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ka optsprezece ani!^

I
Zburînd peste munți și văi cu ) 
tainic susur, sau peste cîmpuri ( 
mănoase pe întinsul cărora e clo- \ 
cot de chiote, timpul împarte fie- > 
cărui ins cîte un semn. Unchia- ( 
șului, timpul îi mai adaugă un S 
fir la albul tîmplelor, bărbatului ? 
în floarea vieții îi face brațul mai < 
puternic, iar ție tinere gătit a ) 
pășii voinicește pe pîrtia viitorii- ? 
lui’ îți smălțuiește mai aprins bit- \ 
jorii din albul obrajilor. )

, Se duce apoi timpul pentru ca < 
ț iarăși să revină. Și-așa, trec rînd S 
) pe rînd zilele, anii. Copiii de ieri, ? 
I prieteni cu poveștile, cu ulița și <

zburdălniciile devin flăcăii și fe- î 
tele de azi. <

Așa a trecut timpul și peste S 
tine tinere ce ai împlinit în zilele ? 

< primăverii, sau atingi acum în \ 
5 zilele iernii, 18 ani. Și în pragul < 
( intrării tale în drepturi majore ) 
< țara te sărbătorește. Cei vîrstnici, S 
) cărora încă la anii tăi greutățile ( 
< le-a încrustat urme adînci pe ) 
t frunți, îți stau alături pentru a-ți S 
ț arăta drumul, pentru a-ți dezvă- ț 
Ilni marile drepturi spre care pă- > 

șești. Devii tinere, cetățean ma- ) 
jor al unei patrii ce înflorește la < 
fel ca macii din obrajii tăi. Vei ? 

1 intra tinere în cabina de vot și ) 
i îți vei spune cuvîntul cu tot drep- ( 

tul ce ți-1 dă cei optsprezece ani. < 
< Pentru ziua cînd vei fi sărbă- > 
( torit îți pregătesc cuvinte' calde S 
f dregătorii comunelor și orașelor ( 
S îți pregătesc urări cei ce poartă 2 
< eravata roșie de pionier. Dar, și ) 
> pînă atunci, alături de tine vei < 
) simți inima fierbinte a comuniș- $ 
< tilor vorbindu-ți despre lupta par- $ 
1 tidului pentru a-ți face viața lu- ( 
> «linoasă, pentru a-ți ocroti anii. < 
j Tu tinere, pe al cărui creștet tim- ? 

t pul a așezat cununa celor opt- S 
B sprezece ani, ascultă-le cuvîntul, < 
j împrumută-le din dîrzenie, fă-ți ? 
crez din faptul de a deveni ca ) 

Și de ești încă pe băncile șco- s 
de te găsești în fața strungii- ? 
sau de răstorni brazda nouă )

I peste pămînturi, fă-ți datoria. î 
' Sărbătoarea ta, „Ziua majora- < 
i tului", care va începe la cumpă- z 

na lunii decembrie, tu tinere ce ) 
împlinești optsprezece ani întîm- < 
pin-o cu fapte demne de numele ? 
tău, de anii tăi. Și de tine se ) 

' vor bucura părinții, vor simți ( 
I mulțumire mai marii tăi, se va ( 
I bucura țara de la un capăt la al- ) 

tul chemîndu-te să-i fi neobosit s 
oștean. <

gn 
ei.
Iii, 
Iui

IN CLIȘEU: Șoferul Condrea Timoftei, de la- I.R.T.A. — Auto
baza Alba-Iulia, fruntaș în muncă, executînd un control la motor îna
inte de a pleca în cursă, pe traseul Alba-Iulia—Abrud.

b cinstea conferinței raionale de partid
Orașul Alba-Iulia 

complect cooperativizat
Munca de lămurire pentru atra

gerea producătorilor agricoli pe 
drumul agriculturii socialiste a dat 
în orașul Alba-Iulia roade frumoa
se.

Urmînd cu încredere cuvîntul de 
îndemn al comuniștilor și convinși 
prin, fapte concrete, din experiență 
proprie, de avantajele muncii unite 
pe suprafețe întinse, membrii ce
lor două întovărășiri agricole ■ din 
oraș și-au înscris în sector socia
list întreaga lor suprafață de te
ren agricol ce o posedă. Totoda
tă, mulți dintre întovărășiți, ca Gal 
Lucreția, Ghenescu Ilie și alții, au 
devenit membri ai gospodăriei co
lective din oraș, care cuprinde a- 
cum o suprafață de aproape 300 
ha. Astfel, Ia Alba-Iulia, cooperati
vizarea întregii suprafețe 
agricol a devenit fapt 
încă de la 25 noiembrie.

★
Pe drumul gospodăriei 

pășesc cu încredere și întovărășiții 
din Mihalț. Din, rîndul acestora au 
intrat în ultima săptămînă în gos
podăria colectivă „Mihătțana" 30 
de familii cu o suprafață de teren 
agricol de 60 hectare.

colective

CONTRIBUȚIA
tineretul din complex 
a strîns și expediat la 
Hunedoara și Orașul 
Stalin peste 15 tone 
fier vechi.

O lăudabilă inițiati
vă a fost luată aici 
în întîmpinarea alege
rilor organelor condu
cătoare în organizații
le U.T.M. Astfel, în 
baza acestei inițiative 
fiecare tînăr și-a pro
pus să realizeze eco
nomii de 100 lei. Gu

Tinerii din cadrul 
Complexului C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu își spo
resc tot mai mult con
tribuția lor la strîn- 
gerea fierului vechi și 
realizarea de cît mai 
multe economii. Mo
bilizați de organiza
țiile de bază U. T. M. 
din complex, ei ini
țiază periodic acțiuni 
voluntare pentru strîn- 
gerea fierului vechi. 

'Așa, de pildă, în 
cursul lunii noiembrie

Se apropie sfîrșitul anului

Nici un colectiv de muncă cu 
sarcinile de plan neîndeplinite

Au mai rămas puține zile pînă 
cînd ultima filă a calendarului se 
va rupe, vestind sftrșitul acestui 
an și în același timp începutul u- 
nui nou an de muncă pentru înflo
rirea patriei dragi, socialiste.

Ca de fiecare dată, ultimele zile 
ale anului ce. se încheie constituie 
prilej de bilanțuri ale înfăptuirilor, 
prilej de gtnduri și mai îndrăznețe

Bilanjul succeselor
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cooperatorii 
avînt pentru 
plain ui ui a- 
de termen.

Bilanțul suceselor ce
lei de-a 11-a luni a anu
lui curent la cooperativa 
„Munca nouă" a fost din 
nou rodnic.

Meșteșugarii de aici, în 
cadrul întrecerii socialis
te desfășurate cu succes, 
și-au realizat planul glo
bal pe luna noiembrie în 
proporție de 104 la sută.

O HOOM
In ultimul timp, coopera
tiva meșteșugăre'ască 
„Mureșul" din Alba-lu
lia a. acordat o atenție 
sporită continuei îmbună
tățiri a deservirii popu
lației. Pe lîngă utilarea 
secțiilor în condițiuni co
respunzătoare s-au luat 
o serie de măsuri pentru 
profilarea unor secții jse 
diferite categorii de; me
serii.

TINERETULUI
prilejul adunării de 
alegeri pe complex, 
organizațiile de U.T.M. 
au raportat că în loc 
de 8.900 lei economi
siți, c-ît le revenea, s-a 
realizat o economie 
de peste 10.000 lei. 
Rezultatele cele înai 
bune sînt celei realizate 
de tinerii din cadrul De
poului, care au econo
misit combustibil con
vențional în valoare 
de peste 8.000 lei.

viitor. Și, făcînd bilanțul realide
zări'or nu există și nu poate exista 
mulțumire mai mare ca atunci cirul 
constați că munca unui an a fost 
plină de roade, că sarcina încre
dințată de partid a fost îndeplinită. 
Pentru fiecare colectiv de muncă, 
pentru fiecare muncitcr, inginer sau 
tehnician îndeplinirea și chiar de
pășirea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în întrecere sînt 
chestiuni de onoare, de cinste. Și 
sînt multe Colective care, ca ur
mare a muncii entuziaste desfășu
rate sub conducerea organizațiilor 
de partid pot, peste puține zile, să 
raporteze că și-au îndeplinit sar
cinile de plan și angajamentele 
luate cu mult înainte de termen.

La Uzinele metalo-chimice Zlat- 
na, Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu, întreprinderea A'inalcool" Al- 
ba-Iulia și atîtea alte unități colecti
vele de muncă lucrează în cordul 
ultimelor zile ale anului. In ce pri
vește angajamentul luat de a rea
liza în acest an o economie de 
540.000 lei, Depoul C.F.R. Teiuș 
raportează cu mîndrie că a realizat 
pînă in prezent o economie de peste 
850.000 lei — cu peste 310.000 lei 
mai mult decît se angajase. Cu 
rezultate de seamă se mai pot 
mîndri apoi și alte întreprinderi 
din raion ca I.G.O. Alba-Iulia, Ate-

Stațiunea de odih
nă Borsec este ș i 
ea un minunat colț 
al pat riei noastre, al
tădată cunoscut de 
cei mulți doar din 
cărți și ziare. Astă
zi, numeroși oameni 
ai muncii iși petrec 
concediul de odih
nă aici.

In prezent 
muncesc cu 
îndeplinirea 
nual înainte

In fruntea întrecerii sînt 
secțiile tîmplărie, de 'con
fecționat lăzi și mături, 
de geamuri și altele, care 
și-au depășit sarcinile de 
plan între 25-75 la sută.

Coresp. N. BUCȘE RU

SECȚIE

a-

Recent, în cadrul coo
perativei a fost deschisă 
o nouă secție. Este vopbă 
de o secție de ceasorni
cărie, secție ce pînă
cum n-a existat în orașul 
nostru. Prin deschiderea 
noii secții se rezolvă o 
problemă care se cerea 
de multă vreme din par
tea populației din oraș 
și raion.

@ Miercuri a avut loc la Sfatul popular 
al raionului o consfătuire, la care au par
ticipat președinții G. A. C., președinții sfa
turilor populare comunale și alte cadre din 
agricultură.

Cu această ocazie au fost dezbătute pe 
larg măsurile ce vor trebui luate în vederea 
întocmirii planurilor de producție în unită
țile agricole socialiste și pregătirea adună
rilor generale pentru dare de seamă și a- 
legeri.

© Zilele trecute, s-a ținut ședința comi
tetului de părinți de la Școala de 7 ani nr. 1, 
din A.-hilia în care s-au discutat probleme le
gate de continua îmbunătățire a legăturii 
dintre școală și familie.

© Incepînd din ziua de 3 noiembrie a.c. 
pe ecranul cinematografului „Victoria“ din 
Alba-Iulia rulează filmul sovietic „Soarta 
unui om".

termen planul anual de 
participat și la diferite 
muncă patriotică, 
mecanizatori de aici, 

de organizația de bază

Muncă patriotică la S.M.T,
Colectivul de muncă de la 

S.M.T. din Alba-Iulia, pe lingă 
faptul că și-a realizat cu mult timp 
înainte de ' 
hantri, a 
acțiuni de

Harnicii 
mobilizați
U.T.M., sub îndrumarea organiza
ției de partid, au efectuat aproape 
1000 ore de muncă voluntară, să- 
pînd 700 gropi necesare pentru 
plantarea de pomi. In același timp 
ei au plantat pomi pe o suprafață 
de 6 hectare.

Herul central, „Ardealul" etc., 
care, ca urmare a continuei îmbu- 
nă'ățiri a organizării desfășurării 
producției, a luării măsurilor tehni- 
co-organizatorice la timp, au asi
gurat o producție ritmică, realizîn- 
du-și zi de zi, lună de lună sarci
nile de plan. Merită apoi a fi scos 
în evidență avîntul muncii inovato
rilor, care prin cele aproape 100 
inovații realizate și aplicate au 
contribuit în mod efectiv la îmbu
nătățirea procesului tehnologic, la 
sporirea volumului de economii.

Dar, apropierea sfîrșitului de an va 
întreba despre rezultate nu numai 
pe cei ce se pot mîndri că le-au ob
ținut. Nul Sarcinile de plan tre
buie îndeplinite de 
lectivele de muncă, 
crurile, se pune în 
trebarea ce anume 
porta colective de muncă ca 
de la întreprinderea „Horia" 
Alba-Iulia, sectorul minier 
neș“, sectorul I. F. E. T. 
U. R. C. C. Alba, care sînt 
în urmă, realizînd pînă în 
abia 85-95 la sută din sacinile de 
plan pe primele 10 luni ? Sau. ce va 
raporta colectivul întreprinderii 
„Gh. Doja" din Zlatna și întreprin
derea „Horia", unde depășirile la 
prețul de cost sînt de ordinul su
telor de mii. Aceste două 
și-au analizat posibilitățile 
baza acestora și-au luat 
meniul că-și vor recupera 
rea în u~mă. Faptele arată însă că

căire toate co- 
Și, așa stînd lu- 

mod firesc 
vor putea

în- 
ra- 

cele 
din 

„Ha-
Zlatna, 
rămase 
prezent

colective 
și pe 
angaja- 
rămîne-

Agronomul de la Berghin

a raportat 2 ha de secară
însămînțată... fictiv

Dacă semeni... în dosare 
și cultivi la ... telefon, 
treaba asta, frățioare,
... „încolțește" la... raion.

nu știu să-și țină cuvîntut dat și 
ca atare se impune ca organizațiile 
de partid, conducerile administra
tive șl organele sindicale să stu
dieze și să găsească posibilități de 
a da un nou avînt întrecerii, astfel 
ca pînă la sfîrșitul anului, cu tot 
timpul scurt, să se țină de cuvînt, 
îndeplinindu-și sarcinile de plânși 
angajamentele luate. E absolut ne
voie ca în unitățile rămase în ur
mă să se desfășoare o susținută 
muncă politică, astfel Ca fiecare 
minut, fiecare utilaj să fie Moșit 
din plin în scopul sporirii produc
ției și reducerii prețului de cost. 
Este de asemenea nevoie ca la 
fabrica „Ardeleana", unde în ulti
mele zile ritmicitatea producției a 
scăzut, datorită lucrărilor de insta
lare a benzii glisante, să se ia 
toate măsurile care să ducă la des
fășurarea normală a procesului de 
producție.

Pînă la sfîrșitul anului a rămas 
mai puțin de o lună. Cu tot timpul 
scurt însă, trebuie mobilizate toate 
forțele pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan și a anga- 
mentelor în întrecere. Organizațiile 
de partid și organele sindicale tre
buie să desfășoare în această pq- 
rioadă o susținută muncă polittm- 
organizatorică, astfel ca fiecard'db- 
lectiv de muncă, fiecare muncfffy, 
inginer sau tehnician să poată 
porta că încheie anul de fațăaz'ou 
sarcina ce i-a fost încredințat^fh- 
deplinită și depășită.



O inițiativă ce merită să fie studiată și extinsă In preajma deschiderii învătămîntuluj
Cînd la un cămin cultura?sau altul 

se pornește la pregătirea unui pro
gram, cei ce au buna intenție se 
găsesc în fața a O seamă de 
întrebări. Și, dacă pentru multe din 
ele lesne găsesc răspunsul, apoi 
sînt și unele întrebări cărora nu
mai după multe zbateri ii se poate 
da dezlegare.

Așa au stat lucrurile, pînă nu 
de mult, și la căminul cultural din 
comuna Stremț. De se punea în 
scenă o piesă de teatru, întrebarea 
de unde se vor lua cbstumele, în
totdeauna dădea naștere discuțiilor.

Activiștii culturali din Stremț 
însă, s-au dovedit a fi oameni care 
nu se dau. bătuți cu una cu două. 
Cu costumele aflătoare în sat ei au 
prezentat de-atîtea ori programe 
artistice reușite. Dar, ce-i drept, 
tot de-atîtea ori au întîmpinat și u- 
nele greutăți în procurarea lor.

— Ce-ar fi să ne facem rost de 
■costumele noastre proprii ? — a
adus vorba într-una din zile unul 
dintre activiștii culturali de aici. 
Dar cum ? — s-a grăbit să adauge 
un altul...

Cele discutate de activiștii cultu
rali n-au rămas închise între zi
durile căminului. Au fost obiect de 
discuție și în sat. Și iată că tova
rășa Păcurar Lucreția, președinta 
comisiei de femei găsi soluția ex
primată doar

materialul pentru cos- 
femeile vi le lucrăm

— Dați-ne 
tume și noi 
cum nu se poate mai frumos —s-a 
adresat tovarășa Păcurar directoru
lui căminului cultural.

Mai era de stat pe gînduri la o 
asemenea propunere ? Directorul că
minului cultural a plecat chiar a 
doua zi la oraș de a cumpărat pîn- 
ză și arnici, iar președinta comi
siei de femei a ,stat de vorbă cu 
femeile.

Așa a luat ființă pe lingă cămi
nul cultural din Stremț cercul mîi- 
nilor îndemînatice în care a și în-

ceput lucrul. In jurul tovarășei Pă
curar Lucreția s-au sfrfns Pătrîn- 
jan Maria, Rus Maria, Cristea1 Leon- 
tina, Cioplîntă Maria, Drăguț Ma
ria, Barna Maria, Popa Margareta, 
Borza Doina, ' 
Dalea Maria 
mîini iscusite 
albă primele

In curînd
Stremț va avea gata costumele ne
cesare echipei de dansuri. Inițiati
va stremțenilor este prețioasă și ea 
trebuie extinsă la toate căminele 
culturale.

agrozootehnic de masă

Un

Găldean Paraschîva, 
și alte femei, a căror 
au și cusut pe pînza 

motive.
căminul cultural din

Stremț.Aspect de la cercul creeat pe lingă căminul cultural
----------- ♦♦♦♦♦♦-----------

gol în activitatea Casei 
raionale de cultură

în cîteva cuvinte.

N O T Â

privire de ansamblu 
Casei raionale

Făcînd q 
asupra activității

•de cultură, nu e greu lucru să con- 
stați că ea e pe zi ce trece tot mai 
rodnică. Și, astfel fiind, nu-i mi
rare că în multe din rubricile Ca
sei raionale de cultură activează 
un cor puternic, tot aici s-au pus 
bazele unui taraf, iar spre cercu
rile de vioară, de recitatori, ca și 
spre cercul literar își îndreaptă 
pașii tot mai mulți oameni ai 
muncii din orașul nostru. Deci, in
tr-un cuvînt spus, la această uni
tate se muncește.

O analiză mai aprofundată a 
crurilor însă, te face să apuci 
pe alt 
dă, la 
tiviștii 
trebuie 
dicării 
sate, 
acum să ne referim la fapte.

In urmă cu două luni, în cadrul 
căminelor culturale au început pre
gătirile în vederea concursului bie
nal de teatru „Ion Luca Caragiale". 
Au început pregătiri în acest sens 
și la Casa raională de cultură. S-a 
activizat cercul de teatru și s-a în
ceput munca pentru punerea în 
scena a pieselor „In valea cticu-

'■ind.
___ „ _ să

făgaș. Dacă te referi, de pil- 
munca metodică pe care ac- 
Casei raionale de cultură 
s-o desfășoare în scopul ri- 
activității cultural-artistice la 

apoi golul apare evident. Și-

lui", „Episodul" și „Chestiuni fa
miliare".

Zilele au prins a trece apoi. Mul
țumiți de cele întreprinse activiștii 
Case raionale de cultură au scanat 
însă din vedere tocmai esențiaml: 
sprijinul pe care trebuiau să-1 dea 
căminelor culturale în vederea reu
șitei concursului. In zadar au fost 
așteptați la Benic unde s-a pus 
în scenă piesa „Cei care rămîn sin
guri". Tot în zadar au fost aștep
tați și la Poiana AmpoiuTui sau la 
Ciumid unde activiștii căminelor cul
turale au rămas să se descurce sin
guri la pregătirea piesele- „Noapte 
albă" și .Fata tatii cea frumoasă". 
In zadar au fost așteptați de membrii 
a z:ci de echioe de teatru antrenate 
în concurs. Tovarășul Androne A- 
lexandru, instructorul artistic, s-a 
mulțumit să treacă doar fugitiv pe 
la Vințul de Jos, iar pentru tovară
șul Vaidesegan Mircea nu există u- 
nitate de măsură așa de mică cu 
care să-i fie măsurată contribuția 
la reușita concursului bienal de 
teafrii.

Peste ouține zile se va desfășura 
faza intercpmunală a concursului. 
Peste puține zile golul din activi
tatea Casei raionale de cultură se 
va vedea mai evident ca orieînd. 
Și de acest lucru cine să răspundă 
daca nu activiștii Casei raionale 
de cultură I ?

Oare iarna na vine 
pentru toți la fel ?

Zilele iernii și-au anunțat peste 
tot sosirea în raionul nostru prin 
seri și dimineți reci, prin pete albe 
de zăpadă pe spinarea înălțimilor. 
Dar, cu toate acestea, cei ce răs
pund de bunul mers al treburilor 
in comuna Intregalde se vede că 
trăiesc tot în zilele calde ale verii. 
Și atest lucru îl constați cu ușu
rință uăzînd lipsa sobelor din că
minul cultural.

Față de această situație cineva 
trebuia să ia atitudine. Și cine pu
tea face mai bine acest lucru ca 
brigada artistică de agitație.

Zis și făcut. Colectivul de crea
ție a compus textul, iar membrii 
brigăzii au început repetițiile așa 
incit la 22 noiembrie au fost cu toate 
gata. Brigada a apărut pe scenă. 
Și după ce a oglindit strădania 
sfatului popular pentru construirea 
școlilor din Cristești, Ghioncani și 
Necrileșii și pentru construirea ce
lor două saivane, n-a uitai nici 
cele -relei Pentru lipsa sobelor la 
cămin, brigada a criticat pe tova
rășul Frîn.cu Iosif, secretarul sfatu
lui popular, iar pentru alte neajun
suri de la cămin pe tovarășa Frîn
cu Violeta, directoarea acestuia.

Ce și-au zis membrii brigăzii: 
critica... ustura dar prinde bine? Și 
bine și-au zis. De acum, nu mai 
rămlne decît ca la cămin să se în
drepte lucrurile.

Sfatul popular și întovărășirile din comună

TPljutor concret și permanent!
Desfășurînd o muncă răbdătoare 

și perseverentă în rîndul țărănimii 
'muncitoare și folosind larg toate 
forțele satului pentru atragerea a- 
cesteia pe drumul agriculturii so
cialiste, Comitetul executiv al Sfa
tului popular, din comuna Ciugud 
a reușit să obțină rezultate frumoa
se în această direcție.

Ca urmare a muncii rodnice des
fășurate de sfatul popular, spriji
nit și îndrumai de Comitetul comu
nal de partid, în Ciugud au luat 
ființa încă două întovărășiri. Au fost 
apoi inaugurate întovărășiri a- 
gricple și în satele Șeușa șl Limba, 
ca apoi în luna mai Comitetul exe
cutiv dl Sfatului popular din co
muna Ciugud să raporteze partidu
lui cooperativizarea complectă a 
întregii comune.

Aceasta este, într-adevăr, un re
zultat frumos cu care comitetul e- 

■ xecufiv, cit și întreaga <x>mună,pe 
drept cuvînt se pot mîndri. Odată 
cooperativizarea comunei înfăptui
tă, o sarcină tot attt de importantă 
care s-a pus în fața comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular din co
mună a fost sprijinul permanent pe 
care acesta trebuie să-l acorde în
tovărășirilor agricole create, pen
tru întărirea economico-organizato- 
rică a acestora, pentru asigurarea 
unei producții sporite și o viață

mai bună țăranilor întovărășiți. .
Dacă analizăm însă munca des

fășurată de comitetul executiv al 
sfatului popular din comună pentru 
întărirea organizatorică și econo
mică a întovărășirilor Create, 've
dem că în această direcție s-a fă
cut puțin.

Așa, de exempltr, datorită faptu
lui că comitetul executiv nu a do
vedit interes pentru a ajuta și în
druma comitetul de conducere dl 
întovărășirii „Ciugudeana" în mun
ca sa, pentru executarea în comun 
a muncilor agricole prevăzute în 
planul de producție, memorii vechi 
ai întovărășirii au recoltat griul in
dividual și și-au făcut fiecare stog 

. separat, nețlnînd astfel seamă de 
prevederile statutului model. Asa 
au procedat, de exemplu, tovarășii 
Barna Ioan, Anghel Petru, însuși 
tovarășul Popa Nicolae, președin
tele sfatului popular și alții. Mai 

că sfatul 
și sprijinit 
pentru a 
la treieriș, 

întlmpine 
executarea

tele sfatului popular și 
mult, datorită faptului 
popular nu a îndrumat 
conducerea întovărășirii 
strînge sămînța de grîu 
aceasta a făcut să se 
greutăți în ce privește 
în comun a însămtnțărilor de toamriă.

l\lci după treieriș conducerea în
tovărășirii nu s-a preocupat cu in
teres de strîngerea la timp a se
minței, la înlocuirea acesteia cu

alta din soiul cel mai productiv și 
a însămînța în comun. Din această 
cauză întovărășiții au semănat. in
dividual și o parte din aceștia au 
băgat în pămîht sămînță necură
țată, așa cum au obținut-o de la 
batoză. La mulți dintre întovărășiții 
care au însămînțat la început, cum 
sînt Anghel Simion, Puiu Simion, 
Bran Ion și alții, griul este răsărit 
de mult, în timp ce griul semănat 
mult mai tîrziu de întovărășiții 
Filimon Ion, Topircean Constantin 
și alții, nu este încă răsărit. Dato
rita muncii slab organizate în . în
tovărășire,. în tarlaua de grîu de la 
podul plutitor sînt încă porumbișți 
care nici nu au fost arate și insă- 
mînțate.

In slabă măsură a sprijinit co
mitetul executiv al sfatului popular 
conducerea întovărășirii „Ciugu- 
deana“ pentru crearea și mărirea 
fondului de bază, care in prezent 
este abia de 1.100 lei, cu toate că 
la Ciugud tot satul este acum în 
înovărășjre. Dacă la întovărășirea 
„Ciugudeana" executarea în comun 
a lucrărilor este lăsată pe planul 
al doilea și nu există preocupare 
pentru mărirea fondului de bază, 
aceasta se datorește în primul rind 
comitetului ae conducere al înto
vărășirii, care nu constituie un 
bun exemplu în adeastă direcție. 
N-a existat interes nici cel puțin 
pentru încasarea taxei de înscriere.

Cu totul nesaiisfăcător sprijină 
și îndrumă conducerea întovărășirii

♦

Răspîndirea cunoștințelor agrotehnice în rîndurile oamenilor muncii 
de la sate și aplicarea lor în practică, duc nemijlocit la creșterea 
producției agricole vegetale și animale. Una din principalele forme 
organizate de răspîndire a cunoștințelor științifice și a experienței 
agricole înaintate în rîndul țărănimii muncitoare o constituie cursu
rile agrotehnice de masă.

Comitetul raional de partid, preocupat de îmbunătățirea continuă 
a învățămîntului agrotehnic de masă a convocat o ședință plenară cu 
activul în ziua de 1 decembrie. Cu această ocazie s-au analizat rezul
tatele obținute și lipsurile manifestate în această direcție anul trecut. 
Pe baza analizei făcute s-a trasat ca sarcină tuturor organizațiilor 
de partid, de masă și organelor de stat să acorde cea mai mare aten
ție pregătirii și bunei desfășurări a acestei acțiuni, deschidere» 
cursurilor fixîndu-se între 10-15 decembrie.

Ținînd cont de lipsurile ce s-au 
manifestat anul trecut în învăță- 
mintul agrozootehnic, agronomul 
orașului împreună cu conduce
rea gospodăriei colective „fi
nirea" din Alba-Iulia, au recrutat 
pînă la 1 decembrie majoritatea 
cursanților pentru învățămîntul 
gricol.

Cu cei 24 de cursanți care 
participa anul acesta la cercul
grotehnic ce va funcționa în cadrul 
gospodăriei, s-a stat de vorbă cu 
fiecare. Printre aceștia se află 
colectiviștii Manciulea Toma, Ștef

Cursanți recrutați individual
Nicolae, Mureș Nicolae, Făgădar 
Teodor și alții. Ei s-au angajat să 
participe cu regularitate la lecțiile 
te se vor preda la cercul agroteh
nic și să-și însușească cunoștințele 
predate, contribuind prin aplicarea, 
lor în practică la creșterea produc
ției agricole.

Pentru efectuarea lucrărilor prac
tice, conducerea gospodăriei coleo- 
tive va pune la dispoziția cursanți
lor o suprafață de teren, pe oare 
aceștia o vor transforma intr-un 
lot demonstrativ.

a-

vor
a-

Și... cursanți recrutați din birou
La plenara Comitetului raional 

de partid, ținută cu activul în preaj
ma deschiderii cursurilor agrozoo
tehnice de masă, printre lipsurile 
reieșite a fost și faptul că anul tre
cut învățămîntul agricol de masă 
n-a fost organizat în mod diferen
țiat. In majoritatea cazurilor neți- 
nîndu-se seamă de specificul locu
lui de muncă, de nivelul de cunoș
tințe al oamenilor, cursanții erau 
recrutați la voia întîmplării. _

Și anul acesta, în comuna Barâ- 
banț, selecționarea cursanților pen
tru cercul agrotehnic s-a efectuat 
din...

s-a efectuat 
birou, întocmindu-se un ta-

bel de c’îțiva lucrători ai sfatului 
popular și ai organelor agricole din 
comună fără să se stea de vorbă cu 
cei înscriși. Acest mod de recrutară a 
cursanților face ca cercul să des
fășoare o slabă activitate sub ni
velul cerințelor și chiar 
bandonat pe parcurs.

Comitetul comunal de 
sfatul popular comunal, 
sarcinilor ce le stau în 
buie sa ia măsurile corespunzătoare 
pentru a lichida lipsurile manifes
tate, dovedind-o mai largă preocu
pare pentru dezvoltarea învăfamîn- 
tului agrozootehnic de masă.

să fie a-

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

Toată atenția preluărilor
de produse agricole contractate

REZULTATE...
Munca politică desfășurată de 

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar orășenesc în rîndul producăto
rilor agricoli din Alba-Iulia, pen
tru impulsionarea ritmului la pre
luările din contractări a produselor 
agricole, a dat rezultate frumoase. 
Ca urmare a acestui fapt, produ
cătorii gricoli din oraș au predat 
pînă la 1 decembrie întreaga cam
biale de porumb și floarea-soare- 
lui contractată.

In frunte la predarea produselor 
agricole contractate se situează 
gospodăria colectivă „Unirea", a 
cărei membri, considering predarea

produselor contractate o îndatorire 
de onoare, au predat porumbul și 
floarea-soarelului imediat după re
coltare1.

,,REZULTATE“
urma ajutorului primit 
organelor de partid și

șl Comitetul comunal de partid. 
Slabă preocupare au dovedit apoi, 
în această direcție și orgnele sec
ției agricole raionale. Ele n-au 
căutat să arate întovărășiților prin 
exemple vii, convingătoare avanta
jele lucrării în comun a pămîniu- 
lui, în scopul creșterii producției 

■ la hectar, a folosirii pe scară largă 
a uneltelor mecanizate, a recolte
lor sporite ce se obțin prin rotația 
culturilor, fertilizarea solului cu 
îngrășăminte naturale și chimice etc.

In curînd, în întovărășirile a- 
gr’cole „Ciugudeana" și cele din 
satele Șeușa și Limba va avda loc 
discutarea dărilor de seamă pe a- 
nul de față, alegerea organului de 
conducere 'și întocmirea planurilor 
de producție pe anul 1960. Cu a- 
cesf prilej organizațiile de bază și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar trebuie să acorde toi sprijinul 
conducerii înovărășirilor din comu
nă. Acestea trebuie să îndrume în
tovărășirile să-și întocmească pla
nuri concrete, să se prevadă cul
turile ce se însămânțează și lucră
rile ce se execută în comun, să se 
stabilească precis lucrările ce se 
execută mecanizat și cele care se 
efectuează cu forțele proprii. De a- 
semenea trebuie sâ stabilească can
titatea de îngrășăminte naturale șt 
chimice ce o vor fotosi pentru con
tinua sporire a producției agricole 
la hectar pentru asigurarea unui 
trai mai bun întovărășiților.

FI. BARABAȘ

... Șl
Dacă în 

din partea 
de stat din Alba-Iulia, cooperativa 
„30 Decembrie" a reușit să preia 
de la producătorii din oraș Tfitreana^ 
cantitate de produse agricole coi^M 
tractată, trebuie arătat însă că ni^^ 
aceleași rezultate le-a obținut a- 
ceastă cooperativă în comunele 
Oarda de Jos, Ciugud și Bărăbanț.

In comuna Oarda de Jos, de pil
dă, datorită faptului ca comitetul 
executiv al sfatului popular din 'co
mună nu desfășoară o muncă or
ganizatorică susținută în problema 
preluării din contractări, pînă la 
1 decembrie porumbul nu s-a pre
luat și predat la baza de-Xeceg’' 
decît în proporție de 63 ra sută. 
Dacă în comuna Oarda preluarea 
produselor agricole contratate se 
desfășoară sub posibilități, aceasta, 
se datorește în mare măsură con
ducerii cooperativei „30 Decem
brie", care la comune nu muncește 
cu toată răspunderea în această di
recție. Același lucru se poate spu
ne și despre comunele Ciugud și 
Bărăbanț, unde cantitatea de po- 

i nu 
în ■"

rumb preluată la contractări 
este mai mare de 70 la sula, 
timp ce dacă ar fi existat mai rrjul- 
tă preocupare din partea comitete
lor executive ale sfaturilor popu
lare din aceste comune și a orga
nelor cooperativei, porumbul și 
floarea-scarelui puteau fi pînă la 
această dată preluate în întregime.

Ținînd seamă de rolul important 
pe care îl au preluările din contrac
tări a produselor agricole în asigu
rarea fondului de cereale al statu
lui, organizațiile de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare din comunele unde pre
luarea cerealelor contractate este 
rămasă în urmă, trebuie să îndru
me și să sprijine organele coope
rației în această direcție ltiînd a- 
semenea măsuri politice și organi
zatorice ca întreaga cantitate 'de 
porumb și floarea-soarelui contrac
tata să fie preluată și predată sta
tului în cel mai scurt timp.



) In ziua de 28 noiembrie 1959, s-au desfășurat lucrările Conferin- l 
< ici orășenești de partid, pentru dare de seamă și alegerea noului or- \ 
’ o ui de conducere. La Conferință au participat delegați ai organiza- ) 
, pilor de bază din întreprinderi și instituții, din organizațiile obștești < 
? și economice, precum și din gospodăria colectivă și întovărășirile ) 
S agricole din orașul Alba-Iulia. <
) La Conferință au mai luat parte membrii Comitetului orășenesc de ( 
5 partid. Din partea Comitetului raional de partid a participat tov. S 
5 Ștefan Boureanu, prim-secretar. ?

Problemele vieții de partid, in centrul atenției
Darea de seamă a Comitetului o- 

rășenesc de partid, prezentată Con
ferinței, a fost bogată in fapte. Ea 
a cuprins problemele legate de ac
tivitatea organizațiilor de bază pen
tru mobilizarea maselor la îndepli
nirea sarcinilor economice și poli
tice trasate de partid și guvern. 
Darea de seamă a oglindit apoi fe
lul cum au muncit organizațiile de 
bază pentru educarea politică a 
maselor, preocuparea lor pentru 
continua ridicare a nivelului poli
tic și ideologic. In general, darea 
de seamă a tratat în cea mai mare 
parte problemele legate de activi
tatea Comitetului orășenesc de par
tid, ea constituind o analiză a 
muncii desfășurată pe perioada de 
un an.

Ceea ce este important este fap
tul că atît darea de seamă, cit și 
discuțiile purtate de un mare nu
măr de delegați s-au oprit în mod 
deosebit asupra problemelor legate 
de viața de partid. Aceasta este 
o parte pozitivă, deoarece fără în
tărirea permanentă a vieții interne 
de partid nu poa'e fi vorba nici 'de 

^îlte rezultate economice. întărirea 
^permanentă a vieții interne de 
parti i, iată cheia tuturor succeselor.

Pornind de la această importantă 
sarcină, Comitetul orășenesc de 
part'd și-a organizat munca în așa 
fel ca organizațiile de bază să pri
mească un sprijin permanent și 
susținut în rezolvarea multiplelor 
probleme. Astfel, fiecărui membru 
al comitetului i-au fost repartizate 
1-2 organizații de bază pe care să 
le aiute în muncă și să răspundă 
de felul cum ele își îndeplinesc sar
cinile, să ia măsuri pentru lichida
rea lipsurilor ce se manifestă în 
organizațiile de bază de care răs
pund. In felul acesta s-a generali
zat experiența pozitivă din munca 
unor organizații de bază, luîndu-se 
în același timp măsuri pentru lichi
darea lipsurilor semnalate.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, Comitetul orășenesc 
■a avut o preocupare permanentă 
pent-ii pregătirea birourilor organi

zațiilor de bază, instrulndu-le pe
riodic cu problemele cele mai im
portante ca, de pildă, hotărinle, 
C. C. al P.M.R. apărute în această 
perioadă, propaganda de partid în 
cercuri și cursuri, munca politică 
de masă, primirea de candidați de 
partid, etc.

-------------------- ♦♦

La Mihalț peste Tîrnavă...
Povestea punții de peste Tîrna

vă, dintre satele Cistei și Obreja, 
își are cîntecul ei. Această punte, 
a cărei construcție s-a început încă 
în toamna anului 1958, este depar
te de a fi terminată, și clișeul de 
țață arată clar acest lucru. Și dacă 
așa stau lucrurile, aceasta se da- 
torește în primul rînd Comitetului 
executiv al Sfatului popular din 
comuna Mihalț, (președinte tov. Tru- 
ta Petru) care pînă în prezent și-a 
lua* angajamentul în 4 sesiuni că 
va lua măsuri pentru terminarea 
punții, însă, practic a făcut puțin 
în această direcție.

Instruirea birourilor organizații
lor de bază a mai fost făcută și 
cu diverse probleme economice ca : 
îndeplinirea planului de producție 
și realizarea de eaonomii, transfor
marea socialistă a agriculturii.

Analiza periodică în ședințele de 
comitet a diferitelor sarcini ca: 
primirea de candidați, tnvățămîntul 
de partid și alte probleme legate 
de activitatea organizațiilor de bază 
a constituit un bun prilej de anali
ză a muncii acestora și generali
zarea celor mai bune metode de 
tnundă.

întărirea permanentă a vieții de 
partid, ridicarea pe o treaptă tot 
mai înaltă a rolului de conducător 
politic al organizațiilor de bază din 
întreprinderile și instituțiile de pe 
raza orașului au dus la obținerea 
unor frumoase rezultate economice 
oglindite în darea de seamă și re
ieșite din discuțiile delegaților. 
Astfel, marea majoritate a întreprin
derilor și-au îndeplinit planul de 
producție, lună de lună, trimestru 
de trimestru, printre care au fost 
amintite Atelierul central de repa
rații, Atelierul de zonă C.F.R., fa
bric# „Ardeleana" și altele?

La Atelierul de zonă C.F.R. pla
nul pe primele 10 luni a fost de
pășit cu 8 la sută, prețul de cost 
a fost redus cu 1,5 la sută,produc
tivitatea muncii crescînd în această 
perioadă cu 3 la sută. Tot în a- 
ceasta perioadă colectivul de mun
că de la fabrica „Ardeleana" a 
realizat cel mai mic consum spe
cific de materii prime și materiale, 
economisindu-se 47.800 dm.p. piele 
șl 1.237 kg talpă.

Colectivele de muncă din orașul 
Alba-Iulia au răspuns la chemarea 
celor 8 întreprinderi din Capitală 
și, însuflețite de hotărîrea C. C. al 
P.M.R. din iulie a.c., au realizat 
2.703.000 lei economii peste an
gajamentul luat.

Rezultatele economice obținute de 
colectivele de muncă din întreprin
derile orașului se datoresc muncii 
politice desfășurată de organizații
le de partid în rindul maselor, și 
participarea activă a acestora la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Conferința orășenească de par
tid a analizat și criticat însă și lip
surile ce s-au manifestat în activi
tatea comitetului de partid și a u- 
nor organizații de bază.

Pentru construirea punții, comi
tetul de cetățeni constituit în acest 
scop a strîns de la locuitorii satu
lui Obreja peste 90 la sută din fon
durile necesare și au transportat 
materialul lemnos și pietrișul ne
cesar.

Ținînd seamă de nevoile colecti
viștilor din aceste două sate, mai 
ales că în prezent la Cistei func
ționează o școală de 7 ani și mulți 
din fiii colectiviștilor din Obreja 
urmează cursurile acestei școli, 
construirea punții se impune ca o 

sarcină de prima urgență._______

Controlul îndeplinirii sarcinilor
Fără un control bine organizat, 

hotărîrile și sarcinile trasate de 
partid nu se îndeplinesc la timp și 
în cple mai bune condițiurd, au a- 
rătat unii delegați în cuvîntul lor.

Vorbind despre acest lucru, tov. 
Giurgiu Gheorghe, de la C.F.R., în 
discuțiile sale a spus printre altele: 
„Organizația noastră de bază a 
fost criticată pentru slaba activi
tate, și acesta este adevărul. Dar 
noi am fost slab îndrumați și con
trolați în muncă de membrii Comi
tetului orășenesc de partid, care 
vin pe la noi destul de rar. Despre 
asemenea lipsuri au mai vorbit 
și tovărășii Popa Victor de 
la T .R.C.L.H. Grupul de șantiere 
Alba-Iulia, Tudose Dumitru de la 
Atelierul de zonă C.F.R. și alții.

Fiind slab controlate în muncă 
de membrii Comitetului de partid, 
unele organizații de bază au avut 
o seamă de lipsuri în activitatea 
lor. Printre acestea se numără or
ganizația de bază de la I.1. L. 
„Horia", Autobaza I.R.T.A. și altele. 
Aici munca politică de masă este 
slab organizată, adunările organi
zațiilor de bază nu dezbat proble
mele cele mai specifice ale locului 
de muncă, nu analizează în mod 
temeinic cauzele anumitor stări de

In munea
In cadrul lucrărilor Conferinței 

orășenești de partid a luat cuvîn- 
tul tov. Ștefan Boureanu, prim-se
cretar al Comitetului raional de 
partid.

Făcînd.o analiză asupra muncii 
politice desfășurată de organizațiile 
de bază și rezultatele obținute de 
acestea în ceea ce privește mobili
zarea maselor la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid, tov. 
Boureanu a arătat că aceasta do
vedește creșterea maturității politi
ce a organului de partid și îm
bunătățirea metodelor sale de 
muncă.

întărirea vieții de partid în or
ganizațiile de bază, primirea în 
rîndurile candidaților de partid a 
celor mai buni muncitori, întărirea 
legăturii cu masele și alte proble
me legate de activitatea organiza
țiilor de bază — a spus în- conti
nuare tov. Boureanu — sînt rezul
tatele unei munci mai bine organi
zate, față de anul trecut.

In cuvîntul său tov. Boureanu a 
mai discutat despre alte rezultate 
politice, economice și social-cultu-

Ce nu mUa piăcut Sa ZIatna
Peisajul industrial al Zlatnei îți 

apare în față pînă ce încă nici 
n-ai coborî i din „mocăniță". Din 
coșuri înalte fumul unduiește în 
văzduh asemenea unor steaguri 
larg desfășurate.

Cine n-a mai văzut ZIatna de 
cîțiva ani încoace și o revede a- 
cum, va rămîne mirat de ce-i în- 
tîlnesc ochii. Peste tot, transfor
mări uriașe. Uzina metalo-chimică, 
altă , dată o întreprindere mică, cu 
un regim de muncă greu și înapo
iat, este azi o puternică unitate cu 
utilaj modern într-o continuă trans
formare. Alte noi instalații indus
triale au fost date în funcție și al
tele vor fi date îri viitorul apropiat. 
Pentru oamenii muncii din ZIatna 
s-au construit și se construiesc lo
cuințe noi, au fost amenajate ma
gazine, o școală medie etc. In lo
cul așa-zisului punct medico-sani- 
tar, zlătnenii au acum la dispoziție 
un spital deservit de cadre cores
punzătoare și dotat cu aparataje'e 
necesare. Intr-un cuvînt ZIatna e 
altfel de cum era cu cîțiva ani în 
urmă. Și privindu-le pe toate a- 
cestea, nu poți decît să fi mulțumit, 
nu poți decît să te alături părerii 
unanime a zlătnenilor că în anii 
regimului democrat-popufar aici 
au avut loc transformări pe care 
burghezia n-a fost în stare să le 
înfăptuiască în sute de ani.

Am întîlnit însă aici la ZIatna 
și lucruri care, cu părere de rău 
trebuie să consemnez, nu mî-au 
plăcut. Și nu numai mie. N-a plă
cut nimănui și cred că nici chiar 
conducătorilor comunei.

Dar să dăm cuvîntul faptelor. De 
cum ieși din incinta stației, mila 
te prinde pentru prima dată de în

lucruri negative, rezultatele în 
muncă sînt sub posibilități.

Din discuții s-a desprins faptul 
că nu toate organizațiile de 'bază 
se preocupă de primirea de candi
dați de partid și mai ales de edu
carea lor, că există lipsuri în 
ce privește munca cu activul fără 
de partid de pe Ungă organizațiile 
de bază. Și, toate acestea se dato
resc în cea mai mare parte faptu
lui că controlul Comitetului orășe
nesc de partid nu a fost la înălți
mea sarcinilor.

A . fost .de asemenea criticat fap
tul că în munca Comitetului oră
șenesc de partid s-a manifestat o 
slabă preocupare pentru controlul 
calității propagandei de partid în 
cercuri și cursuri, asupra eficaci
tății acesteia. De asemenea a exis
tat un slab control asupra activi
tății organizațiilor de masă și în 
mod deosebit asupra muncii orga
nizațiilor U.T.M., mai cu seamă in 
școli.

Conferința a recomandat noului 
organ ales să tragă învățăminte 
din lipsurile vechiului comitet și să 
organizeze un control mai temeinic 
și permanent asupra îndeplinirii 
sarcinilor trasate de partiă.

de viitor
rale obținute de oamenii muncii din 
orașul Alba-Iulia, mobilizați și în
drumați de Comitetul orășenesc de 
partid.

Tov. Boureanu s-a oprit apoi în mod 
deosebit asupra unor lipsuri ce au 
reieșit atît din darea de seamă a 
Comitetului orășenesc de partid, și 
mai cu seamă a celor scoase la i- 
veală de delegații care au luat cu
vîntul la discuții.

Una din lipsurile care mai dăi
nuie în munca unor organizații de 
bază este și aceea că nu toți mem
brii de partid au sarcini concrete, 
din care cauză ei nu contribuie la 
îndeplinirea hotărîrilor și sarcini
lor de partid decît în mică măsură. 
Unele organizații de bază anali
zează problemele în general, nu 
iau hotărîri iar controlul Comitetu
lui orășenesc a fost în unele cazuri 
slab și in salturi.

Slab s-a preocupat comitetul de 
partid de conducerea organizației 
orășenești U.T.M. și în mod deose
bit de educarea comunistă a tine
rilor, mai cu seamă a celor din 
școli.
----------------♦♦♦♦♦♦-----------------  

călțăminte. După cîțiva pași nu
mai, pantoful din picior își pierde 
lustrul. Oricît te-ai feri e cu nepu
tință să eviți noroiul. Și chiar daca 
cumva ai reușit pentru un moment, 
cînd apuci să mergi pe una 
din străzile de lîngă centru 
nu-ți mai merge. Asta încă nu e 
totul. Pe lîngă noroi mai dai și 
de... gropi, unele mai mari și al
tele mai mici. Pe „Valea morii" 
dai de gropicele în timp ce de la 
sfat în sus dai de gropi în toată 
puterea cuvîntului. Cu cîtva timp 
în urmă s-au săpat’pe marginea 
drumului ce merge spre Valea Do
sului mai multe gropi pentru veri
ficarea cablului electric ce duce lu
mina la blocurile muncitorești din 
„Troian". Multă vreme aceste gropi 
au stat neastupate, deși o astfel 
de situație nu era permisă să se 
amine.

Pe lîngă noroi și gropi, aici la 
ZIatna și seara vine cu neajunsuri. 
Să nu fie nevoie să mergi pe 
„Valea morii" sau pe alte stră
zi de la periferie fără felinar. 
Riști să-ți rupi vreun picior sau 
să te împotmolești în noroi. Și nu 
e de vină cine ști cine. 'Simplu! E 
de vină lumina electrică care noap
tea nu mai luminează.. Sau mai 
concret e de vină sectorul electric 
de aici (resp. tov. Pintecan N.) 
care nu se interesează în suficien
tă măsură de asigurarea iluminatu
lui public.

Trecînd prin ZIatna, nu poți să 
nu te oprești și asupra altor cons
tatări. ■> Să luăm, de exemplu, as
pectul general al Zlatnei. Intr-un 
centru muncitoresc ca Zlatr.a nu e 
permis sa arate așa aspectul lo
cuințelor. O fi clădirea a cui o

Tov. Boureanu a mai scos în 
evidență și alte lipsuri, a analizat 
cauzele acestor lipsuri și a făcut 
recomandări noului organ ales să 
lupte pentru lichidarea acestui fe
nomen negativ din munca organi
zației de partid, să depună mai 
mult interes pentru continua întă
rire a vieții de partid, chezășia tu
turor succeselor noastre.

★
Conferința orășenească de par

tid a ales noul comitet format din 
27 membri și 10 supleanți.

In prima sa plenară, comitetul a 
ales biroul format din 7 tovarăși. 
Ca secretar al noului comitet a fost 
reales tov. Cormoș Vasile.

900 ore 
muncă voluntară

Tinerelul din comuna Stremț par
ticipă cu mult entuziasm la acțiu
nile de muncă voluntară. Astfel, 
zilele trecute, peste 50 de tineri în 
frunte cu utemiștii Onice loan, 
Pop Sabin, Chiorean Simion și 
alții, din satul Geoagiul de Sus, 
au plantat pe terenurile degradate 
de la pădurea din apropierea satu
lui 20.000 puieți de salctmi.

La plantarea puieților, lucrare 
care s-a efectuat în două zile con
secutive, tinerii și utemiștii, din sa
tul Geoagiu c 1 efectuat 900 ore 
muncă voluntară.

Coresp. SIMESCU MIRCEA 

TI* A Jjrina cina o 
asemenea situație?

Prin stația C.F.R. Alba-Iulia „Ce
tate" (gara mică cum este denumi
tă de cetățeni) trec zeci și în une
le zile chiar sute de călători. In 
timpul verii este plăcut să aștepți 
sosirea trenului afară pe un scaun 
sau să te plimbi. Ce te faci însă 
daca trebuie să aștepți sosirea Tre
nului în stația Alba-Iulia „Cetate" 
iarna, sau chiar acum cînd timpul 
s-a răcit ?

Conducerea stației C.F.R. Alba- 
Iulia „Cetate" nu s-a îngrijit din 
timp ca sălile de așteptare să fie 
încălzite, pentru ca cei ce așteaptă 
sosirea trenului să aibă create con
diții bune. Intr-o sală de așteptare 
este sobă, dar nu are nici burlane.

Călătorii se întreabă: pînă cînd 
o asemenea situație ?

Coresp. ȘTEFANESCU IOAN

fi, dar ea trebuie întreținută. Și 
conducătorii comunei au datoria să 
oblige pe cei răspunzători să-și sp_o- 
iască fațadele, să întrețină locuin
țele așa cum trebuie. Nu-î este ni
mănui permis să îase să se dis
trugă fondul de locuințe. Și vor
bind despre aspectul’ general, s-ar 
mai putea încă multe consemna. 
S-ar putea, de pildă, consemna fap
tul că aici magazinele nu sînt cu 
gust aranjate în interior și nici a- 
provizionate ca lumea. La magazi
nul unde e gestionar Oprea Gh., 
I.C.R.A. Alba n-a trimis apă mine
rală de o lună.țl?) Apoi, atît la res
taurant cît și la bufete curățenia 
lasă de dorit. Bufetul T.A.P.L. de 
lîngă gară, de pildă, (resp. tov. 
Carabeț loan) seamănă mai degra
bă cu o crîșmă decît cu un bufet.

Toate aceste fapte ca și încă 
multe altele neaminTite aici nu got 
să placă nimănui. Și posibilități 
sînt suficiente pentru îndreptarea 
lipsurilor. Prin acțiuni de muncă 
voluntară sau prin contribuție în 
muncă se pot repara drumurile, se 
pot face lucrări de înfrumusețare 
a comunei, iar pentru îndreptarea 
celorlalte rele trebuie luate măsuri 
ca cei ce răspund de problemele 
respective să fie obligați să-și facă 
datoria. Ziătnenii își vor comuna 
tot mai frumoasă și pot cu sigu
ranță să o facă. E nevoie ca comi
tetul executiv al sfatului popular 
să se dovedească cu adevărat un 
bun gospodar și să nn se împace 
cu asemenea fapte care nu fac 
cinste nici comunei, dar nici con
ducătorilor ei.

N. SPINE ANU
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Comitetul Economic al O. N. U. a adoptat

Campionatul regional de fotbal
SEKIA IS

Despre jucători, arbitru și spectatori
At ziua de duminică 29 noiem

brie 1959 s-a jucat ultima etapă a 
campionatului regional de fotbal 
din cadrul seriei a doua.

Pe terenul sportiv din Alba-Iulia 
.s-au întllnit echipele Unirea din 
Alba-Iulia și Aurul Zlatna. In pri
ma repriză ambele echipe au pres
tat un joc frumos, rapid și bărbă
tesc, fără să depășească însă li
mitele sportivității. Gazdele au do
minat teritorial mai mult dar nu 
au putut înscrie atît din cauza apă
rării oaspeților care era tot timpul 
la post cit și din cauza impreciziei 
șuturilor la poartă, fapt observat 
îndeosebi la Alunteanu 
rea pare a ratat două 
de gol, astfel că prima repriză se 
termină la un scor alb

In cea de a doua repriză, după 
ce gazdele reușesc să înscrie pri
mul gol al întilnirii prin Roiaru, 
dintr-o frumoasă acțiune inițiată 
de Nagy, oaspeții și în special sto
perul Păcurar, devin duri, chiar 
periculoși.

Din partea gazdelor au răspuns 
la durități Cozma și Goia. Arbitru' 
Șiara s-a mulțumit să elimine de 
pe teren pe Podoleanu de la Aurul 
și pe Cozma de la Unirea, fără să-l 
sancționeze pe principalul vinovat 
al degradării jocului, stoperul Pă
curar.

Cu cîteva zile înainte de jucarea 
acestui meci, conducerea colectivu
lui sportiv Aurul din Zlatna luase 
hoiărîrea de a-l suspenda pe doi 
ani pentru joc periculos, 
cătorul Păcurar, dar 
moment s-a răzgîndit

a nu se mai permite confundarea 
de către așa-zișii sportivi, a tere
nului de sport cu un loc unde îsi 
pot da frîu liber pornirilor 
sănătoase, fără frică de a fi 
depsiți.

Es‘e de dorit totodată și o ati
tudine mai rezervată, mai civili
zată a spectatorilor, deoarece se 
observă că pentru unii, un meci de 
fotbal, constituie un prilej de ceartă, 
de apostrofări cu și fără temei la 
adresa arbitrilor, a jucătorilor salt 
a celorlalți spectatori.

Trebuie să fie clar, că acțiunile 
și comportarea jucătorilor și a ar
bitrilor sînt și trebuie să fie ju
decate și apreciate de persoane 
comnetenie, care sînt de asemenea 
în funcții de răspundere în acesf 
domeniu. Fiecare spectator are 
dreptul la o părere proprie și la- 
simpatizarea unei echipe, dar a- 
ceasta nu trebuie să constituie un 
motiv pentru huiduirea jucătorilor 
echipei adverse și a arbitrului.

Se știe, că un mare aport la ri
dicarea calității -pectacolelor spor
tive îl pOate aduce un pub'!c o- 
biectiv și disciplinat, de aceea tre
buie ca toți adevărații iubitrri ai 
sportului din orașul nostru să 
creeze un curent de opinie împo
triva celor turbulenți, a celor cu 
manifestări huliganice, manifestări 
ce nu-și au locul pe un teren 
sportiv.

lor ne- 
l>e-inițiată de R. P. Pominărezoluția-iGq 
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NEW YORK (Agerpresj. Cores

pondență specială: La 30 noiem
brie, Comitetul Economic nr. 2 al 
O.N.U. a încheiat dezbaterile în 
problema dezvoltării industriei de 
petrol din țările slab dezvoltate. 
Comitetul a adoptat proiectul de 
rezoluție al 
Albaniei și 
dezvoltarea 
țărilor slab 
furi pentru,

J
j

Rominiei, Cehoslovaciei. 
U ruguayului privitor ia 
industriei petrolifere a 
dezvoltate, cu 54 vo- 

__ _ ____ _ nici un vot contra și 
două abțineri (Suedia. Danemarca). 
O serie de delegații, printre care 
ale Cubei, Guatemalei și Argenti
nei, care au fost absente de la vot, 
au cerut ulterior ca in procesul ver
bal să fie înscrisă mențiunea că 
voiul lor ar fi fost pozitiv.

La explicațiile date în legătură 
tu votul, delegațiile Indiei și Cubei 
au subliniat necesitatea pentru ță
rile s’ab dezvoltate ca această im
portantă problemă să continue a 
fi în atenția .Adunării Generale. De
legatul Irakului a arătat că a vo
tat pentru retoluția inițiată de 
R. P. Remind deoarece aceasta se 
referă la o serie de probleme care

Mișcarea grevistă 
din

gre-
' La 
vop- 

au 
La

LONDRA (Agerpres). In ulti
mele zile ziarul englez .financial 
Times" a publicat o serie de știri 
în care vorbește despre mișcarea 
grevistă în Marea Britanie. Ziarul 
subliniază astfel că în Walesul de 
sud, la nunele de cărbuni Blaenant, 
sute de muncitori au declarat 
vă cerind mărirea salariilor. 
Marsyside. 150 de muncitori 
sitari de Ia șantierele navale 
încetat de asemenea lucrul.
Londra, pe șantierul de construcții 
al societății petrolifere „Shell" au 
•prit lucrul 130 de electricieni, ceea 
ee atrage după sine paralizarea lu
crărilor într-un sector important al 
șantierului.

3.600 de muncitori de Ia centra
lele electrice din Londra continuă 
de asemenea greve perlate în senin 
de protest împotriva refuzului au
torităților de a le satisface reven
dicările de salarii.

/-

preocupă țările arabe și care au 
fost examinate și la recenta confe
rință a statelor arabe în problema 
petrolului de la Djedda (Arabia 
Saudită).

Delegatul U.R.S.S., G. P. Ar- 
kadiev, a arătat că rezoluția adop
tată este una din cele mai impor
tante acțiuni ale Comitetului Econo
mic al Adunării Generale în țolo- 
sul țărilor slab dezvoltate posesoa
re de petrol.

.Adoptarea acestui proiect de re
zoluție oglindește largul sprijin de 
care s-a bucurat inițiatiua țării 
noastre într-un domeniu de impor
tanță vitală pentru un mare număr 
de țări.

După ce în cursul dezbaterilor 
delegații occidentali, în special ai 
S.U.A. și Angliei, au încercat să 
conteste competența O.N.U. și po
sibilitatea ei de acțiune în acest 
domeniu, cu ocazia votului ei s-au 
raliat poziției adoptate de marea 
majoritate a membrilor comitetului.

Adoptarea rezoluției celor 4 țări 
asigură continuarea activității 
O.N.U. in domeniul măsurilor pen
tru sprijinirea dezvoltării industriei 
de petrol a țărilor slab dezvoltate 
și reprezintă un important pas pe 
calea apropierii O.N.U. de realiza
rea sarcinilor sale în sprijinirea 
dezvoltării economice a acestor 
țări.

-C3--------------------------------

Presa engleză acordă o mare atenție 
cuvîntării rostite de N. S. Hrușciov 

la Congresul P.M.S.U.
LONDRA (Agerpres). — Presa 

engleză acordă o mare atenție cu- 
\ întării rostite de N. S. Hrușciov 
la Congresul al Vll-lea al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Ungar.

Ziarele scot în evidență, îndeo
sebi declarația lui N. S. Hrușciov 
că guvernul sovietic continuă 
se pronunțe pentru convocarea cît 
mai grabnică a conferinței la ni
vel înalt.

Intr-un articol de fond, ziarul 
„Daily Express" îndeamnă Occiden
tul „să anunțe fără a pierde timpul 
că împărtășește dorința conducăto
rului rus și nerăbdarea sa". Toto
dată ziarul critică vehement pe 
cancelarul R. F. G., Adenauer că 
încearcă să saboteze conferința la 
nivel înalt. „Daily Express" subli
niază că Adenauer, „caută să pre
lungească actuala situație intolera-

să

din Europa", deoarece sperăbilă
că această situație va contribui ia 
înfăptuirea planurilor revanșarde 
ale Germaniei cccidentale.

„Acesta este scopul lui 
nauer, arată ziarul, dar nu și al 
poporului englez".

Ade-

Un milion de 
greviști în Franța 

PARIS (Agerpres). 
cembrie, un milion de 
cezi, au declarat o grevă de 24 ore. 
Poșta, telegraful, comunicațiile ae
riene, aeroporturile, și-au încetat 
activitatea.

Aceasta este cea mai mare gre- 
" ' ' un an

majea-

— La 2 de- 
salariați fran-

vă declarată în Franța de 
și jumătate. Greviștii cer 
rea salariilor.

Din nou eșec la
WASHINGTON (Agerpres). — 

Agenția United Press International 
anunță că o încercare a seryîciu- 
lui pentru problemele balistice a a- 
viației S.U.A. de a realiza o foto
grafie în culori a Pămîntului cu a- 
jutorul unei rachete balistice a e- 
șuat. Agenția precizează că la 1 
decembrie a fost lansată la centrul

Cap Canaveral
de experiențe de la Caode experiențe de la Cao Canave
ral o rachetă intermediară „Thor" 
avînd un conteiner înzestrat cu a- 
parat de fotografiat la mare altitu
dine. La două ore după lansare, 
conteinerul s-a prăbușit în ocean 
la 1.700 mile de punctul de lan
sare, împreună cu aparatele, fără 
a putea fi recuperat.

de la U ni- 
mari ocazii

0-0.
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DIN UNIUNEA SOVIETICA
Mari beneficii peste plan
Industria regiunii economice Ka

zahstanul de Est, un mare centru 
al metalurgiei neferoase sovietice, 
a obținut în acest an beneficii pes
te plan în valoare de 80.000.000 
ruble. Această sumă este de 2,5 
ori mai mare decît beneficiile peste 
plan obținute în tot cursul anului 
1958.

Această creștere se explică în 
mare măsură prin participarea lar
gă a muncitorilor la conducerea 
producției, participare care s-a ex
primat printre altele în organiza
rea a 400 consfătuiri de producție 
su acțiune permanentă. Participan- 
ții la aceste consfătuiri de produc
ție au prezentat aproximativ 4.000 
de propuneri care au permis mă
rirea producției, au conHibuit la 
realizarea de economii de materii 
prime, materiale și combustibil.

Muncitorii, specialiștii} și func
ționarii obțin nu numai avantaje 
itidirecte ci și directe de pe urma 
beneficiilor peste plan realizate de 
Atdreprlndqrffafkp. pCoyșțlițil econo- 
miei naționale a alocat aproxima
tiv o ireinte 'din '’’dutoȘ/'^reâtiz&tâ 
"pKnt'tii ^xti'Kdereă ^onSthl'Cțlltbrndb 
tocuinfe. Ini wrașbtpAregiunittaK&zqfo 
ștanufiiin det,$sțțjțț.,qpr qqnștr^ț/f 
acest an cu aproximativ . 5Q0 de a- 
pprțațți^t^ m^i mult 'itec&"%-H,:/jrl?-

Aproximativ 3.000.000 ruble au

și fost plătite lucrătorilor din in
dustrie sub formă de premii pen
tru munca lor bună.

O optime din beneficiile peste 
plan se cheltuieș'e pentru acorda
rea de bilete gratuite în sanatorii 
și case de odihnă, pentru mecani
zarea și automatizarea producției.

Jumătate din beneficiile obținute 
de întreprinderi peste plan a fost 
vira'ă în bugdul de stat. Acești 
bani vor fi res'ituiți muncitorilor 
în mod indirect — sub formă de 
alocări suplimentare pentru nevoi
le social culturale. In centrul re
giunii Kazahstanul de Est la Ust- 
Kamenogorsk s-a prevăzut să se 
construiască din aceste fonduri un 
stadion, cîteva școli, creșe și gră
dinițe de copii, noi linii de tram
vaie.

Acest lac sărat, situat la o alti
tudine de 1609 metri, în creierul u- 
nor culmi muntoase veșnic acoperi
te de zăpadă, nu îngheață iarna. 
Avînd adîncimea de 702 metri și 
un volum de 1732 km cubi, lacul 
Issîk-Kul nu are pereche în lume 
între bazinele de apă situate la 
mare alHtudtne.

Cu cîțiva ani în urmă pe lac 
a apărut o insulă de nisip a cărei 
origine se clarifică în prezent.

Lucrările stațiunii vor fi folosite 
pe scară largă în scopuri practice 
— pentru dezvoltarea pisciculturii 
și a navigației pe lacul Issîk-Kul.

O stațiune științifică 
pe lacul Issîk-Kul

Pe lacul Issîk-Kul, unul din cele 
mai mari lacuri din lume, a fost 
creată o stațiune științifică.

Stațiunea este amenajată pe te
ritoriul Kirghiziei, în sistemul mun
tos Tian-San la o altitudine de 1200 
todtti 'deasupra nivelului mării. 
■•' In ■progratnut ' noului centru știin- 
țifLc'ifigurd&iă^iidieî-ea aspb .Hoațe 
iișpbctW^S- bacubnbto's^toRplv\tscm- 
Smerisd; deKOamcniD Was s&nță i uns ap 
JntetdSartiă MgiMfaitiite C> aruAiprilor 
muntoase.

Pentru recolta anului 1960
Colhozurile și sovhozurile din re

giunea Kiev, care în primul an al 
septenalului au obținut cea mai 
înaltă recoltă medie din ultimii ani 
— 16 chin'ale la ha și aceasta în 
zilele premergătoare plenarei C. C. 
al P.C.U.S., desfășoară lupta pen
tru o recoltă și mai mare în anul 
viitor. Fiind inițiatorii acțiunii pen
tru mărirea producției de îngrășă
minte locale ei au pregătit și au 
transportat pe Cîmp peste 9.000.000 
tone gunoi de grajd și turbă, ceea 
ce reprezintă în medie 7 tone pe 
fiecare ha. Colhozurile din raioa
nele Dîmer, Ktov-Sviatoșinsk, <Bo- 
rodiansk, au transportat pe cîmp 
10-13 tone îngrășăminte organice 
pe hectar.
r.lîfi1 ^<țl,?lenu- agrotehnic cel mai 
Ifffhgiș-^'Jfrțțțț^ și însămînțatul 
culturilor de toamnă. Pe toate ie

pe ju- 
în ultimul 

și l-a 
admis în formație. Se pune între
barea : De ce totuși a fost admis? 
Că a greșit, s-a văzut în timpul me
ciului, cînd acest individ care nu 
are nimic comun cu sportul și îl 
înțlege numai sub . un singur as
pect, acela de a-și lovi adversarul, 
a intrat dur, lovind de trei ori in
tenționat și accidentînd pe Rotaru 
de la Unirea, care a fost nevoit să 
părăsească terenul.

Conducerile colectivelor sportive 
trebuie să analizeze în mod temei
nic aceste ieșiri ce nu-și au locul 
în viața sportivă și să ia cele mai 
drastice măsuri împotriva celor ce 
se fac vinovați de atitudini nespor
tive pe teren.

Scoaterea din viața sportivă a 
unor indivizi de 
se impune azi 
imediată, căci s-a 
jucători influența

De asemenea, 
ca arbitrii și antrenorii să fie 
cît se poate de severi în aplicarea 
strictă a normelor de conduită 
sportivă, pentru evitarea în viitor 
a degenerării jocului și pentru

Rczultatele etapei
U. M. C. Cugir — Aurul Brad 

2—2; Aurul Certej—Minerul Deva 
0—5; Metalul Cugir—Sebeșul Sebeș 
2—0;
Zlatna
C.F.R. Teiuș 4—1; Șurianul Pe- 
trești—Rapid Deva 3—2.

t

Unirea Alba-Iulia—Aurul
1—1; Metalul Crișcior—■

Clasamentul turului

teapa lui Păcurar, 
ca o necesitate 
observat și la alțt 
lor nesănătoasă, 

este necesar

9Aurul Brad 13 9 3 1 59: 8 21
Minerul Deva 13 8 3 2 43: 5 19
Sebeșul Sebeș 13 8 2 3 26:12 18-
U.M. Cugir 13 7 4 2 26:13 18
Metalul Cugir 13 6 5 2 19:10 17
Aurul Zlatna 13 6 4 3 27:19 16
Unirea A.-Iulia 13 5 5 3 28:18 15
C.F.R. Teiuș 13 6 3 4 22:25 15
Metalul Crișcior 13 5 5 3 22:27 ’ARapid Deva 13 3 3 7 15:27
Locomot. Alba 13 3 2 8 18:32 8
Șurianul Petrești 13 2 2 9 10 37 6
Aurul Certej 13 1 1 11 6.44 3

renurile au fost însămânțate soiuri
le de înaltă productivitate „Belețer- 
kovskaia-198“ și „Mironovskaia- 
264“, care au fost însămînțate in 
rînduri s'rînse și încrucișate.

In prezent colhozurile și sovho
zurile continuă pregătirea și trans
portul pe cîmp al îngrășămintelor 
locale, pregătesc semințele culturi
lor de primăvară pentru condițiile 
de însămînțare necesare, studiază 
experiența brigăzilor și grupurilor 
fruntașe, astfel ca la primăvară a- 
ceastă experiență să fie folosită pe 
scară largă.

Pentru sportivii din Ucraina
Peste scurt timp se vor deschide 

cele 150 de uși ale Palatului Spor
turilor din Kiev, pe care locuitorii 
capitalei Ucrainei îl înalță alături 
de stadionul republican „N. S. 
Hrușciov".

Lucrările de construcție au in
trat în faza finală. Inaugurarea Pa
latului este așteptată cu bucurie nu 
numai de sportivii ucraineni, care 
de pe acum își imaginează cit de 
plăcute și comode vor fi aici an
trenamentele, ci și de toți locuitorii 
Kievului. Aici se vor putea aduna 
concomitent la mitinguri, concerte, 
pentru a viziona competițiile spor
tivilor 13.000 de pepsoane.

In noul palat se amenajează o 
sală centrală de sport cu teren de 
hochei și tribune pentru zece mii 
de spectatori, o sală mică pentru 
antrenamente, un cabinet metodic, 
18 cabine pentru comentatorii spor
tivi, o încăpere pentru presă, cabine

telefonice interurbane și un oficiu 
telegrafic.

In noul palat se vor putea orga
niza și concerte. Este suficient să 
se apese pe un buton pentru ca cir 
ajutorul unor cricuri hidraulice o 
parte a tribunei în greutate de 500 
tone să facă o mișcare de rotație 
de 90 grade și în fața spectatorilor 
apare o scenă turnantă, cu fosă 
pentru orchestră și cortină. Tere- A 
nul de hochei_se poate transforma 
repede într-o sală de spectacol. Fo
toliile sînt aduse în acest caz 
coriveiere de pe o platformă 
cială de coborîre. Sala de •. 
poate fi transformată într-un > 
mato graf: du ecran lat.

Palatul se construiește în 
generale din elemente de construc
ție prefabricate din beton armat, din 
aluminiu și sticlă. La finisarea clă
dirii sînt folosite pe scară largă 
masele plastice. Ușile se confecțio
nează dinfr-o sticlă călită special. 
De altfel sticla este larg folosiiă șl 
la acoperișuri.

Proiectanții și constructorii Pa
latului Sporturilor din Kiev au in
trodus numeroase inovații. Astfel, 
pentru ca spectatorii să nu răcească 
în timpul competițiilor patinatorilor 
și pentru ca hocheiștii să nu simtă 
curenții calzi de aer dare au o in
fluență nefavorabilă asupra nivelu
lui competiției, în jurul patinoaru
lui se crează un paravan de căi- *5" 
dură. Puternice instalații de aer 
condiționat vor furniza fără între
rupere aer proaspăt în diferitele 
săli ale palatului. S-a asigurat tot
odată o bună acustică și lumină.
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