oilor caracul. Mai mult 
de 40 la sută din pieile de astrahan 
d'n Uniunea Sovietică provin din 
Uzb-chistan.

Numeroase fotografii și docu
ment ilus'rează ridicarea bunei- 
stări și a nivelului cultural al po
porului uzbec.

In prezent în republică există 
200.000 de specialiști, adică atîția 
citi existau în întregime în Rusia 
țaristă în 1913.

Rolul Uzbechistanului în lărgirea 
și consolidarea legăturilor culturale 
cu țările străine crește din an în 
ah. 629 de delegații străine au vi
zitat această republică în ultimii 
trei ani.
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Pentru un control mai eficace 
in activitatea sfaturilor populare

Recoltă bogată de porumb

raioane, ora- 
și comune 

sfaturile populare.

sini un fac- 
politică pentru 
alianței dintre 
și țărănimea 
ce constituie 

orînduirii de-

Organele puterii 
de stat în regiu
ni,
șe, 

sini 
populare reprezintă cea mai largă 
organizație de masă, ele reunind 
pe toți oamenii muncii indiferent 
de naționalitate sau grad de cul
tură.

Ca organe locale ale puterii de 
stat, sfaturile populare conduc în
treaga activitate eccnomico-organi- 
zatorică și social-culturală pe te
ritoriul unde funcționează. Ele slnt 
•chemate să aplice în viață politica 
partidului și guvernului în ce pri
vește consolidarea puterii populare 
și construirea noii ortnduiri în pa
tria noastră.

Sfaturile populare 
tor activ în munca 
continua întărire a 
clasa muncitoare 
muncitoare, alianță 
temelia puternică a 
mocrat-populare.

„Sfaturile populare — arată tov. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — sini o 
întruchipare a alianței de nezdrun
cinat dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare, sub conduce
rea clasei muncitoare, temelia re
gnului de democrație populară".

in 'acest scop, sfaturile populare 
comunale au datoria să aplice neș
tirbit politica partidului la sate, să 
asigure organizarea și dezvoltarea 
gospodăriilor agricole colective și a 
întovărășirilor agricole, să ducă o 
pe-severentă și răbdătoare muncă 

lămurire in rindul țărănimii 
tciloare de a păși pe calea a- 
u turii socialiste.
arcirti importante revin sfatu

rilor populare comunale în dome
niul culturalizării maselor, al dez
voltării învățămintului, a! ocrotirii 
sănă ății publice. De asemenea, or
ganele locale ale puterii de stat 
irebuie să acorde o grijă deosebită 
bunei gospodăriri și 
comunelor și satelo 
reparării și construirii 
lor.

Sfa1 urile populare sînt 
să lupte pentru apărarea 
populare, sâ ducă o luptă hotăriiă 

pentru lichidarea 
cancelarist-birocraiice,

unor 
să 

timp

ION MĂRGINEAN
secretar al Comitetului raional 

P. M. R. Alba

Sfaturile

înfrumusețării 
întreținerii, 

drumuri-

chemate
legalității

și permanentă
p practicilor 

care mai dăinuie în munca 
activiști din aparatul de stat, 
■asigure rezolvarea fustă și la 
a cererilor oamenilor muncii.

Penru realizarea cu succes 
muldplelor sarcini ce stau in 
sfaturilor populare comunale, 

^^wcesară conducerea și îndrumarea 
către organele și orga- 
partid.

★
raional de partid a- 

muncii 
ele 
în 

au.
de

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

Consfătuire cu membrii birourilor 
organizațiilor U.T.N. din scoli

a 
fața 
este

rn
^^riizațiile de

Comitetul 
cor dă o deosebită atenție 
sfaturilor populare, pentru ca 
să-și îndeplinească la timp și 
mod just toate sarcinile ce le 
îndrumai de Comitetul raional

4

In ziua de 24 octombrie a.c., în 
sala teatrului de păpuși „Prichin
dei" din localitate, a avut loc o 
consfătuire la care au participat 
îembrii birourilor U.T.M. din șco- 
■:!e medii din Alba-lulia și Teiuș, 
precum și un însemnat număr de 
invitați din rîndul elevilor fruntași 
la învățătură, cadre didactice, etc. 
La consfătuire au participat tov. 
Ștefan Boureanu, prim-secretar al 
■Comitetului raional P.M.R. Alba, 
activiști ai C.C. al U.T.M. și ai Co
mitetelor regional și raional U.T.M.

In cadrul consfătuirii s-a anali
zat temeinic întreaga activitate a 
utemiștilor din șcclile medii în lumina 
docmnenelor ultimei plenare a C. C. 
al U.T.M. Cu acest prilej tov. Bu
cur Aurelian, prim-secretar al Co
mitetului raional U.T.M., a prezen
tat un referat care a oglindit pe de o 
parte rezultatele obținute la învăță
tură, iar pe de altă parte au fost 
scoa<e cu tot curajul la iveală o 
serie de lipsuri care se mai fac 
-simțite în activitatea tinerilor din 
cadrul școlilor medii și profesionale 
din raion. Pe marginea referatului 
prezentat, au luat cuvîntul un mare 
număr din participant, printre care 
și tov. Torsan Persida, participantă 
la cea de-a Vil-a Plenară a C. C. 
al U.T.M. In cuvîntul lor, partici- 
panții au scos cu putere în eviden
ță sarcinile ce revin organizațiilor

comițetele 
par- 

reușit să-

munca in ce

partid, 
comunale de 
tid au 
și îmbunătățească 
privește conducerea 

politică a organelor locale ale pu
terii de stat. Aceasta o confirmă re
zultatele economice obținute de 
multe sfaturi populare comunale, 
cum sînt cele din comunele Mihalț, 
Vințul de Jos și altele.

Comitetele comunale de partid 
din raionul nostru au obținut de a- 
■semenea rezultate pozitive și in ce 
privește controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor, precum și ridicarea acti
vității sfaturilor populare în dome
niul muncii organizatorice de masă, 
in mobi'izarea masei de oameni ai 
muncii la rezolvarea multiplelor 
sarcini trasate de partid și guvern. 
Prin grija sfaturilor populare co
munale au fost activizate în mare 
parte comisiile permanente pe pro
bleme, deputății iși desfășoară o 
activitate mai concretă in circum
scripțiile electorale, etc. Toate a- 
cestea dovedesc că sfaturile popu
lare comunale s-au maturizat și că 
ele reușesc să conducă cu multă 
competență treburile economice și 
gospodărești ale comunelor.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute in muncă de către sfaturile 
populare comunale, ca urmare a 
conducerii de căre organele de par
tid de la comune și a activității 
comuniștilor ce-și desfășoară mun
ca in organele locale ale puterii de 
stat in calitate de deputați, mai e- 
xistă și unele lipsuri care umbresc 
părțile pozitive.

Dacă comitetele comunale de 
partid acordă atenție pregătirii și 
desfășurării sesiunilor sfaturilor 
populare, apoi în ce privește pregă
tirea și desfășurarea ședințelor co
mitetelor executive se constată încă 
neglijență și un slab control. In 
ac st caz se poate da exemplu co
mitetul comunal de partid Teiuș, 
care a dovedit în ultimul timp o 
slabă preocupare pentru munca on 
ganizatorică a sfatului popular co
munal. Faptul că de la începutul 
anului și pînă in prezent comitetul 
comunal de partid nu a analizat 
niciodată munca comitetului execu
tiv al sfatului popular comunal tn 
problemele organizatorice, face ca 
in activitatea acestuia să se mani
feste multe lipsuri.

Comitetul executiv are plan de 
muncă, în care și-a stabilit pe zile 
ce probleme va analiza. In ce pri- 
veș'e alegerea problemelor, comite
tul executiv a reușit in parte să 
stabilească pe cele care cer o re
zolvare mai urgentă, cum ar fi: a- 
naliza activității consiliului de con
ducere a G.A.C., analiza muncii 
conducerii sectorului de panificație 
și alte probleme tot așa de impor
tante. Se observă insă că in aceas
tă privință mai sînt multe lipsuri, 
iar membrii de partid Priplăta R.,

(Continuare în pag. 4-a)

U.T.M. din școli și cadrelor didac
tice în vederea creșterii și educării 
tineretului în spiritul ideologiei 
marxist-leniniste, mobilizarea aces
tuia pentru continua îmbunătățire 
a situației la învățătură și întări
rea legăturii școlii cu viața.

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii, a luat cuvîntul tov. Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comi
tetului raional P.M.R. Alba, care 
a făcut recomandări deosebit de im
portante, în vederea îmbunătățirii 
continue a situației la învățătură 
a elevilor. întărirea neîncetată a 
rolului organizațiilor U.T.M. în 
școli în vederea educării comuniste 
a tineretului din raion, astfel ca 
aceștia să devină constructori de 
nădejde ai socialismului în patria 
noastră. Vorbitorul a accentuat, 
de asemenea, necesitatea legăturii 
școlii de producție prin îmbunătă
țirea continuă a politehnizării 
învățământului.

★
O astfel de consfătuire a avut loc 

și în Zlatna, unde au participat 
membrii birourilor organizațiilor 
U.T.M. din școlile profesională și me
die din comună și numeroși invitați.

★
La Alba-lulia în ziua de 26 

octombrie a avut loc de asemenea 
o consfătuire cu activul U.T.M. din 
școlile profesionale și de meserii.

Prind viață angajamentele luate

Colectivul nostru de muncă se ține de cuvînt

Predarea la timp a cerealelor contractate — o îndatorire de onoare

Gospodăria colec
tivă din Bucerdea 
Vinoasă a obținut o 
recoltă bogată de po
rumb. Echipa colec
tivistului Truța Can- 
din a obținut la po
rumbul hibrid o re
coltă de 6.000 kg 
porumb la hectar. 
Producția medie la 
porumbul hibrid este 
de 5.500 kg la hectar, 
iar la cel obișnuit 
de 4.000 kg.

IN CLIȘEU: To
varășul Feneșer Ni- 
colae, președintele 
gospodăriei, privește 
cu satisfacție rodul 
muncii harnice în co
lectivă.

seriași ale depoului nostru. La ma
teriale, de pildă, valoarea economii
lor realizate în cele 9 luni este de 
peste 63.0u0. Muncind cu răspun
dere, harnicii noștri muncitori, în 
frunte eu maistrul Rancea Simion, 
șeful de echipă Rusan Nicolae, lă
cătușii Radu Dumitru, Rațiu 
Alexandru, strungarii Horvath 
Francisc și Muntean Petru și ca
zangiul Bordean Șofron și alții au 
efectuat lucrări de cea mpi bună 
calitate, astfel că au fost complect 
înlăturate defectările între spălări.

Acum, în cinstea zilei de 7 No
iembrie, colectivul nostru de mun
că se mîndrește că și-a realizat an
gajamentul luat aproape în între
gime. Astfel, pînă la 1 octombrie, 
pe întregul depou economia reali
zată era de 324.017 lei. In afară de 
aceasta, în cursul lunii octombrie 
realizările noastre ajung la peste 
50.000.

Realizările obținute pînă acum 
ne dau convingerea că îmbunătă- 
țindu-se continuu munca, vom pu
tea obține rezultate și mai mari. Și 
ceferiștii noșlri, mobilizați de or
ganizația de bază, se vor strădui în 
permanență ca să contribuie cu cît 
mai multe economii la realizarea 
miliardului.

TR1FAN NICOLAE 
șeful Depoului C.F.R. Teiuș

de porumb contractate. Așa, de e- 
xemplu, cooperativa din Hăpria, a 
cărei rază de activitate cuprinde 
comunele Hăpria și Berghin, pînă 
la 25 octombrie nu a preluat din 
comuna Hăpria și satele aparțină
toare nici un kilogram de porumb, 
cu toate că a trecut aproape o lună 
de cînd s-a terminat recoltarea lui.

Dacă căutăm să aflăm care 
este cauza pentru care munca de 
preluări din contractări se desfă
șoară slab la cooperativa din Hă
pria, nu e greu de, văzut că vina 
o poartă în primul rînd consiliul de 
conducere al cooperativei, în frunte 
cu tovarășii Lăpăduș Ioan, preșe
dintele cooperativei, Mitrofan îon, 
Roșu Ștefan și alții, care nu cons
tituie un bun exemplu în această 
direcție, deoarece ei înșiși nu au 
predat încă porumbul contractat. 
Mai mult, președintele cooperativei 
din Hăpria, străin cu totul de sar
cinile ce-i revin, așteaptă să-i facă 
munca în direcția preluării cereale
lor contractate organele U.R.C.C.

Preluarea de la producători a 
cartofilor contractați trebuie să 
preocupe, de asemenea, în mod deo
sebit conducerile cooperativelor, ur- 
gentîndu-se strîngerea lor pînă cînd 
timpul este încă prielnic.

La cooperativa din comuna Vin- 
tnl de Jos (președinte Bercea Ște
fan) nu s-a preluat de la produ
cători nînă în prezent decît 55 la 
sută din cartofii contractați. Și a- 
ceasta se datorește, bineînțeles, 
muncii slab organizate de condu
cerea coperativei în această direc

Este timpnl ca însâmînțâpile 
să fie terminate!

Rezultate frumoase 
în muncile agricole

Muncind cu avînt în campania 
lucrărilor agricole de toamnă, cele 
5 gospodării colective din satele 
comunei Ighiu au reușit să termine 
în întregime însămînțările și cu a- 
jutorul S.M.T.-ului dau acum bă
tălia pentru executarea arăturilor 
adînci, pe întreaga sprafață ce se 
va însămînța în primăvară.

Depunînd în ultimul timp efor
turi sporite, întovărășirile agricole 
din Ighiu, Bucerdea Vinoasă și 
Țelna, au terminat și ele însămîn
țările. De asemenea sînt cu însă
mînțările pe terminate și întovără- 
șiții din satul Șard. Astfel, în co
muna Ighiu cu satele aparținătoare, 
pînă la 28 octombrie, s-a însămîn- 
țat cu grîu peste 95 la sută din 
suprafața planificată. In frunte la 
insămînțări sînt gospodăriile colec
tive din Țelna și Bucerdea Vinoasă, 
care au terminat însămîțările încă 
de la 15 octombrie.

Cînd nu-i preocupare, 
nu sînt nici rezultate

Gospodăria colectivă „Unirea" 
din Alba-lulia, a cărei conducerea 
dovedit o deosebită preocupare 
pentru a executa la vreme muncile 
agricole, a reușit să pregătească în 
cele mai bune condițiuni terenul și 
să termine . de însămînțat cu grîu 
întreaga suprafață planificată și 
chiar să o, depășească.

Nu același lucru se poate spune 
însă despre întovărășirile agricole 
„Horia, Cloșca și Crișan" și „Mu- 
reșana".

întovărășirea agricolă „Mure- 
șana“ (președinte tov. Cornea Lo- 
ghin și secretar-casier Dancea Sebas
tian), datorită muncii slab organi
zate, a faptului că nu s-a condițio
nat la timp sămînța și nu s-au fo
losit toate forțele de care dispune 
întovărășirea la pregătirea terenu
lui, însămînțările aici sînt mult ră
mase în urmă. La această întovă
rășire pînă la 26 octombrie s-a în
sămînțat doar 30 la sută din su
prafață,în timp ce dacă, ar fi existat 
mai multă preocupare din partea 
conducerii, însămînțările puteau fi 
de mult terminate.

Mult rămași în urmă cu însă- 
mînțatul sînt și membrii întovără
șirii „Horia, Cloșca și Crișan"; care 
pînă lâ aceeași dată nu au semă
nat decît 50 la sută din suprafață.

Comitetul executiv al sfatului 
popular al orașului are datoria să 
acorde un. sprijin mai hotărît con
ducerilor întovărășirilor, pentru ca 
acestea să folosească toate forțele 
la arat și semănat, să termine aceste 
lucrări într-un timp cît mai scurt.

ție. Așa, de exemplu, în ziua de 
26 octombrie, achizitorul Albu Za- 
haria lipsind de la centrul de pre
luare, mulți. producători ca Suciu 
Vasile, Cazan Ion și alții, care au 
adus cartofii contractați, nil au 
avu* * cui să-i predea.

Răspunzînd chemării la întrecerea 
lansată de către colectivele de 
muncă ale celor 8 întreprinderi 
din Capitală, colectivul de munci
tori de la Depoul C.F.R. Teiuș și-a 
propus ca, pe baza folosirii din plin 
a rezervelor interne și a extinderii 
metodelor înaintate de muncă să 
realizeze în acest an o economie 
în valoare de 300.000 lei. Mobilizați 
de măsurile plenarei din iulie a 
C.C, al P.M.R., harnicii noștri ce
feriști și-au propus să-și mărească 
angajamentul la 400.000 lei — cu 
100.000 lei mai mult decît era la 
începutul anului.

Lupta pentru îndeplinirea anga
jamentului luat a început din pri
mele zile ale acestui an. Zi de zi, 
luna de lună, la graficul realiză
rilor sumele economisite creșteau 
tot mai mult. Și acest lucru nu în- 
tîmplător. Instruirea zilnică a per
sonalului de locomotivă de către 
comunistul Buțu loan, instructorul 
depoului, de felul cum se face re- 
morcarea trenurilor cu tonaj sporit, 
folosirea puterii de remorcare etc., 
a dus la realizarea pe primele 9 
luni ale acestui an a unei economii 
de combustibil convențional în va
loare de 254.926 lei.

însemnate economii au fost rea
lizate și de către echipele de me

Considerînd predarea produselor 
agricole contractate o îndatorire de 
onoare, colectiviștii din Alba-lulia, 
(>iejdea, Berghin și alții au predat 
statului porumbul contractat în în
tregime, realizînd venituri frumoase.

Ca urmare a sprijinului acordat 
cooperativei în organizarea muncii 
de către organele de partid și comi
tetul executiv al sfatului popular 
din comuna Cricău, această unitate 
de comerț cooperatistă a obținut 
încă de la început rezultate bune 
în munca de preluări din contrac
tări. Astfel, mulți producători 
agricoli din această comună au 
început să predea porumbul îndată 
ce au terminat recoltarea lui. In 
prezent cooperativa din Cricău are 
preluat și predat la baza de recep
ție peste 20 la sută din porumbul 
contractat.

Reziliatele obținute pînă în pre
zent la preluarea cerealelor contrac
tate sînt însă cu totul neînsemnate 
față de posibilități și faptul că pînă 
la 26 octombrie cooperativele din 
raion nu au preluat de la produ
cători decît 6 la sută din cantita
tea de porumb contractată, dove
dește pe deplin acest lucru.

Multe conduceri de cooperative 
din raion, ca cele din comunele 
Ciugud, Stremț, Pețelc.a, Sîntimbru, 
Hăpria și altele, și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare din 
aceste comune nu acordă toată im
portanța preluărilor de cereale con
tractate, din care cauză nu s-a pre
luat pînă în prezent decît un pro
cent de 1-3 la sută din cantitățile

Pentru ca preluările de cereale 
contractate și achiziționarea unor 
cantități cît mai mari din aceste 
produse să se facă la timp și în 
condițiuni cît mai bune, ținînd sea
mă mai ales de faptul că în acest 
an a fost o recoltă bogată de po
rumb, floarea soarelui și alte pro
duse agricole, cooperativele de la 
comune, sprijinite și îndrumate de 
organele U.R.C.C, trebuie să an
treneze în munca de preluare a pro
duselor contractate pe toți lucrătorii 
de la cooperative, să organizeze 
cît mai bine centrele de preluare a 
cerealelor, precum și expedierea a- 
ceslora la bază.

Un ajutor important sînt chemate 
să-l dea cooperativelor în mobiliza
rea producătorilor pentru predarea 
la timp a produselor contractate 
și achiziționarea de produse agri
cole organizațiile de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare de 1a comune.

Producători agricoli! Predînd la 
timp produsele agricole contrac
tate, aduceți o largă contribuție la 
asigurarea fondului central de pro
duse agricole al statului, asigurați 
materia primă industriei prelucra- 
to,"’re, corrtribuiți la îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oamenil’pr 
muncii. FI. BARABĂȘ



----------------------------------*
Glorioasa aniversare

a comsomolului leninist____________________ ♦ Ajutorul activ al partidului
Comsomolul Leninist a fost în

totdeauna ajutorul activ a! partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice. 
In primii ani ai puterii sovietice In 
timpul războiului civil, la chema
rea partidului comsomoliștii îm- 
preună cu tații și frații lor mai 
mari și-au apărat eroic paria îm
potriva gardiștilor albi și '.n'.erven- 
țicniștilor străini, iar dilpă război. 
au ajutat la refacerea economiei 
distruse a țării. Apoi, cînd poporul 
sovietic a început îndeplinirea pla
nurilor cincinale de dezvoltare a 
economiei naționale, comsomoliștii, 
și întregul tineret au muncit în 
sectoarele cele mai de răspundere 
ale construcției economice. Comso
moliștii împreună cu comuniștii, au 
pășii în primele rinduri ale apără
torilor patriei lor în timpul Marelui 
Război pentru Apărarea Patriei, iar 
în p rioada postbelică împreună cu 
comuniștii ei au săvîrșit numeroase 
fapte de eroism în muncă. Cele 
cinci ordine de pe steagul Comso- 
molutui Leninist sînt dovezi ale 
eroismului în luptă și în muncă al 
tineretului sovietic în avangarda că
ruia s-au aflat și se află întotdeauna 
comsomoliștii.

Iar acum, după adoptarea gr an- • 
diosului plan septenal de dezvol
tare a economiei naționale a 
U.R.S.S., comsomolul împreună cu 
întregul tineret sovietic ajută par
tidul să-l îndeplinească. Tineretul 
plin de energie creatoare va mai 
săvîrși multe fapte remarcabile. 
Țara Sovietică a intrat într-o pe
rioadă hotărîtoare a dezvoltării sale
— perioada construcției desfășu
rate a comunismului.

De pe acum, din toate colțurile 
Țarii Sovietice se primesc știri îm
bucurătoare cu priv're la îndeplini
rea cu succes a planului septenal. 
Ca întotdeauna, în primele rinduri, 
umăr la umăr cu comuniștii merg 
comsomoliștii cărora partidul le-a 
încredințai sectoare importante, de 
răspundere ale construcției comu
niste. Este suficient să ară'ăm că 
comsomolul a luat sub patronajul 
său construcția, recorts'rucția și 
extinderea a peste 100 de mari în
treprinderi ale industriei metalur
gice, chimice și ale al'or ramuri 
ale industriei. Răspunzînd la che
marea comsomolului tinerii patrioți 
sovietici pleacă să muncească pe 
șantierele noi'or uzine, mine, fabri
ci. Adesea ei trebuie să plece în ți
nuturi înderărtate, unde nu există 
confortul vieții de oraș. Așa a fost 
la valorij'carea pămînturilor înte- 
lenite, asa stau lucrurile și astăzi 
pe șantierele uzinelor din Siberia
— o regiune bogată dar nu încă 
pe deplin valorificată. Aici, pe san

de P. KOȘELEV
tierele noilor construcții lucrează a- 
proximaliv 400.000 de tineri entu
ziaști.

In Ucraina, solii comsomolului- 
vor termina construcția combina
tului de înnobilare a minereului 
„Comsomolul leninist" din Krivoi 
Ro§, hidrocentrala Zmiev, termo
centrala de la Cernigov și alte o- 
biective. Comsomolul participă la 
îndeplinirea grandioaselor planuri 
de dezvoltare a industriei chimice. 
Un număr de 28 de întreprinderi 
au fost declarate șantiere comso- 
moliste de șoc. încă în anul viitor 
ele vor produce 600.000.000 m di
ferite țesături, o mare cantitate de 
cauciuc sintetic, alcool și alte pro
duse. Comsomoliștii au luat de a- 
semenea sub patronajul lor cons
trucția unor întreprinderi ale in
dustriei petrolifere și de gaze.

Dar ce ajutor uriaș acordă com
somolul satului? Cînd partidul a 
chemat țărănimea colhoznică să 
ridice productivitatea creșterii ani
malelor, aproximativ 1.000.000 de 
tineri și tinere au plecat să lucreze 
la fermele zootehnice. Aici tinerii 
patrioți luptă pentru sporirea con
siderabilă a șeptelului de vite, cresc 
viței, îngrașă porci, cresc păsări și 
iepuri de casă, extind baza fura
jeră. Tineretul a adus la ferme un 
spirit combativ, năzuința de a ob
ține cit mai multe succese în sar
cina încredința'ă, o nouă atitudine 
față de muncă, față de folosirea 
realizărilor științei și experienței 
înaintate.

Pe șantierele septenalului tinerii 
muncitori constituie un model în 
muncă. Ei luptă în primul find 
pentru îndeplinirea hotărîrii parti
dului cu privire la ridicarea pro
ductivității muncii. După' cum se 
știe în cursul septenalului produc
tivitatea muncii în indus'rie trebuie 
să crească cu 45-50 la sută, în con
strucții cu 60-65 la sută, în aceeași

măsură ea trebuie să crească în 
sovhozuri și aproape de două ori 
tn colhozuri. Sarcina nu este ușoa
ră, dar comsomoliștii nu-și precu
pețesc eforturile, își depun toate 
cunoștințele pentru a le îndeplini. 

Comsomoliștii din regiunea Le
ningrad au hotărît să realizeze cu 
doi ani înainte de termen, adică în 
1963 nivelul productivității muncii 
planificat pentru sfîrșitul septena
lului. Ei luptă să obțină acest lu
cru prin folosirea raționată a rea
lizărilor științei și tehnicii, a mij
loacelor moderne de automatizare 
și mecanizare complexă, prin par
ticiparea activă la mișcarea inven
tatorilor și raționalizatorilor.

Comsomoliștii din Moscova au 
luat sub patronajul lor introduce
rea in producție a automatizării și 
mecanizării complexe la 27 între
prinderi din capitala sovietică. An
gajamente la fel de concrete și-au 
luat comsomoliștii din regiunile 
Perm, Gorki, Kuibîșev și altele. 
Toate acestea vor permite să se ri
dice considerabil nivelul producției, 
să se obțină sporirea producției de 
calitate superioară.

In rezolvarea acestei sarcini un 
rol important îl au brigăzile de 
muncă comunistă. Astăzi mai mult 
decît ieri, iar mîine mai mult de
cît astăzi, aceasta este deviza în 
muncă a acestor brigăzi. De aici 
năzuința membrilor lor de a-și ri
dica nivelul de calificare, de a în
văța noi profesii suplimentare, de 
a-și însuși bogățiile culturii și 
științei. Astăzi în Țara Sovietică 
există zeci de mii de asemenea 
brigăzi,

Lozinca „A trăi și a munci în 
stil comunist" a pus în prezent stă- 
pînire pe mințile și inimile a sute 
de mii de tineri oameni ai muncii 
de la orașe și sate. Sub această lo
zincă, organizația comsomolistă a- 
ju'ă partidul să educe tineretul so
vietic, în spiritul atitudinii comu
niste față de muncă.

♦♦---------------
E ȘTIRI

membri ai consiliului orășenesc.
Președinții sfaturilor populare au 

vizitat instituții de cultură și artă, 
șanTerele de reconstrucție ale ora
șului, studioul local de televiziune 
și au asistat la unele manifestații 
sportive.

-R La 27 octombrie, la Geneva, 
s-au reluat lucrările conferinței ce
lor trei puteri cu privire la înceta
rea experiențelor cu armele nu
cleare.

Pentru un control mai eficace 
în activitatea sfaturilor populare

SCURT
■Ar La 27 octombrie, președintele 

Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, l-a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Franței în U.R.S.S., Mau
rice De jean, la cererea acestuia, și 
a avut o convorbire cu el.

★ Primarul general al orașului 
Birmingham, dl. J. H. Lewis, a o- 
ferît în cinstea delegației romîne de 
președinți de sfaturi populare o 
masă la care au participat condu
cători locali ai pariidelor politice,

Pentru continua dezvoltare a pomiculturii în raionul nostru
(Urmare din pag. l-a)_____

planta*  pînă acum peste 1.500. 
Tn raport însă cu sarcina stabi

lită trbu'e spus că rezulta'ele obți
nute pînă în prezent sînt cu totul 
nesatisfăcă'oare. Din cele 40 de 
hec'are planificate, pînă la ora ac
tuală nu s-a plantat n ci un hectar, 
deși au cxis'at toa'e condițiile în 
această direcție. La A'musul Mare, 
pe întreaga eomună, trebuie plan
tare în acest an de în'ooărăș'rlle 
agrozoo'ehnic" circa 10 ha. Datori
tă însă slabei nr”ocupări și lipsei 
de iners dov"di'ă de conducerile 
întovărăs'r'lor din Almaș, Cib, Glod 
și Nădăș'ie, pînă la data actuală 
nu s-au plantat decV cî'eva z-ci de 
pomi. Se pun" în'rebarea: cum 
pot rămîne acești conducători de în
tovărășii atît de indiferenți fată 
Se î”derlinir a unei sarcini care 
es'e în propriul lor inipres ? Se 
cade ca răspunsul la în'rpbare să 
fie oglindit tn fapt-, deoarece aici 
la Almas sînt toate poș'bilFătile; 
Trebuie doar preocupare. Si aceas
ta cu atît mai mult cu cît în pri
măvară atît cpnduc°rile întovărăși
rilor de aici cît și conducerile or- 
g-'n'zațlilor de bază și-au luat an
gajam n'ul să îndeplinească sarci
na ce le revenea. Trebuie să ș'ie 
conducători acestor Wovă’-ășirl că 
un angaiămpnt luat și neîndeclinit 
e o vorbă în vînt, lucru care tre
buie să te d"a de gtndi*.  As'fel de 
situații pot fi în'î'n'te și în Cricău, 
S'remț, Inuri, Metes și alte comune, 
und" caducerile întovărășirilor, cu 
toate că au de plantat între 3-5 
ha fiecare, nu au p’an'at nici cel

puțin un hectar. De aceste lipsuri 
se fac vinovate în mare măsură șl 
comitetde executive ale sfa'uri'or 
populare comunale, care au negli
jat complect această sarcină și nu 
numai că s-au îmrăcat cu situația 
de tărăgănare la plantările masive, 
dar nu s-au interesat citași de pu
țin de mobilizarea țăranilor munci
tori pen'ru comoledarea golurilor. 
In satele comunei Str°mț, de pildă, 
trebui" plantați în goluri în acest 
an 4.000 pomi. Pînă în prezen' însă 
abia au fost plan'ați 820 puieți, în 
timp ce la Z'atna și Ighiu, comune 
car" tr"buie să planteze cî'e 1.000 
de pomi fiecare, n-au plantat pînă 
în rrez-nt nici un pom. Situația 
aceasta de ne'olerM dovedește cu 
t ată pu'erea faptul că conducă'orii 
ac-stor com”ne soco'esc pur și 
simplu probl"ma d"zvol'ării pomi- 
cul'urii ca pe o problemă ce nu-i 
in'eresează și de care nu răspund.

O altă prob Urnă ce se ridică ca 
o necesitate, privind înfrumuseța
rea comunelor, es'e p'an'area de 
pomi fr"ctif ri pe de o par'e și de 
alta a drumurilor din ra'on. Aceas
ta nu numai că ar da un aspect 
plăcut drumurilor dar, pe lingă a- 
vantajul economic realizat de pe 
urma fructelor, p'an'area pomilor 
la margmea drumurilor ar ași pura 
îndulcir a climei. Primăvara nomă 
umplu văzduhul cu aroma florilor 
lor, vara pe arșiță dau umbra mult 
căutată, iar pe vrpme de vînt do
molesc 'ăria acestuia. ȘT anei cui 
nu-i place ca, trecînd pe drum în 
p'ină vară, să-și ttîmpere setea cu 
un măr luat din mărul de lingă 
drum.

Din păcate însă, raionul nostru 
nu se poate minări cu astfel de 
plantări. In afară de o mică por
țiune a drumului spre Zlatna, spre 
Oarda de Sus și pe șoseaua prin
cipală, pe alte drumuri nu pot 
fi in'î'niți astfel de pom'. In toam
na ac asta sfaturilor populare din 
Ighiu, Cricău si Ga'da de los li 
s-au pus la dispoziție circa 3.000 
b"căf: pomi fruc'iferi, spre a fi 
plantați pe drumul Ighiu-Cricău- 
Galda. Dar, după cum se prezin'ă 
s;'"a'in, apoi și in această direcție 
sfa'urile postulare din comun le 
sus amîniite se întrec în delăsare. 
In afară de cî'eva gropi făcute de 
pion'eri la Ighiu, p° tot traseul 
a'ît la Cricău cît și la Galda nu s-a 
mm lăcut nimic. Probab'l, condu- 
că'or'i nc s'or comune aș'eaptă să 
meargă țăranii din Oarda de los 
să le facă gropile și să planteze 
pomii. Dacă e așa, apoi e o aștep
tam zadarnică.

Sarcinile stabili'e în acest an pe 
ra'on. privind d"zvo''ar°a porhi- 
C""um, pot și 'rebuie îndeplinite 
Wocmai. Fs'e însă nevNe dp nr°o- 
cupare mai sprioasă din partea con
ducerilor uni'ăților agricole socia
liste, care au planificate plan’ări, 
din partea sfaturilor popu'are și a 
organizațiilor de partid.

Să desfășurăm o susținută mun
că spre a dezvolta neîncetat pomi- 
cul'ura raionului nostru, astfel ca 
în următorii ani su'ele de hectare, 
azi fer nuri degradate și neproduc
tive, să devină nesfirșite livezi de 
p mi fruc'iferi!

(Urmare din pag. 3-a)
Gal Ștefan, Farcaș T., Nagy Alex., 
Giurgiu Șt., Selegean I., ce fac 
parte din comitetul executiv nu se 
sezisează de acest lucru.

Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent munca sanitară a 
fost analizată de patru ori, adică în 
fiecare trimestru. Tot de patru ori a 
fost analizată și activitatea biblio
tecii sătești. Și aceste probleme tre
buie analizate și luate măsuri a- 
tunci cînd se simte nevoie. Dar, în 
comuna Teiuș erau unele lucruri 
care trebuiau analizate mai des și 
cu mai multă răspundere. Analiza 
lor însă a fost neglijată de 
comitetul executiv, iar comitetul co
munal de partid, din lipsa unui con
trol mai concret, nu a luat măsuri 
de lichidarea acestor lipsuri. Nu
mai așa se face că munca consi
liului de conducere a gospodăriei 
colective nu a fost analizată decît 
o singură da'ă în acest an, iar despre 
munca culturală comitetul executiv 
nu a găsit de cuviință să discute 
în ședințele sale, deși ar fi avut ce 
discuta. Apoi problema gospodăririi 
comunei și alte probleme tot atît 
de importante, au fost de asemenea 
neglijate.

Din cele de mai sus se desprinde 
faptul că planurile de muncă nu 
au fost larg dezbătute de membrii 
comitetului executiv, controlul co
mitetului comunal de partid nu s-a 
simțit, iar membrii de partid de- 
putați nu și-au făcut pe deplin da
toria. La acestea se mai adaugă și 
slabul con'rol din partea comitetu
lui executiv al sfatului popular ra
ional și în primul rînd al secției 
organizatorice (șef de secție Iov, 
Fulea Ilie).

Se știe din munca practică că, 
fără o pregătire din timp și în cele 
mai mici amănunte a ședințelor, a- 
cestea se transformă numai în vor
bărie, fără rezultate practice. De 
acpea, orice ședință sau adunare 
trebuie bine pregătită și cu mult 
simț de răspundere. Nu s-ar putea 
spune că comitetele executive ale 
sfaturilor populare nu se preocupă 
de pregătirea ședințelor. Totuși, 
mai există și în această privință 
multe de făcut. Din cauza unei 
slabe preocupări pentru pregă'irea 
ședințelor, acestea se desfășoară la 
un nivel scăzut, nu se face o ana
liză a faptelor, nimeni nu este 
criticat și nimeni nu-și face auto
critica, deciziile ce se dau sînt 
generale, iar rezultatele sînt slabe.

In luna oc'ombrie a.c. Comitetul 
executiv al Sfatului popular al co
munei Teiuș și-a proous să anali
zeze activitatea consiliului de con
ducere al gospodăriei colective. Șe
dința s-a ținut, dar la un nivel cît 
se poate de scăzut. Raportul întoc
mit în pripă, fără a face o analiză 
a faptelor, n-a criticat pe nimeni 
pentru anumite lipsuri ce se mai 
manifestă în activitatea consiliului

--------------H

de conducere, iar membrii de par
tid din comitetul executiv s-au mul
țumit cu o asemenea stare de lu
cruri.

O asemenea situație se mai poa
te întilni și la comitetele executive 
ale sfaturilor populare din comu
nele Hăpria, Sîntimbru și altele.

Cum pot oare membrii de partid t 
deput ați,. care fac parte din comi
tetele executive să se împace cu • 
astfel de situație 2 Cum pot sta ei 
indiferenți față de aceste lipsuri și 
să nu ia poziție critică pentru li
chidarea lor. Această stare de lu
cruri va trebui lichidată. Pentru a- 
aceasta, comitetele comunale de 
partid au datoria de a îndruma or
ganizațiile de bază de a analiza 
oeriodic munca membrilor de par
tid depuiați și a trage la răspun
dere pe cei ce nu-și îndeplinesc sar- . 
cinile ce le-au fost încredințate.

Există apoi și alte lipsuri care 
vor trebui lichidate în viitor. Asa, 
de exemplu, în ședințe, comitetele 
executive dau anumite decizii, dar 
ele nu sînt îndeplinite, așa cum este 
situația cu decizia Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al comu
nei Teiuș din 3 aprilie a.c. Apoi, 
unii deputați membrii de partid, 
cum este cazul tovarășului Giurgiu 
Ștefan, Selegean lacob și alții lip- 
sesc nemotivat de la ședințele co
mitetului executiv. Pentru aceasta, 
nici organizația de bază și nici co
mitetul comunal de partid nu i-a tras 
la răspundere.

Pen'ru îmbunătățirea muncii _ or
ganizatorice a sfaturilor populare 
comunale și în mod deosebit a co- 
mitetelor executive, se cere o rnai^B 
mare preocupare din partea corni- 
tetelor comunale de partid în ce 
privește îndrumarea și controlul. 
Fără îndeplinirea acestor sarcini, 
sfaturile populare comunale nu vor 
reuși să-și îndeplinească obiectivete 
ce le au.

Din organele locale ale puterii 
de stat fac parte mulți membri de 
partid. Ei trebuie să fie îndrumați 
de către organizațiile de bază de 
a-și îndeplini misiunea ce o au, 
iar cei care se dovedesc rteg'ijenți 
să fie făcuți răspunzători pentru 
faptele lor.

Comitetele comunale de partid să _ 
analizeze în mod periodic munca 
comitetelor executive, privind proble
mele organizatorice, iar membri 
comitetelor comunale de partid să 
simtă mai multă răspundere pentru 
munca lor.

Un control permanent și calificat 
în munca sfa'urilor ponulare co
munale, îndrumarea pol'tică a aJfe^ 
C"s'ora, preocuparea membrilor de^^ 
partid pen'ru con'inua îmbunătă
țire a muncii organizatorice a or
ganelor locale ale puterii de stat 
sînt sarcini , ce stau în fața comi
tetelor comunale de partid și care 
trebuie îndeplinite cu toată răsp'un- 
derea, pen'ru continua ridicare a 
muncii sfaturilor populare.

Campionatul regional de fotbal
SERIA II

Rezultatele etapei
Aurul Brad — Șurianu' Petrești 

8-0; Minerul Deva — U. M. du- 
gir 0-1; Metalul Cugir—Locomoti
va A'ba-Iulia 2-1; Metalul Crișcior 1
— Sebeșul Sebeș 1-1; Rapid Deva ;
— Recolta Deva 3-0; Unirea Alba- ( 
lulia — C.F.R. Teiuș 3-1; Aurul , 
Zlalna — Aurul Ceriej 4-1.

Etapa viitoare
Șurianul Petrești — Aurul Zlat- ' 

na; C.FR. Teiuș — Minerul Deva; 
Sebeșul S beș — Aurul Brad; Lo- i 
como'iva Alba — U.M. Cugir pRe
colta Deva — Unirea Alba; Meta
lul Cugir — Metalul Crișcior; Au- I 
rul Certej — Rapid Deva. 1

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

CLASAMENTUL
Aurul Brad 9 7 2 0 49: 5 16
Minerul Deva 9 6 2 1 33: 2 14
U.M. Cugir 9 6 2 1 18:16 14
Sebeșul Sebeș 9 6 1 2 23: 9 13
C.F.R. Teiuș 9 5 2 2 20.14 12
Metalul Cugir 9 4 3 2 13: 8 11
Unirea A.-lulia 9 4 3 2 23:15 11
Ăurul Zlatna 9 4 3 2 16:11 11
Metalul Crișcior 9 2 4 3 11:23 8
Rapid Deva 9 2 2 5 11:22 6
Locomot. Alba 9 1 2 6 1024 4
Aurul Certej . 8 1 1 6 4 30 3
Șurianul Petrești 9 0 1 8 3 30 1
Recolta Deva 8 0 0 8 3:38 0

Spartachiada fetelor
Duminică a avut loc la Alba Iu- 

lia faza regională a spartachiadei 
f telor la atletism, șah, tenis de 
masă și voi i. Lt startul întreceri
lor s-au prezentat 148 de sportive, 
întrecerile au prilejuit dispute vii, 
urmărite cu mult interes. Pe pri
mei locuri s-au clasat în ordine: 
a'letism — 100 m.: Gabriela Bala- 
ban (Alba-Iulia); 500 m.: Mag

dalena Mihălțan (Deva); lungime: 
Gabriela Ba'aban (Alba-Iulia);
greutate: Slvia Preja (Alba-Iulia); 
ștafda 40r'")(,300 200y(100: echipa 
orașului Alba-Iulia; șah: Sofia <.
Pent h (Deva); tenis de masă: 
Eva Homcrodeanu (Orăștie); vo
lei: echipa orașului Alba-Iulia.

NICOLAE MORARU. 
corespoderd
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