
b Să cunoaștem temeinic sarcinile de plan,
" să ne luăm angajamente pe măsura posibilităților!

ț

Peste cîteva zile, trecem pragul 
•nului 1960. încheiem, așadar, încă 
un an de succese remarcabile în 
construcția socialistă a patriei și 
rășini la înfăptuirea unor sarcini 

•și mai mărețe, sarcini trasate de 
recenta plenară a C. C. al P.M.R., 
care a dezbătut și aprobat planul 
de stat pe anul 1960.

Așa după cum s-a subliniat la 
plenară, anul 1960 trebuie să mar
cheze o creștere și mai însemnată 
a producției industriale și agricole, 
un și mai mare avînt în bătălia 
pentru cît mai multe economii. Și 
succesele doblndite în acest an Sînt 
o puternică mărturie a faptului că 
avem încă mari rezerve interne 
care ne dau posibilitatea nu numai 
să ne îndeplinim obiectivele planu
lui de stat dar să obținem serioase 
depășiri, atît în ce privește spori
rea producției cît și în direcția rea
lizării de cît mai multe economii. 
Aceasta insă presupune o muncă 
intensă de organizare temeinică a 
procesului de producție, de răspân
dire a experienței înaintate și de 
chel uir.e judicioasă a fiecărui leu, 
presupune ca încă din prima zi de 
lucru din noul an să se mobilizeze 
toate forțele, toate rezervele inter
ne spre atingerea obiectivelor pro
puse.

In momentul de față în întreprin
deri, în gospodăriile de stat și 
S.M.T. col divele de muncă dezbat 
mile sarcini de plan pe 1960. A- 
ust fapt constituie un eveniment 
4e seamă in viața fiecărui munci
tor. tehnician și inginer, constituie 
i. de cunoaștere și analiză 
tr . - - a tsturor posibilităților ce 

'n jnse tit slujba indepli-
- S - -r:."jlor de plan

gt BttL Zs «wf deosbit cons- 
JMMMr ee vor avea loc pe 

dezbaterii cifrelor de plan 
—ne să se transforme în adevă

rate consjătuiri ^ete lucru în care 
masa largă de' muncitori să vină cu 
propuneri prețioase pentru continua 
îmbunătăț're a procesului de produc- 

—fie. In cc.lași timp propunerile ce 
se vor face vor trebui temeinic stu
diate, iar cele juste să fie incluse 
in planurile de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice și urmărite spre a fi 
înfăptuite în cel mai scurt timp. 
Nu mai pot fi tolerate situații ca 

T tele petrecute în acest an la între
prinderea „Horia" din Alba-Iulia, 
întreprinderea „Gh. Doja" dinZlat- 
na și altele, unde conducerile ad- 
m nis'rative, lipsite fiind de contro
lul și sprijinul organizațiilor de 
bază, au amînat în mod ne just ifi- 

^r.at traducerea în viață a unor pro- 
^^muneri prețioase în ce privește buna 
^^[esfășurare a procesului de pro- 

‘^^ducție.
Dată fiind importanța deosebită 

pe care o are cunoașterea temeini- 
tă a sarcinilor de plan de fiecare 
secție și echipă, de fiecare munci
tor, se impune cu toată seriozita
tea a se acorda o mai mare atenție 
popularizării sarcinilor de plan. In 
•cest an au existat multe întreprin
deri, ca Uzinele Metalo-Chimice 
Zla'na, Depoul CE R. Teiuș, care 
s-au preocupat intens de a face din 
timp cunoscute sarcinile de plan. 
Trebuie arătat însă că au fost tot 
•șa de multe unități unde, din lip
sa de preocupare a conducerilor 
administrative, a organ;2ațiilor sin- 
dicale și a organizațiilor de par
tid, sarcinle de p an ajungeau 
fie cunoscute abia în 7 sau 8 ale 
lunii, ad'că după ce o decadă era 
deja încheiată. Acest sistem a fa
vorizat nu de puține ort metoda 

_ practicii lucrului în saFuri. Și vina 
principală în această direcție por
nește și de la modul d-fectuos de 
organizare a consfătuirilor de pro
ducție. Deși organele sindicale au 
primit dn partea C.C.S. indicația 
precisă de a organiza consfătuirile 
de producție la sfîrșit de lună, multe 
comite'e de în reprindere, ca cele 
de la Grurul de șantiere T.R.C.L.H. 
Alba, Intreprnderea „Horia" fa
brica „Ardeleana" din Alba-Iulia și

să

la comuna
la producători 
le contractate 
zultate bune.

’ Dovedind o
pentru preluarea la timp a produ
selor agricole contactate, condu
cerea cooperativei din Cricău, care 
a primit în această direcție un larg 
sprijin din partea organizațiilor de 
partid și a comitetului executiv al

Cricău, preluarea de 
a produselor agrico- 
se desfășoară cu re-

deosebită preocupare

din 
și 

im-

de termen și realizîrtd 
plus de zeci și chiar 
de lei.
în întreprinderile raio-

alte unități, se complac în situația 
de a ține mai departe aceste cons
fătuiri abia spre sfîrșitul primei 'de
cade. Și mai grav este faptul că 
și atunci cînd se țin, unele 
aceste consfătuiri sînt formale 
nu dezbat tocmai ceea ce este 
portant — sarcinile de producție 
pe perioada următoare, posibilită
țile de realizare a acestor sarcini, 
astfel ca fiecare secție, fiecare e- 
chipă și fiecare muncitor să știe 
precis ce are de făcut în luna res
pectivă.

O altă sarcină a perioadei în 
care ne găsim este orientarea co
lectivelor de muncă spre a-și lua 
angajamente în întrecerea socialis
tă pe măsura posibilităților, anga
jamente mobilizatoare care să tre
zească entuziasmul fiecărui om 
din întreprindere. In anul care se 
încheie în numeroase întreprinderi 
colectivele de muncă și-au propus 
să-și îndeplinească înainte de ter
men sarcinile de plan și, în plus, 
ca răspuns la inițiativa patriotică 
a celor 8 întreprinderi din Capitală, 
și-au luat importante angajamente 
în direcția realizării de economii. 
Mobilizați de organizațiile de partid, 
muncitcrii, inginerii șl tehni
cienii de la Uz:nele Metalo-Chimi- 
ce Zla’na, Depoul C.F.R. Teiuș etc. 
și-au ținut cuvîntul dat depășindu- 
și angajamentele luate cu 20-30 
zile înainte 
economii în 
sute de mii

Sînt însă 
nului destule cazuri cînd în direc
ția luării angajamentelor se mani
festă în mod pronunțat formalis
mul, tendința de a se lua angaja
mente sub posibilități — așa de 
dragul de a fi luate. La fabrica 
„Ardeleana", de pildă, aproape toa
te angajamentele sînt sub posibili
tăți. Din lipsă de îndrumare mu’ți 
muncitori de a'ci își iau angaja
mente să depășească planul cu 1-2 
la sută. Dar poate oare fi un ase
menea angajament mobilizator cînd 
cu o lună în urmă același munci
tor și-a derășit planul cu 10-12 la 
sută ? Categoric că nu, și astfel 
de procedee frînează e'anul între
cerii. Au fost cazuri Cînd înseși an
gajamentele pe întreprinderi, și în 
mod special în direcția economiilor 
a fost mult sub posibilități. Cum 
altfel decît formale se pot caracte
riza angajamentele luate la înce
putul ac°s‘ui an de unele unități, ca 
revizia de vagoane C.F.R. Coșlariu, 
care's-a angajat să realizeze abia 
6.000 lei economie, ca în numai 10 
luni să ajungă să realizeze peste 
48.000 lei economii, sau fosta con
ducere a cooperativei „Mureșul", 
care s-a angajat Ia abia 3.000 lei?(!'). 
Luarea unor astfel de angaja
mente, pe lîngă că duce la crearea 
unei atmosfere de autoliniștire, lasă 
încă largi deschise porțile spre ri
sipă, spre cheltuieli n°economicoa- 
se. Și asemenea fenomene se petrec 
de ce'e mai multe ori acolo unde 
angajamen'ele se iau din birou, 
fără o largă consultare a masei de 
muncitori, ingneri tehnicieni, fără 
un studiu temeinic asupra posibili-

(Continuare în pag. 4-a)

------------------------------- 
In anii vieții noi 

------------------------------ *
Omul ce te însoțește pare să nu 

aibă nici 40 de ani. Pășește isteț 
și te ține mereu cu povestiri din 
viața satului, ca și cînd s-ar fi po
menit aici de cînd lumea. Iți vor
bește în cele mai mici amănunte 
despre sa'ele cele mai îndepărtate 
ale Meteșului, despre frumusețea 
drumu’ui ce duce sus spre Isca, 
sau despre pitorescul ce se întinde 
deasupra Pornii, aici către „Pi
ciorul bobului".

Despre oamenii șalelor acestea 
înșiruite pe valea bătrînului Ampoi, 
Tamaș Moise, președintele SfatU- 

--------------------- ♦♦----------------------

Predau produsele agricole contractate
sfatului popular din comună, a reu
șit să preia pînă la 23 decembrie 
98 la sută din porumbul contractat.

In frunte la predarea produselor 
se situează întovărășirea agricolă 
din Tibru care, considerînd preda
rea produselor agricole contractate 
o îndatorire de onoare, a predat în 
întregime porumbul contractat încă 
de săptămîna trecută.
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In cinstea celei de-a 12-a aniversări a R P. R
Cîțiva dintre cei mai buni

Mecanicul Meteș Nicolae
Harnic și disciplinat, mecani

cul Meteș Nicolae de la Atelie
rul central de reparații din Alba 
Iulia a cucerit încă cu luni în 
urmă înaltul titlu de fruntaș. Și 
de atunci e mereu exemplu demn 
de urmat. Interesul său cfe a da 
numai lucrări de calitate îl si
tuează chiar mai sus decît îi este 
calificarea, iar cuvîntul său în
totdeauna a devenit faptă îm
plinită.

Făcînd parte din echipa de me
canici fruntașă pe atelier, tova
rășul Meteș Nicolae și-a adus si 
el contribuția la realizările echi
pe] care cinstește măreața zi de 
30 Decembrie cu 10 la sută depă
șire de plan.

Șeful de echipă Toth Ludovic
De sosesc vagoane ziua sau 

noaptea pentru a duce cărămidă 
de la fabrica „Sîntimbru" pînă 
în cele mai îndepărtate colțuri ale 
ță'ii, echipa de încărcători, în 
frunte cu tovarășul Toth Ludovic, 
e mereu prezentă la datorie. Ast
fel fiind, nu-i mirare că cei 14 
harnici muncitori și-au îndepli
nit planul în proporție de 120 la 
sută. Dar, nu-i numai atît. Drent 
rezultat al conștiinței cu care 
muncesc membrii acestei echipe 
conduși de tovarășul Toth Ludo
vic, fabrica n-a suferit de multă 
vreme nici o penalizare și n-a 
plătit nici o locație.

Turnătorul Groza Nicolae ?
Numele comunistului Gro.za < 

Nicolae este bine cunoscut nu \ 
numai muncitorilor de la între- ’ 
prinderea „Horia" ci și oameni- ( 
lor muncii dinafara acesteia. Si S 
e firesc să fie așa. Comunistul ? 
Groza Nicolae a făcut luni de-a ț 
rîndul dovada hărniciei și price- 1 
p' rii și tot de atîtea ori secția ? 
turnătorie pe care 6 conduce s-a ț 
situat în fruntea celorlalte secții > 
din întreprindere. )

Ca mulți alți muncitori, și tur- S 
nă*orii de la „Horia" fac acum > 
bi'antul anului. Si e fructuos a- < 
cest bilanț. Secția turnătorie con- > 
dusă de comunistul Groza Nico- ? 
lae a luat-o înaintea vremii, < 
planul de producție pe anul 1959 > 
avîndu-1 îndeplinit încă din luna ? 
noiembrie. S

Alături de oameni, împreună cu ei...

de
nu

/uz popular al comunei Meteș, are 
cuvinte deosebite. Ii simte buni și 
mer-’U alături de el, de treburile 
comunei. Și dacă președintele îți 
spune azi că se simte la Meteș ca 
și cînd aici s-ar fi pomenit din anii 
prunciei, lucrul e cit se poate 
semnificativ. Dar Tamaș Moise 
e aici decît de cîțiva ani...

★
In 1952, în plină vară., atunci 

cînd lui Tamaș Moise i s-a încre
dințat munca de președinte la sfa
tul din Me'eș, cîteva zile nu-și 
găsise astîmpărul. Se urca dimi
neața pe coama dealului și privea 
ere. întregi. Cobora apoi din nou 
la sfat, lua o hartă veche a comu
nei și însemna punct cu punct. O 
săptămînă înTeagă i-a trebuit nu
mai ca să cunoască hotarul, fără 
satele ce-i aparțin au. A prins vor
bă cu oamenii de aici. Cite și cite 
nu se cereau a fi puse la cd’e. La 
Meteș nu era cămin cultural, iar 
poTnarii și luncanii duceau lipsa 
localurilor de școală.

Intr-una din zile se adresă lui 
Monea Victor, pe atunci vicepreșe
dinte al sfatului popular:

Cu planul anual îndeplinit
La Revizia de

In ziua de 22 decembrie, munci
torii ceferiști de la Revizia de va
goane din 
mai mare 
realizarea 
ducție.

Teiuș au sărbătorit cel 
eveniment al 

planului anual
anului : 
de pro-

La Iprodcoop
colectiv de muncă de laHarnicul

Iprodcoop din Alba-Iulia, antrenat 
în întrecerea socialistă, raportează 
îndeolinirea planului anual de pro
ducție, cinstind astfel cu noi suc
cese cea de-a 12-a aniversare a Re
publicii Populare Romîne.

Noi suprafețe
Perimetrele întovărășirilor agri

cole din comuna Oarda de Jos con
tinuă să se lărgească tot mai mult.

Pășind cu încredere pe drumul 
arătat de partid, drumul agricul
turii socialiste, unde pămîntul lu
crat după metode înain'ate asigură 
rod mai bogat, tot mai mulți ță
rani muncitori din comună își în
scriu în unitățile agricole-coopera- 
tiste din care fac parte și restul 
pămîntului ce-l mai au înafară. In 
satul Oarda de Sus, de exemnlu, 
printre cei care și-au înscris de cu

— Tovarășe Monea ! Aș vrea să 
văd și eu unde se află cele patru 
margini ale hotarului comunei.

Omul li ztmbi la început și apoi 
se declară de acord. II preveni însă 
asupra unui lucru.

— Vom merge, dar e greu de a- 
juns pe jos, așa că ne trebuie doi 
cai. Calea e lungă și totodată și 
grea.

Asfa însă nu-l înspăimîntă pe 
Tamaș. In două zile iată-l învățat 
și cu meșteșugul călăritului. Por
niră împreună cu Monea spre Lun
ca Ampoiței .(pe atunci Lunca a- 
parținea Meteșului). La intrarea în 
sat îi aș'eptau o mulțime de oa
meni. Era un lucru mare. Zeci de 
ani în șir, sub burghezie, cărările 
ce duc la Lunca nu au fost călcate 
de conducătorii de atunci. Și 
cum Tamaș — 
zile — se află 
lor de aici de 
satul, a cău'at 
copiii săen'lor. 
sfat cu țăranii 
de nădejde din

a- 
venit abia de Cîteva 
în mijlocul oameni- 
sus. A vizitat rut in 
să afle cum învață 
S-au strîns apoi la 
cei mai harnici și 
sat.

N. GIURGIU
(Continuare în pag. 4-a)

vagoane Teiuș
Pînă la această dată ei au repa

rat, fără 
3.583 de 
și 2.505 
zînd în 
valoare de 15.500 lei.

a fi scoase din circulație, 
vagoane pen‘ru persoane 
vagoane de marfă, reali- 
același timp economii în

de
aici

Sub îndrumarea organizației 
partid, colectivul de muncă de 
a obținut realizări frumoase în ce 
privește îmbunătățirea calității pro
duselor, introducerea tehnicii noi și 
sporirea sortimentelor.

cooperativizate
rînd întreaga suprafață de teren în 
întovărășirea agricolă din sat sînt 
țăranii întovărășiți Muntean S r- 
giu, Drăghici Nicolae Cicu, Stoia 
Ion al Ilinei și alții, iar în întovă
rășirea agr 'colâ din Oarda de Jos 
întovărășită Hera Ion Dricu, Paș- 
tiu Vasile, Lăncrăjan Ion și mu’ți 
alții. In comuna Oarda de Jos, în 
prezent, procentul de 
zare este 
condițiile 
rnună să 
zată.

ccoperativi- 
și sînt toate 
această co- 
cooperatî'ji

de 90 la sută 
ca în curtnd 
fie complect

Pe lîngă cultura legumelor, co
lectiviștii din Micești acordă o im
portanță deosebită și creșterii oilor, 
de la care obțin an de an venituri 
importante.

In clișeu: O parte din oile gos
podăriei din Micești.

MM MM
PĂ 0 A . • •• f •| oint șt unu șoferi

fără milă de hainele 
ce tăfenilor pe care-i 
ntîlnesc în cale.

I 1 IW®

Că împroașcă lumea toată, 
este-așa cîte-un șofer 
că i nu poate să abată 
din motiv de... caracter.
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De la punctele 

de corespondenți
RAID REPORTAJ Prezenți la școala recoltelor bogate

Zilele iernii au poposit peste tot în comunele și satele raionului 
nostru și odată cu ele ritmul muncilor din cîmp a pierdut din inten
sitate. Cu treburi pe lîngă casă, țăranilor muncitori le vine acum mai 
adesea la îndemînă să citească o carte sau să apuce pe ulița ce 
duce spre căminul cultural. Și în mai toate căminele culturale e 
zumzet. Pe scenele acestora se perindă unul cite unul conferențiarii, 
tot mai des făcîndu-și apariția și artiștii satelor grupați în formații 
de cor, în brigăzi artistice de agitație, în echipe de teatru sau de 
dansulri.]

Să pornim deci prin cîteva cămine culturale. Și-apoi, 
nească „cele bune să s-adune cele rele să se spele".

vorba bătrî-

Inima satului bate
așezările
Dar, cu

Berghinul e una din 
mărginașe ale raionului, 
toate acestea, noului plămădit în 
zilele noastre, nu i-a fost greu să 
ajungă și aici. Și-au făcut și ber- 
ghienli in ana din urmă rlnduială 
în viață. Pămînturile și le-au unit, 
căci--s-au convins că-i mai sporni
că munca laolaltă, copiii și-i trimit 
în fiecare zi cu îndemn spre Școa
lă, iar în zile de sărbătoare, din 
case vechi sau din cele multe c'ons- 
truite în ultima vreme, spre cămi
nul cultural se îndreaptă și tinerii 
și bătririi. Și cu toții simt cum a- 
colo, în clădirea înfiripată prin vre
rea lor, inima satului bate mai tare 
ca în oricare altă parte. Bate la f el 
de tare și pentru romîni și pentru 
sașii ce populează satul.

înfrățiți in muncă pe ogoarele 
gospodăriei colective, romînii și 
sașii din Berghin sînt ortaci și pe 
drumul bucuriilor. Strînși laolaltă la 
căminul cultural, nu odată li s-au 
îmbujorai fețele asculiînd cum țara 
ne înflorește de-a lungul și de-a 
laiul. Și-apoi tot de la cămin a 
pornit și hotărîrea de a-și face și 
ei satul tot mai frumos. Au format 
berghienii șir lung de care de au 
adus pietriș pe ulițe, iar prin ape
ductul construit de mina 
făcut să curgă apă bună spre 
hăt de departe.

Altul este acum satul, alții 
și oamenii. Romînii și sașii 
Berghin, altădată împovărați 
griji, cîniă împreună „Să-i fi 
Udului oștean" sau „Măreț pămtnt 
al patriei iubite" și îți saltă inima 
aiizindu-i. Henig Ecaterina, Crișan 
Elena, Seghedi Mihai, leler Ana, 
Seghedi Martin și alții sînt nelip
siți de la cor, iar Seghedi Martin 
(Ghilaș), Ludvig Katerina, Vințan 
ion și Vințan Ana se dovedesc pe 
zi ce trece tot mai iscusiți interpreți 
în piesele de teatru. De altfel e 
riadul lor să arate ce pot în piesa 
„Puii lui Mihai", întrucit Coman 
Ion (Vălic), Cioancă Ana, Horsa 
Ana și Cioancă Pamfir și-au cîsti- 
gat destulă popularitate în Berghin 
jucînd în piesa „Bucuroși de oas
peți". Ba sînt cunoscuți și la IIă- 
pria, căci ei au apărut, cu aceeași 
piesă, și în fața țăranilor muncitori 
din acest sat.

Căminul cultural din Berghin a 
devenit școală îndrăgită de toți ță
ranii muncitori, a devenit loc de 
afirmare a talentelor atît de nume
roase in sat. La cămin sătenii în
vață să-și croiască drum bătătorit 
in viață, aici tinerii găsesc locul 
nimerit pentru a-și valorifica ener- 

. gia. Pe scena căminului cultural a 
răsunat de atîtea ori ca o chemare 
glasul tovarășului Dușa Ispas, pre
ședintele gospodăriei colective ca și 
al tovarășului Seghedi Ion, preșe
dintele sfatului popular. Pe sce
na căminului a apărut adesea și 
bibliotecara arătîndu-le sătenilor ce

la cămbul cultural
prieten de nădejde le poate fi car
tea. Și oamenii înțelegindu-i în
demnul au făcut potecă mergînd 
spre bibliotecă. Cu sutele se numă
ră azi ci itorii din Berghin, cu 
miile cărțile citite. Și-apoi nu-i nu
mai atît. In număr mare participă 
țăranii muncitori din Berghin și la 
serile culturale organizate ca și la 
cele 12 cercuri de citit care func
ționează în sat.

Iată, doar în cîteva cuvinte ex
pus, iab'oul unei seri de iarnă în 
acest sat de la marginea raionului 
nostru. La căminul cultural corul 
și echipa de teatru repetă; la sediul 
gospodăriei colective, în cadrul cer
cului agrotehnic, colectiviștii învață 
mai temeinic meșteșugul de a smul
ge pământului roade mari; la bi
bliotecă se iau noi cărți, tar la cer
curile de ci'it se citește despre lup
ta partidului pentru a face patria 
noas'ră tot mai frumoasă, mai îm
belșugată, iar viața cetățenilor ei 
tot mai înfloritoare.

lor au 
sat.

sînt 
di a 
de 

par-

IN LOC DE
Dovedind în acest an o grijă 

mai atentă față de activitatea ctil-» 
turală de masă, majoritatea or
ganizațiilor de partid și a sfa
turilor populare au sprijinit și 
sprijină în continuare desfășura
rea acesteia. Activiștii culturali 
au primit încă din zilele toamnei 
un prețios ajutor pentru asigura
rea bazei materiale iar acum 
cînd activitatea culturală a înce
put din plin, în jurul căminelor 
culturale se grupează forțe 
mai numeroase.

Important este însă faptul ca 
în această perioadă în toate că
minele culturale să se desfășoare 
o activitate vie, concreta și care 
să vizeze rezultate. Să fie îm
brățișate inițiativele căminelor 
culturale fruntașe, să fie puse în

tot

lecțiile: 
ramură 
colecii- 

pregăti-
", 14

După ce au fost predate 
„Importanța legumelor ca 
de producție în gospodăria 
vă", „Despre răsadnițe și 
rea lor", luni după-amiază, 
cursanți de la cercul legumicol din 
gospodăria colectivă din satul Mi- 
cești au fost prezenți din nou la 
școala recoltelor bogate. In cadrul 
celei de a 3-a lecție, inginerul Gli- 
gor Ion a vorbit cursanților despre: 
„Semănatul în răsadnițe, îngrijirea

răsadurilor și plantarea lor în 
ctmp". Lecția a fost plină de învă
țăminte și axată pe specificul gos
podăriei, cursanții ascultlnd-o ~ cu 
multă atenție.

Printre cei care frecventează cu 
regularitate cursurile și manifestă 
interes pentru însușirea cunoștințe
lor predate sînt colectiviștii Purdi 
Ion, Crișan Elena, Contor Maria, 
Crăciun Petru, Gavrilă Maria, Ol
tean Măriți și mulți alții.

Răspî.ndirea cărții în mase, se poate face și mai bine
Cartea joacă un rol însemnat în 

ridicarea nivelului cultural al ță
ranilor muncitori și activiștilor cul
turali le revine sarcina de a-i crea 
cărare spre fiecare casă. Ei trebuie 
să fie mereu în mijlocul oamenilor 
fie pentru a populariza cartea, fie 
pentru a-i îndemna să citească sau 
să participe la manifestările orga
nizate de bibliotecă: recenzii, seri 
literare, prezentări de cărți etc. 
Or, colectivul bibliotecii căminului 
cnPural din Șard, în frunte cu tov. 
Rădoiu Maria, bibliotecara, numai 
de așa ceva nu este preocunaT.

In cursul acestui an, de pildă, nu 
s-a organizat la Șard nici o aseme
nea acțiune de popularizare a 
cărții. Deși era planificată a se or
ganiza o seară literară, aceas*a 
nici pînă în prezent n-a avut loc. 
Activiștii culturali din Șard susțin 
că au fost citite un număr de 950 
de cărți din bibliotecă. Astfel fiind 
însă, cum se explică oare faptul că

în întregul sat nu există nici un tînăr 
țăran muncitor purtător al insignei 
„Prieten al cărții" ? Oare această 
situație nu dovedește că răspîndi- 
rea cărții în rândul maselor de ță
rani muncitori se desfășoară în 
mod nesatisfăcător la biblioteca din 
Șard ?

Este timpul ca pentru remediere? 
situației, colectivul bibliotecii să-și 
îmbunătățească stilul de mugea, 
folosind forme variate și atractive 
de popularizare a cărții în rîndu- 
rile țăranilor muncitori. Și cu sigu
ranță. că atunci rezultatele nu vor 
înfîrzia să se arate.

La cercul zootehnic din Feneș
La cercul zootehnic din comuna 

Feneș sînt înscriși 29 de țărani în-' 
tovărășiți, din care majoritatea sînt 
membri și candidați de partid. _ In 
ziua de 15 decembrie la acest cerc 
s-a ținut prima lecție cu tema „A- 
limentația animalelor domestice", 
care fiind adaptată la nevoile lo
cale ale cetățenilor, a 
viu interes din partea celor pre- 
zetiți. După predare, 
discuții vii pe marginea lecției.

Pentru înțelegerea cît mai bine 
a materialului predat, conducerea 
școlii de 4 ani din comună a pus 
la dispoziția cercului materialul di
dactic necesar, iar o parte a fost 
adus de la secția agricolă raională 
și pregătit 
Matei Ion.

Cursanți 
dea Aron, Tomuș Dumitru, Ursalaș 
Maria, Nicola Teodor, Laslău Ion 
lui Rusan și alții manifestă un deo
sebit interes pentru însușirea mate
rialului predat

LUPE A ION —Feneș

stîrnit un

s-au purtat

de inginerul zootehnist

ca Aron Trifon, Gire-

Pînă cînd?

Obiective spre care trebuie să țintească 
fiecare activist cultural

Pentru a putea desfășura o rod
nică activitate culturală în lunile ce 
urmează, activiștii culturali din 
Bucerdea Vinoasă s-au pregătit în 
acest an mai temeinic ca altădată. 
In cadrul căminului cultural s-a 
înjghebat un cor cu care s-au și 
pregătit cîntecele „Steagul partidu- 
luF", „Privesc din Doftana" și al
tele, iar echipa de teatru are gata 
pregătită pentru ziua de 30 Decem
brie piesa „Intr-o oră de odihna". 
Au loc apoi la căminul cultural de 
aici, conferințe interesante, șezători 
și alte manifestări culturale.

Privită deci în linii generale, 
s-ar părea că activitatea culturală 
desfășurată în prezent în Bucerdea 
Vinoasă ar satisface cerințele sa
tului. Aceasta însă este numai o 
părere. Și iată de ce.

Există în acesî sat o gospodărie 
colectivă, care deși tînără a făcut 
pași mari spre întărirea ei economi- 
co-organizatorică. Dar, cu toate a- 
cestea, activiștii culturali n-au gă
sit nimerit 
larizare în 
popularizat 
că și nici
doar sînt rezultate și încă frumoase. 
S-au împărțit colectiviștilor la zi- 
muncă 7 kg porumb, 13 lei, vin, lînă, 
brînză, zarzavaturi și alte produse 
dar nu s-a pomenit nimic despre 
acest lucru. Colectiviștii n-au fost 
invitați la căminul cultural pentru 
a ăe vorbi sătenilor despre munca

lor în gospodărie, despre roadele 
dobîndite.

A populariza avantajele muncii 
în comun, a contribui ia dezvolta
rea și întărirea sectorului socialist 
al agriculturii sînt obiective spre 
care trebuie să țintească fiecare 
activist cultural. Deci nici activiștii 
culturali din Bucerdea Vinoasă nu 
trebuie să se simtă mulțumiți de 
munca lor decît atunci cînd se va 
putea spbne că au atins aceste o- 
biective.

BAZELE
FILOZOFIEI
MARXISTE

De aproape un an, la cooperativa 
„Plugarul" din comuna Mihalț s-a 
făcut instalația în vederea introdu
cerii luminii electrice în prăvălii și 
in biroul 
geaba au 
cooperativei 
la sectorul electric al I.G.O. dii^^t 
Mihalț (resp. tov. Damian Alexa 
dru) nu vor să știe de acest lucru 
și pentru a le veni de hac nu vreau 
nici în ruptul capului să racordeze 
lumina.

Din primăvară și pînă acum cei 
de la sector au aitlînat introducerea 
luminii invocînd fel și fel de mo
tive. Odată că mai e necesar un 
stîlp, odată că... cine știe. S -a 
adus și stîlpul dar cu toate astea la 
biroul cooperativei nu s-a mai fă
cut lumină, deși e absolut necesar.

Socotim că tovarășii din condu- 
cerea I.G.O. Alba-Iulia au datoria 
să facă lumină în comportarea ce
lor de la sectorul electric de la Mi- V 
halț și să-i tragă serios la răspun
dere.

HAȚEG AN MARIAN—Mihalț

cooperativei. Dar de- 
făcut conducătorii 

instalația. Cei de

--------------------------------- - ♦♦♦♦♦----------------------------------

STRINGEBEA Șl VALORIFICAREA FOLCLORULUI
O acțiune cultural^patriotica

să facă o largă popu- 
jurul acestui lucru. N-au 
nici metodele de mun- 
rezultatele obținute. Și

CONCLUZII
valoare noi forme ale activității 
culturale. Inițiativa „Nici o du- i 
minică fără conferință la cămi- ' 

nul cultural" trebuie să fie călăuză^ 
fiecărui activist pe acest tă-< 
rîm, iar inițiativa stremțenilor de ' 
a-și confecționa costume pentru i 
formațiile artistice, în cadrul u- 1 
nui cerc de mîini îndemînațice, ' 
trebuie să fie cît mai mult extin- j 
să. Să fie popularizat prin toate ■ 
mijloacele sectorul socialist al a- , 
griculturii, să se facă o larga agi- i 
tație în jurul metodelor înaintate 1 
de muncă și a rezultatelor obți- ( 
nute de acest sector. i

Activiștii culturali trebuie șă ' 
simtă chemare și răspundere în ( 
munca ce o desfășoară. In acest < 
fel vor crește în fața oamenilor, j 
vor binemerita grija și atenția < 
cu care sînt înconjurați. <

Ziua de 23 August 1544 nu a în
semnat pentru poporul nostru nu
mai întoarcerea cu o legitimă ură 
împotriva fascismului distrugător 
de valori materiale și spirituale, ci, 
mai presus de orice, începutul re
voluției populare din țara noastră. 
Din complexitatea aspectelor aces
tei revoluții, aspectul cultural are 
semnificația înălțării spre lumină 
a milioanelor de oameni ai muncii 
ținuți în întuneric de un regim 
dușmănos omului, a descătușării'po- 
tențialului intelectual — artistic 
care se revarsă astăzi liber în mii 
de șuvoaie, unite prin ideoloaia 
clasei muncitoare în cultura națio
nală a poporului nostru, piatră de 
nădejde la temelia edificiului cul
turii universale.

Revoluția culturală a dat un nou 
impuls și cercetărilor folcloristice 
din țara noastră. Rezultatele aces
tor cercetări sînt deosebit
velatorii pentru stabilirea concep
ției maselor muncitoare

stituie un document istoric de o 
mare valoare. El reflectă transfor
mările economice, sociale și politi
ce de-a lungul veacurilor și din zi
lele noastre, lupta și victoria nou
lui împotriva a tot ce este perimat 
și sortit pieirii.

Totodată inspirația poeților, scrii
torilor și dramaturgilor legați de 
popor din acest tezaur de artă și 
limbă, „un izvor pururea reîntine- 
ritor", cum spune Eminescu, a 
însemnat întotdeauna întărirea ca
racterului realist și popular al lite
raturii, a însemnat transformarea 
ei într-o forță activă în lupta pen
tru mai bine.

Muncitorii din învățămînt și ac
tiviștii culturali din raionul nostru 
trebuie să se simtă mîndri că-și 
pot aduce contribuția la punereaîn 
lumină a folclorului literar 
tele raionului Alba, pe cit 
gat, pe atît de neexplorat.

Așa cum confrații noștrii 
biu, care au rezultate strălucite 
acest tărîm, și-au propus anumite 
scopuri în munca de stringere și 
studiere a folclorului de pe cuprin
sul raionului lor, fixăm și rtoi o- 
biectivele pe care ne propunem să le 
urmărim într-o primă etapă: să 
descoperim tematica folclorului li
terar din cuprinsul raionului nostru; 
să sistematizăm materialul cules 
după criteriul funcțional și crite
riul genurilor literare; să punem 
în lumină ineditul, și ceea ce este 
tipic și caracteristic în folclorul li
terar din cuprinsul raionului nostru: 
ba; să punem la îndemînă celor 
ce se ocupă cu valorificarea în actua
litate a creațiilor noastre folcloris- 

con- tice, pe diferite planuri (literar, mu

din sa
de bo-

de re

asupra 
lumii și vieții, concepție materia- 
list-realistă, umană și patriotică.

Folclorul literar este străbătut de 
un luminos optimism, deși creatorii 
lui au avut o viață chinuită. Dato
rită acestei trăsături esențiale, fol
clorul literar a fost o armă în lup
ta neîntreruptă a poporului pentru 
cucerirea vieții fericite 'din zilele 
noastre. Importanța folclorului li
terar consistă, după aprecierea mae
strului Mihail Sadoveanu, în aceea 
că „In aceăStă manifestare artisti
că, ■ poporul nostru, pe Ungă 
netul durerilor și bucuriilor, 
pus caracterele sufletești".

Patriotismul poetic popular

răsu- 
și-a

diu Si
pe

zical, coregrafic ș.a.j, izvoare noi 
și mai bogate; să servim docu
mente și contribuții în munca de 
culturalizare a maselor.

începuturile investigațiilor noas
tre sînt deci modeste, nu vor putea 
avea in vedere toate compartimen
tele folclorului, nu vor putea mer
ge din'ru început pe linia cerce
tării faptelor de folclor în realitatea 
lor sincretică (în unitatea lor nedi
ferențiată pe compartimente), ci le 
vom limita la folclorul literar. Sîn- 
tem convinși însă că, sprijiniți de 
Comitetul raional P.M.R. și de Sec
ția de învățămînt și cultură a Sfa
tului popular raional, începutul a- 
cesia făcut în cadrul „Societății de 
științe istorice și filologice — filia
la Ălba-Iulia" se va lărgi și vom 
putea merge pe linia studierii fapte
lor folclorice în integritatea lor.

In perspectivă privite lucrurile, 
considerăm, prin urmare, începutul 
ca o partea integrantă a unei ac
țiuni largi și sistematice de organi
zare în cadrul Muzeului regional 
din Alba-Iulia a unei mari secții 
etnografice și folclorice dare să în
globeze cercetarea fenomenului pe 
toată aria de răspîndire a raionului 
Alba, adcenful principal fiind pus 
pe aria munților 
Mureșului.

Toți cei care 
dragoste acestei 
o înaltă datorie 
aceia care „ 
plăvani, 
de ani" (Arghezi), dovedind în a- 
celaș timp încredere în forțele crea
toare ale poporului nostru muncitor.

Apuseni și valeu

vor răspunde cu 
chemări împlinesc 
patriotică față de 

... au adunat, printre 
Sudoarea muncii sutelor

Colectivul științific al Muzeului 
regional Alba-Iulia

Responsabilul subsecției folclor
Prof. I. LANCE MAN
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VIAȚA DE PARTID

nodul muncii de partid
VeșttS din <vos>t>odăriile colective

Ccnirolind situațiile încheiate de 
i-;- conducerea S.M.T. Alba-Iu- 

lia, după fiecare campanie agricolă 
din acest an constați următoarele: 
planul campaniei agricole de pri
măvară a fost realizat in proporție 
de 109 la sută, cel din campania 
agricolă de vară a fost de
pășit cu 6 la sută. Din situa
țiile întocmite se mai desprinde 
faptul că a fost redus prețul de 
cost și s-au realizat economii, că 
tractoarele și mașinile au funcțio
nai bine, că nu s-au produs strică
ciuni care să le scoată din uz.

In prezen', insufețiti de perspec
tivele ce se deschid in anul ce ur
mează, perspective reieșite din Ex
punerea tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Def la plenara lărgită a C. C. al 
P.M.R. din 3-5 decembrie 1959, me
canizatorii se pregătesc intens pen
tru campania ă gri cola de primă
vară. Pină la 20 decembrie a.c. ei 
au executat reparații in proporție 
de 29 la sută față de plan.

★
Stațiunea de mașini și tractoare 

din Ălba-Iulia a luat ființă cu zece 
ani în urmă. La început au existat 
aici o seamă de lipsuri și greutăți, 
inerente oricărui început. Cu tim
pul, și se poate spune că într-un 
timp scurt, ele au fost însă lichi
date. Și, cifrele arătate mai sus, 
scot în lumină tocmai acest fapt.

Cine a făcut posibil acest lucru? 
Cum de s-a reușit ca astăzi S.M.T.- 
ul să se bucure de mult prestigiu 
în rindul țărănimii muncitoare ? 
lată în'rebări ce se nasc și care 
pe bună dreptate se pun. Și, răs
punsul nu este greu de găsit și de
■ Rezultatele acestea și încă 

al ele au fost obținute de că
tre mecanizatori, sub conducerea 
organizației de partid, sint rezul
tatele muncii politice.

La data înființării stațiunii de 
mașini și tractoare erau aici doar 

Lpa ru membri de partid. Erau pu
țini la număr, dar Cu toate astea 
se simțea aici munca partidului, 
puterea lui de mobilizare și orien
tare a oamenilor spre fapte mari.
■ Cu timpul, odată cu dezvoltarea 
și creșterea S.M.T. au crescut șl 
oamenii, au crescut și rtndurile or
ganizației de bază. Astăzi organi
zația de bază din S.M.T. reprezintă 
50 la sută din totalul salariaților, 
ea reprezentînd o forță ce mobili
zează masele la îndeplinirea sarci
nilor.

In cadrul S.M.T. lucrează mulți 
tineri. Cînd au pășit pentru prima 
foară pragul stațiunii erau neînde- 
jtninafici, nu Cunoșteau tainele mâ
inilor și ale tractoarelor. Dar erau 
Womici de fapte mari. Erau hotă- 
viți să devină buni meșteri ai ma- 
■n/or agricole, buni mecanizatori. 
Wrebuia ca cineva să se preocupe 
țfr acești tineri. Trebuiau crescuți 
și educați. De aceasta s-au preocu
pat comuniștii, s-a preocupat or
ganizația de pa~tid. .4 fost o sar
cină destul de grea, dar ea a fost 
fnceplinită. obtinindu-se rezulta’e 
■re merită a fi scoase în evidență. 
t -ea politică educativă în rin- 
MZ tinerilor mecanizatori, educa
ția lor in spiritul dragostei îgță 
d-: oartid, a făcui ca mulți dintre 

Pe urmele materialelor publicate

Un răspuns de . . . mîntuială
- După jocul de fotbal dintre Schi

jele Unirea Aiba-Iulia și Aurul 
Zlatna, în ziarul „Steaua roșie“ nr. 
530 a apărut un articol în care era 
criticată conducerea colectivului
sportiv Aurul Zlatna pentru că a 
admis pe jucătorul Păcurar în e- 
chipă, anulînd hotărîrea luată de 
a-1 suspenda pe doi ani pentru joc 
■periculos. Acest jucător, după cum 
s-a văzut și în acest meci, nu are 
•nimic comun cu sportul și îl înțe
lege numai sub un sigur aspect, 
acela de a-și lovi adversarul. Pra’c- 
ticînd un joc dur, a lovit de trei 

•ori intenționat, accidentînd pe ju
cătorul Rotam de la Unirea.
, In urma acestei critici, era de 

așteptat ca conducerea colectivului 
să tragă la răspundere pe cei vi- 
novați, luînd măsuri împotriva ace
lor jucători care au atitudini ne
sportive pe teren. Or, acest lucru nu 
■s-a petrecut la Zlatna.

Conducerea colectivului sportiv 
s-a mulțumit să trimită un răspuns 
•de ... mîntuială redacției, în care 

ei să ceară să facă parte din rîndul 
candidaților de partid, ca apoi <-ă 
devină membri de partid. Astfel 
fiind, organizația de bază numără 
astăzi in rindurile sale 39 candi
dați de partid din rîndul celor mai 
buni mecanizatori.

Dură primirea lor in rindurile 
candidaților, organizația de bază 
s-a preocupat de educarea lor poli
tică, cum de altfel se preocupă de 
toți ceilalți mecanizatori. In fiecare 
an au fost organizate și au func
ționat cu rezultate bune cercuri și 
cursuri ale învățămln*ulu: de par
tid. Au fost apoi organizate diferite 
ccnf rințe, expuneri etc., care au 
contribuit la ridicarea nivelului 
politic și cultural al mecanizato
rilor.

Ca urmare a acestui fapt, din 
rindul membrilor și al candidaților 
de partid s-au ridicat cadre bine 
pregătite nu numai din punct de 
vedere politic, dar și profesional. 
Tractoriștii Corcheș loan, Șerbănuț 
Ștefan, ' Țăranu Alexandru, Covaci 
Ladislau si alții au fost promovați 
in funcția de șefi de brigadă, sar
cină de care se achită cu bune re
zultate. Tov. Marcu Simion a de
venit candidat de partid, apoi 
membru de partid. A fost tractorist, 
șef de brigadă, mecanic agricol, 
iar in prezent este șef de atelier. 
Dînd dovadă de multă conștiincio
zitate in îndeplinirea sarcinilor, 
mecanizatorii l-au ales ca preșe
dinte al comitetului sindical pe 
s'ațiune, iar ’ comuniștii l-au ales 
în ’ biroul organizației de bază.

Pentru meritele lui și Nemeș 
Toma a fost primit candidat de 
partid, iar utemiștii l-au ales se
cretar al organizației de bază 
U.T.M. Mulți dintre' candidați, prin
tre care amin* im pe tov. Tod’că 
Gligor, Vasile Simion, MicHăuș 
Viorel, Mircea Petru, Pascu Da
vid, sint frun'așii stațiunii în în
deplinirea sarcinilor de plan, slut 
buni agitatori in rindul țărănimii 
muncitoare pentru atragerea ei pe 
calea agriculturii socialiste. Ei con
tribuie din plin la obținerea de re
colte sporite la hectar.

La concursul ce s-a desfășura* 
pe regiune „Pentru cel mai bun 
tractorist", tractoriștii Carole Va
sile și Cimpean loan, clastndu-se 
printre fruntași, au fost premidțide 
către Sfatul popular al regiunii Hu
nedoara.

Mai sint și alte fapte de laudă 
la adresa membrilor și candidați
lor de partid de la S.M.T. Comu
nistul Mun*ean Nicolae a parcurs 
cu camionul ce i-a fost încredințat 
148.000 km fără reparații capitale. 
In campania agricolă de vară me
canizatorii au lucrat și noaptea. 
Cei din atelier, ca Muntean T., Pe- 
troiu A., Bucur P., Răhăian O. și 
alții, au lucrat și în timpul lor li
ber. In stațiune au fost făcute sute 
de ore de muncă voluntară pentru 
înfrumusețarea stațiunii.

Fap'ele confirmă că organizația 
de bază de la S.M.T. Alba-Iutiaiși 
îndeplinește rolul de conducător po
litic, că rezultatele obținute de în
treg colectivul de muncă sini ro
dul muncii de partid.

+*-----------

scrie: „conducerea colectivului
sportiv Aurul Zlatna a convocat o 
ședință cu întreg colectivul, unde 
a analizat situația petrecută la Al- 
ba-Iulia in ziua de 29 noiembrie, 
trăgînd ia răspundere pe cei vino- 
vați și luînd măsuri disciplinare". 
Dar ce măsuri disciplinare s-au luat 
și căror jucători li s-au aplicat 
concret aceste măsuri, nu se suflă 
nici un cuvînt. Probabil, conduce
rea colectivului consideră măsuri 
disciplinare sarcina educării comu
niste a jucătorilor de care amintește 
în încheierea răspunsului.

Conducerea colectivului sportiv 
Aurul Zlatna trebuie să înțeleagă 
că hotărîrea Biroului Politic al 
C. C. al P.M.R. cu privire la activi
tatea ziarului „Scînteia" precizează 
clar ca este obligat să discute cri
tica adusă și să răspundă redacției 
în termen de 10 zile, arătînd con
cret starea de lucruri și măsurile 
luate. Un astfel de răspuns aștep
tăm noi și cît mai urgent.

Rezultate frumoase 
obținute în întrecere 
întrecerea inițiată în primăvară 

de gospodăria colectivă „1 Mai" 
din Nadăștia Inferioară, raionul 
Hunedoara, a constituit un puter
nic stimulent în muncă pentru gos
podăriile colective din raionul 
nostru.

De curînd, comisia regională de 
îndrumare și coordonare a întrecerii 
socialiste dintre gospodăriile colec
tive, ținînd cont de rezultatele ob
ținute de fiecare unitate, a stabilit 
ordinea de clasificare în întrecere.

In raionul nostru, cele mai bune 
rezultate în întrecerea socialistă au 
fost obținute de gospodăria colecti
vii „23 August" din Obreja, care 
a totalizat 3.082 puncte, fiind cla
sată pe locul III, acordîndu-i-se o 
diplomă de onoare și un premiu în 
valoare de 5.000 lei.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute la cultura porumbului s-a a- 
corclat diplomă de onoare gospodă
riei colective „Gh. Doja" din co
muna Berghin. Diplomă de onoare 
a primit de asemenea și gospodă
ria colectivă „30 Decembrie" din 
comuna Teiuș, pentru producție spo
rită obținută la cultura sfeclei de 
zahăr.

Satele noastre mereu mai frumoase
Ca orice buni gospodari, locui

torii comunei Intregalde, într-o a- 
dunare populară ce a avut loc nu 
de mult la căminul cultural, au 
făcut bilanțul muncii desfășurate 
în acest an pentru înfrumusețarea 
comunei prin contribuție volunta
ră și au votat sumele pentru con
tribuția voluntară pe anul 1960.

Din darea de seamă a sfatului 
popular ca și din discuțiile purtate 
a reieșit că sumele votate pentru 
contribuția voluntară au fostchel- 
tuite cu rost și că s-au executat o 
seamă de lucrări. S-a tencuit exte
riorul căminului cultural și s-a ter
minat construcția dependințelor a- 
c.-stuia. La sediul sfatului popular 
au fost reparate scările de la intra
re, iar la școala de 4 ani din sa
tul Ghioncani s-a tencuit exterio
rul și s-au făcut reparații în inte
rior.

In executarea lucrărilor din con
tribuție voluntară s-au evidențiat 
cele două comitete de cetățeni con
duse de comunistul Nistor Ion lui 
Pierian și deputatul . Clamba Ion. 
Sprijin prețios în această muncă au 
dat și deputății Crișan Ion, Cris- 
fea Amos și Tecșa Gherasim, ca
drele didactice Vasilc.a Sim, Bulgă

Pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.M.R. din 3-5 decembrie 1959

De ce trebuie să țină seamă colectiviștii la întocmirea planului
Recenta plenară a C. C. al 

P.M.R. din 3-5 decembrie a.c. sub
liniază dezvoltarea culturii porum
bului pentru siloz ca o necesitate 
de o deosebită importanță, poruin- 

. bul însilozat constituind furajul de 
bază in creșterea și îngrășarea a- 
nimalelor și îndeosebi pentru spo
rirea producției de lapte. De aceea, 
cultivarea pe suprafețe cit mai 
mari de porumb pentru siloz tre
buie să preocupe tot mai mult fie
care unitate socialist-cooperatistă.

Țiriind seamă de prețioasele în
vățăminte ale Consfătuirii 'de la 
Constanța din primăvara anului 
trecut, colectiviștii din Oiejdea au 
pus bazele unei ferme de vaci și 
au mărit turma de oi. In ce pri
vește furajarea acestora trebuie a- 
rătat insă că nu s-au situai pe o 
poziție înaintată, ci, dimpotrivă, 
pondueîndu-se după metode și con
cepții învechite, ei s-au mulțumit 
să hrănească animalele numai cu 
fin natural și trifoi. Așa se expli
că faptul că, deși colectiviștii din 
Oiejdea la întocmirea planului de 
producție, in iarna trecută, au pre
văzut să cultive și porumb pentru 
siloz, totuși nu au trecut la fapte. 
Ca urmare, colectiviștii din Oiej
dea se găsesc în situația de a ob
ține o producție de lapte sub po
sibilități.

In timpul de față insă, cînd sa
tul întreg este colectivizat și gos
podăria dispune de 86 vaci, 49 boi 
și un număr important de oi, cul

Răsplata muncii harnice
Membrii gospodăriei colective din 

comuna Berghin, care au obținut 
o recot'ă sporită la toate culturile 
agricole, după ce au predat statu
lui produsele contractate, plata in 
natură pen*ru muncile S.M.T. și au 
repartizat toate fondurile staiutare, 
au împărțit produsele cuvenite pen
tru zilele-muncă efectuate în ' a- 
cest an.

Colectivistul Ursu Simion, de 
pildă, pentru cele 360 zile-muncă 

rea Valeria, Tecșa Silviu și alții.
Vorbind despre construcțiile ri

dicate din contribuție voluntară, 
comunistul Cristea Amos a spus : 
„Ne bucurăm că din contribuția 
noastră voluntară se construiesc 
școli, se efectuează și alte lucrări 
care au menirea de a ridica nivelul 
nostru cultural și nivelul copiilor 
noștri care sînt și care vor mai 
veni pe băncile școlilor".

Pentru anul viitor, adunarea 
populară a hotărît ca prin contri
buție voluntară să fie terminată, 
pînă la J august 1960, frumoasa 
școală de 4 ani din satul Necrilești 
construită anul acesta și să se 
înlocuiască dușumeaua căminului 
cultural. In vederea coordonării și 
conducerii acestor lucrări au fost 
aleși cei mai buni gospodari din 
comună, în frunte cu comuniștii și 
deputății Morar Victor, Nistor Ion 
lui Florean, Clamba Ion și alții.

Cu această ocazie, cetățenii pre- 
zenți s-au angajat să-și achite Ta 
timp părțile ce le revin din sumele 
votate și să contribuie efectiv la 
executarea lucrărilor prin muncă 
voluntară, pentru ca satele noas
tre să devină mereu mai frumoase.

Coreso. ENE MO*”

tivarea și însilozarea unor canti
tăți sporite de porumb perdru și- 
loz se impune ca o sarcină de pri
mă necesitate. Organele 3e partid 
și de stat din comună și îndeosebi 
organele tehnice agricole au dato
ria să arate colectiviștilor prin e- 
xemple concrete avantajele folosirii 
în hrana animalelor a porumbului 
însilozat. Acestea trebuie să arate 
colectiviști*or că este in primul 
rind în interesul lor să prevadă în 
planul de producție suprafețe cit 
mai mari cu porumb ’pentru siloz,

La o producție de numai 40.000 
kg porumb de siloz la ha — producție 
care poate_ fi ușor realizată, în ra
ionul nostru, — obținem 8.000 uni
tăți nutritive, față de numai 3.480 
unități nutritive cite se obțin la o 
producție corespunzătoare de 3.000 
kg boabe. Iată dar cit este 'de a- 
vantajos să se folosească în hrana 
animalelor porumbul însilozat.

Dacă porumbul însilozat consti
tuie un nutreț de valoare în hrăni- 
rca îndeosebi a vacilor, asigurînd 
o producție sporită de lapte, el 
este consumat tot așa de bine și 
de oi, al căror număr colectiviștii 
din Oiejdea au toate condițiile de 
a-l mări in anul viitor pînă la 1.000 
de capete.

Dar dezvoltarea sectorului zoo
tehnic impune în același timp a- 
sigurarea de adăposturi corespun
zătoare pentru animale. Pentru vi
tele mari membrii gospodăriei co
lective din Oiejdea au ridicat pînă 

lucrate in gospodărie, a primit 
2.016 kg griu, 2.988 kg porumb, 
227 kg floarea-soarelul, 792 kg car
tofi, precum și alte produse. De a- 
semenea, a mai primit peste 3.000 
kg diferite furaje și o sumă impor
tantă de bani.

Cantități asemănătoare de cerea
le și sume mari de bani au primit 
și colectiviștii Leister Ștefan, Co- 
man Gheorghe, Cast Mihai Prus- 
cai și alții.

In clișeu: Boii de muncă ai 
gospodăriei colective din satul Țel- 
na, crescuți de colectiviști din ti
neret bovin propriu.

[73 ine-ar fi dacă.,.
.. ..comitetul executiv al Sfatului 

popular din Sîntimbru, pe baza 
propunerilor făcute de deputați, ar 
trece la repararea drumurilor din 
comună și a fintinii din curtea 
școlii, probleme discutate de mai 
mult timp.

...la școala de 7 ani din co
muna Sîntimbru, conducerea s-ctr 
îngriji ca apa de băut pentru copil 
să fie ținută într-o sală, iar pentru 
folosirea ei să fie asigurate cănile 
necesare. ș.

După corespondenta primită de la. 
STEAUA 'ELENA

... conducerea întreprinderii mi
niere „Gh. Doja" din Zlatna ar lua 
măsuri pentru dotarea cu prelate a 
tuturor mașinilor care fac transpor
tul muncitorilor de la sectoare, și 
dacă ar atrage in mod serios aten
ția asupra comportării nedemne de 
care dau dovadă unii conducători 
auto.

la acoperiș, un grajd pentru 10& 
capete, la construirea căruia colec
tiviștii au efectuat peste 250 zile 
muncă voluntară. Pentru lucrările 
de zidărie gospodăria a plătit coo
perativei „Mureșul" 'din Alba-Iulia 
aproape 14.000 lei, in timp ce dacă 
conducerea acestei unități ar fi dove
dit mai mult simț gospodăresc, ar 
fi putut foarte bine efectua aceste 
lucrări cu cei nouă meșterii zidari 
din gospodărie, realizînd astfel e- 
conomii importante.

finind seamă de faptul că in a- 
nu.l viitor urmează ca gospodăria 
să-și prevadă în planul de produc
ție ridicarea'și a altor construcții 
ca maternitate de scroafe, saivan 
pentru oi, bazine pentru însiloiare 
de furaje etc., gospodăria trebuie 
să lupte pentru a ridica construcții 
cit mai ieftine, folosind meșterii 
zidari șl dulgheri din rîndul colec
tiviștilor, precum și alte mijloace 
proprii de care dispune.

Așa după cum subliniază plenara 
din decembrie, in scopul continuei 
sporiri a producției de carne și 
lapte, organizația de bază din gos
podărie și comitetul executiv ăl sfa
tului popular din comună trebuie 
să acorde tot sprijinul gospodăriei 
colective din Oiejdea, pentru ca a- 
ceasta să-și întocmească un plan 
de producție concret, care să ducă 
la continua sporire a șeptelului de 
animale, a întăririi economice a 
gospodăriei și a creșterii bunăstării 
colectiviștilor.



Plenara C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA (Agerpres) —TASS 

anunță: La 23 decembrie, în Pa
latul Mare al Kremlinului, și-a re
luat lucrările plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. Ea a discutat ra
poartele prezentate cu privire la 
dezvoltarea continuă a agriculturii 
sovietice.

In cadrul ședinței din 23 decem
brie și-a prezentat raportul Turbtm- 
bai Uldjabaev prim-secre_țar al C.C. 
al Partidului Comunist ”cfin R.S.S. 
Tadjikă.

★
(Agerpres). — 

transmite agenția 
decembrie la plenara 

D. Polianski,

MOSCOVA
După cum 

TASS, la 22 
C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., în raportuT prezentat 
cu privire la situația din agricul
tura R.S.F.S.R., a subliniat că în 
ciuda condițiilor climaterice nefa
vorabile recolta globală de cereale 
în 1959 a fost de 4,2 miliarde rai
duri depășind cu 1.360 milioane pu
duri producția m-die anuală din 
ultimii 5 ani premergători valorifi
cării pămînturilor înțelenite. Pentru 
sporirea continuă a producției de 
cereale, a arătat raportorul, vor 
mai fi valorificate milioane de hec
tare de pămînturi.

D. Polianski a comunicat că în 
primele 11 luni ațe anului în cnrs 
producția de carne a sporit în 
R.S.F.S.R. cu peste o treime în 
comparație cu anul trecut, iar cea 
de lapte cu 13 la sută. El a arătat 
că anul acesta au fost trimise în 
mod suplimentar în colhozuri .și 
sovhozuri 73.000 tractoare, 33.000 
comb'ne și multe, și multe alte 
mijloace tehnice.

Nikolai Podgornîi,' prim-scretar 
al C. C. al P. C. din Ucraina a a- 
rătat în raportul prezentat, că oa
menii muncii din Ucraina au hotă 
rît să îndeplinească planuț septenal 
în industrie în 5-6 ani, iar în agri
cultură, în 5 ani. Industria Ucrai
nei a și îndeplinit planul_anual al 
producției globale, iar rezultatele 
preliminare arată că în domeniul 
agricu'turii R.S.S.U. se află la un 
nivel care asigură îndeplinirea pla
nului septenal în 5 ani. R.S.S.U. 
intenționează să realizeze în 1963 
o recoltă medie de cereale de 19-20 
chintale la ha. Raportorul a arătat 
că alocațiile anuale în fondurile in- 
di vizibile ale colhozurilor au repre
zentat în 1958 aproape un sfert din 
totalul veniturilor, ceea ce a ner- 
mis colhozurilor să achiziționeze 
mașini în valoare de 5,6 miliarde

ruble. In satele Ucrainei se con
struiesc în acest an 200.000 de case 
de locuit ceea ce reprezjntă dublul 
mediei din ultimii 8 ani.

Nikolai Beleaev, prim-secretar al 
C. C. al P. C. din Kazahstan, a de
clarat că valorificarea a zeci de 
mifioane de ha. de pămînt a avut 
o importanță hotărîtoare pentru 
sporirea producției de cereale' și 
asigurarea avîntului agriculturii în 
U.R.S.S. El a subliniat că după 
valorificarea a 23 milioane ha., de 
pămîntur! înțelenite R. S. S. Ka- 
zahă a devenit una din cele mai 
mari regiuni cerealiere din U.R.S.S. 
In Kazahstan producția anuala me
die de cereale a ajuns în ultimii 
patru ani la 1.148 milioane pudirri. 
Există posibilități să se valorifice 
încă 4-5 milioane ha. Conform ola
nului septenal Kazahstanul va țre- 
bui sa producă anual circa 1,5 mi
liarde puduri de cereale, producția 
de bumbac brut va trebui să creas
că cu 90 la 
de zahăr de 
menii muncii 
decline toate 
1963 nivelul 
să ajungă la cel prevăzut pentru 
anul 1965.

Kiril Mazurov, prim-secretar _al 
C. C. al P. C. al R. S. S. Bieloruse 
a subliniat în raportul său că in
dustria acestei republici a îndepli
nit înainte de term°n planul anual. 
R-ferindu-se la agricuhură el a a- 
răfat c planurile achizițiilor de că
tre stat au fest îndeplinite înainte 
de termen la cereale lap+e. cațna, 
în ciuda condițiilor climaterice ne
favorabile și a unor lipsuri în mun-

sută și cea a sfeclei 
peste două ori. Oa- 
din agricultură vor 
eforturile ca încă în 
producției animaliere

ca organizatorică. Raportorul a.. co
municat că sovhozurile și colhozu
rile din R. S. S. Bielorusă și-ațțpro- 
pus ca în anul 1960 să sporească 
producția de carne la 40 chintale, 
la 100 ha., iar cea de lapte — la 
170 chintale. Oamenii muncii din 
agricultură vor lupta pentru în
deplinirea planului septenal în 5-6 
ani.

Tn raportul său, Sarat Rașidcy,
1 prim-secretar al C. C. al P. C. din 

Uzbekistan, a comunicat că culti
vatorii de bumbac din • republică 
și-au propus să atingă cu un an 
înainte de termen nivelul produc
ției stabilit pentru anul 1965. In 
anul 1959 s-a strîns cea mai bo
gată recoltă din întreaga istorie a 
culturii bumbacului în republică 
(3.150.000 tone). R. S. S. Uzbecă 
și-a luat angajamentul ca în 1960 
să obțină și să vîndă statului 
3.170.000 tone bumbac brut. Re
publica își propune sarcina ca pînă 
în 1965 să irige 600.000 ha. și să 
reconstruiască rețeaua de irigație 
pe o suprafață de 1.200.000 ha.

Vorbitorul a subliniat în conti
nuare că începînd din anul I960 se 
vor strînge două recolte pe an de 
pe suprafețele principale de tere
nuri irigate cultivare cu ponimb. 
sorg compact, legume timpurii și 
cartofi.

Creșterea animalelor proprietate 
obștească se va dezvolta considera
bil. în 1960 șeptelul de vaci "tre
buind să crească la nivelul prevă
zut pentru 1965. In continuare ra
portorul a subliniat importanța ri
dicării nivelului tehnic al agricul
turii republicii.

♦♦---------------------

BERLIN (Agerpres). După cum 
anunță corespondentul din Kiel al 
agenției ADN, amiralul Gerlach, 
comandantul flotei maritime mili
tare baltice a Germaniei occiden
tale, s-a pronunțat pentru înzestra
rea contra'orpiloareFr aparținîn ’d 
forțelor maritime militare vest-ger- 
mane „cu cele mai moderne tipuri 
de. arme“. El a subliniat necesita
tea creării unor rachete atomice 
care să poată fi lansate de pe con- 
fratorpiloare cu un deplasament de 
pînă la 3.000 tone. 'Aceste contra- 
torpiioare fac deja parte din efe'c- 
tivul flotei maritime militare’ a 
R. F. Germane.

Agenția ADN arată că această 
declarație, făcută de un reprezen
tant oficial al flotei maritime mili
tare a Germaniei occidentale, în
seamnă că contratorpitcărele ne 
care R. F. Germană le primește din 
S.U.A., precum și navele de acest 
tip care se construiesc în_ prezent 
la Hamburg vor fi înzestrate cu 
rachete atomice.

Amiralul Gerlach a făcut această 
declarație pe bordul celui de al ț-ți- 
lea contratorpilor vest-german 
transmis recent Germaniei occiden
tale de către flota maritimă mili
tară a S.U.A.

VEȘTI DIN R. P. CHINEZA
O întrecere pasionantă

In întreprinderile din Șanhai se 
desfășoară intens întreceri în mun
că sub lozinca: „Fruntașii în aju
torul codașilor; codașii să ajungă 
pe fruntași". In numeroase între
prinderi muncitorii rămași în ur
mă au reușit cu ajutorul fruntași
lor să-și îndeplinească planul a- 
nual cu 2-3 luni înainte de termen.

Tînăra Kun Tsî-li lucrează intr-o 
uzină metalurgică. Pînă nu demult 
ea se număra prin're muncitorii ră
mași în urmă. Tsan Huei-cin, frun
tașul secției, distins cu insigna 
„muncitor-model al orașului Șan
hai", a semnat un contract de în
trecere cu tinăra Kun. 
adeseori din timpul său 
tașul Tsan a învățat-o 
Kun din experiența sa

Nu a trecut mult și 
a devenit ea însăși fruntașă; și-a 
depășit de cîteva ori vechea nor
mă și a început să întreacă pe 
fruntașul Tsan Huei-cin în îndepli
nirea normei zilnice.

O întrecere pasionantă a început 
să se desfășoare între maistru și 
fosta ucenică. Cei doi fruntași au 
semnat apoi contracte de întrecere 
cu ceilalți muncitori din secție 
rămași în 
alică că . 
lui de-al 
muncitorii 
deplinit planul pe anul în curs și 
au început să lucreze în cantul a- 
nului 1960. Exemplul celor doi 
irrntași a fost larg popularizat în 
întreprinderile din Șanhai și a dat 
un nou avînt întrecerii pentru ridi-

Ruplndu-și 
liber, frun- 
pe tinăra 
înaintată.
Kun Tsî-li

urmă. 
pînă 
IV-lea 
din

Așa se 
la începutul 
i trimestru, 
secție și-au

ex- 
ce- 
toți
în-

carea codașilor la nivelul fruntași
lor.

Construcții hidrotehnice 
pe fluviul Huaihe

Din marile obiective care se 
cons*ruiesc în momentul de față pe 
fluviul Huaihe în conformitate cu 
planul de perspectivă fac parte 
cinci lacuri de acumulare, două 
porți de ecluză, o serie de canale 
de irigație și hidrocentrale. Conco
mitent cu aceasta se procedează la 
reamenajarea mai multor cursuri 
de apă.

Se știe că în decurs de șapte se
cole înainte de eliberarea țării se 
produceau în medie șapte inundații 
pe deceniu. In prezent insă, după 
ce se desfășoară de șapte ani lu
crările de reamenajare a malurilor 
fluviului, acestea pot deja rezista 
unor presiuni oricît de puternice ale 
apelor. Unitățile hidrotehnice care 
se construiesc în prezent pe acest 
fluviu, lung de 1.100 km, vor cons
titui un nou pas înainte în îmblîn- 
zirea acestui curs de apă nesupus, 
în al cărui bazin este situată a 
șaptea parte a tuturor terenurilor 
cultivabile din China, precum și 
în valorificarea resurselor hidrau
lice ale acestui fluviu pentru ne
voile economiei naționale.

Capacitatea totală a celor două 
lacuri de acumulare care se cons
truiesc pe albia principală a fluviu
lui Huaihe, și anume lacurile de a- 
cumulare de la Linhuaigan și Ciu- 
șandian, va fi de 11.600.000.000 
metri cubi.

Se construiesc de asemenea două 
lacuri de acumulare pe rîul Șahe

— afluent al fluviului Huaihe — 
și un al treilea — pe rîul Știhe 
care se varsă în Huaihe în regiu
nea cursului inferior al acestuia.

Porțile de ecluză care se cons
truiesc la Banpu în regiunea cursu
lui mijlociu și cursului inferior vor 
regulariza nivelul apelor în Huaihe. 
In prezent, pe afluenții acestui flu
viu, în prov'nciile Henan și Anhoi 
s-a și construit o rețea de canale 
de irigație, destinate lacurilor de 
acumulare de la Nanvartșan, Boșan 
și Meișan. Cel mai mare din a- 
ceste sisteme este sistemul naviga
bil și de irigație care s-a construit 
în par‘ea centrală a provinciei An
hoi. Cu timpul el va iriga 800.000 
hectare de terenuri. Navele vor pu
tea circula pe albia principală a 
canalului. Această rețea de canale 
de irigație a și fost dată parțial în 
exploatare în vara acestui an.

In afară de aceasta pe Iadurile 
de acumulare de la Sianhundian, 
Moțzîtan, Meișan și Fuțzelin se 
construiesc centrale hidroelectrice 
mijlocii. Pe ultimele două lacuri de 
acumulare au fost date în exploa
tare grupuri electrogene cu o pu
tere totală de 51.000 kW.

Lucrările pentru îmblînzirea flu
viului Huaihe au început curînd 
după eliberare — în iarna lui 1950.

In cei nouă ani care au trecut, 
pe fluviu au fost consolidate digu
rile, au fost curățiți și reamenajați 
afluenții. As‘ăzi fluviul are un de
bit de 10.000-13.000 metri cubi apă 
pe secundă — de 3-4 ori mai mare 
decît înainte de eliberare.

In afară de aceasta s-a mcheiat 
construirea a nouă lacuri de acu- 
mu’are și a unei serii de alte obiec
tive hidrotehnice. A fost construit 
un nou canal de evacuare. Guver
nul este aC'la care conduce lucră
rile de construcție a giganticelor

★
Meteșul într-una 
ale începutului

Ei

Să cunoaștem temeinic sarcinile de plan
să ne luăm angajamente pe măsura posibilităților

(Urmare din pag. l-a)

taților concrete din unitatea respec
tivă. Ia‘ă de ce acum cînd se dez
bat sarcinile de plan pe 1960, cînd 
se formulează angajamentul pe toată 
unitatea, se cere o mai temeinică 
studiere a posibilităților spre a se 
lua angajament concrete, mobili
zatoare, pe măsura rezervelor ce 
există în întreprindere.

De noul an ne mai despart doar 
clteva z'Te. Timpul acesta scurt însă 
trebuie folosit spre a se face o lar
gă popularizare a sarcinilor ce re
vin pentru anul ce vine. Organiza
țiile de partid, organele sindicale

au dcdoria de a desfășura o inten
să muncă politico-organizcdorîci, 
as‘fel că fiecare om din întreprin 

■ dere să-și cunoască sarcina d 
plan. Trebuie apoi desfășurată c 
intensă ac ivit at e în direcția luării 

! angajamentelor in întrecere și n 
bilizate din prima zi colectivele 
lupte penfru îndeplinirea lor.

Să pășim din prima zi in noul j 
an hotăriti să ne îndeplinim întoc- 

, mai sarc 'nile mărețe trasate de par- £
taf și guvern, să nu precupețim 1 
nici un efort spre a ne face patria J 
mereu mai puternică, mereu 
frumoasă !

■xzx----- —-------------

Alături de oameni, împreună cu ei
(Urmare din pag. I-a)

— Am vrea să avem și noi aici in 
sat o școală — se adresă unul 
bă‘rînii satului. Destul am stat 
fără carte.

Din d zbaterea furtunoasă din 
acea zi s-a născut o dorință, aceea 
de ă se construi în sat o nouă școa
lă. Oamenii s-au angajat că vor 
lucra voluntar, că vor ciopli lem
năria, vor face fotul ce se poate, 
învățătorul satului, Mindr-scu Petre, 
își lua asupra sa întreaga sarcină 
a mobilizării oamenilor la muncă. 
La puțin timp aici, în vlrf de mun
te, s-a înfiripat un adevărat șan
tier. Ziln;c cîte 20 de cai erau pre- 
zenți jos la Meteș la sfat. In fie
care desagă se puneau 20-25 de că
rămizi și apoi, ducîrtd caii de că- 
pesire, oamenii o porneau spre 
Lunca. Să transporți aproape 20.000 
de cărămizi în desagă nu e cîtuși 
de puțin o treabă ușoară. Dar, cînd 
oamenii vor să facă ceva, munții 
sînt prea mici pentru a ține stavVă. 
Și acest lucru oamenii din Lunca 
l-au dovedit prin fapte. Drept măr
turie stă frumoasa școală în care 
copiii 
carte.

Dar 
astfel 
oamenii își doreau și ei o aseme
nea școală. Cînd deputății Bolea 
Pav°l și Gh. Ilie au făcut propu
nerea comitetului executiv să se 
construiască în satul lor o nouă 
școală, iar cea veche să fie trans
formată în cămin cultural, sau 
cînd într-una din adunări țăranii 
muncitori din Meteș au hotărît 
construirea unui cămin cultural, 
Tamaș Moise n-a fost lăsat cîtuși 
de puțin să se descurce singur.

dia 
noi

luncanilor învață în tihnă

nu numai la Lunca existau 
de dorinți. Nu! La Poiana,

obiective în bazinul ace sili flu
viu. Comunele populare construiesc 
cu ajutorul sta*ului obiectivele mij
locii și mici. Inundarea părții de 
nord a șesului d n provincia Anhoi 
constituie o problemă a cărei rezol
vare se impunea 
ea fiind una din 
cate probleme ale 
punere a fluviului 
men'ul de față această problemă 
este rezolvpdă de către comunele 
populare care crează o vastă rețea 
de cursuri de apă artificiale și ca
nale care se împletesc intre ele. 
Da'orită înființării unui asemenea 
sistem de canale navigabile, toate 
juddele și comunele populare vor 
fi legate în1 re ele și se vor crea 
condiții pentru transformarea tere
nurilor în trecut inundabile în tim
puri de orez.

Succesele minerilor
Minerii combinatului carbonifer 

de la Huainan —• cel mai mare din 
China de est— au îndeplinit cu 
17 zile înainte de termen sarcinile 
de producție pe 1959, livrind țării 
peste 13.400.000 tone cărbune, cu 
64 la sută mai mult decît în anul 
trecut.

Introducerea metodei hidraulice 
avansate a 
considerbil 
din fiecare 
bonifere de 
primelor 11 
fracția 
din fiecare abataj a crescut cu 27 
la sută în comparație cu perioada 
corespunzătoare anului trecut.

Au realizat înainte de termen 
sarcinile de producție pe 1959 de 
as"rhenr,a minerii de la nvnele car
bonifere Datun din China de nord 
și de la minele carbonifere Beipiao 
din China de nord-est.

timp îndelungat, 
cele mai compli- 
planului de su- 
Huaihe. In me

permis să se sporească 
extracția de cărbune 
abataj al minelor car
ia Huainan. In cursul 
luni ale acestui an ex- 

medie lunară de cărbune

Avea în apropierea-i organizațiile 
de bază, comuniștii acestora. Abia 
s-a răspîndit vorba-n sat case 
face cămin la Meteș și un grup de 
țăram în frunte cu comuniștii Pa-* 
raschie Floruț și Marincaș Adrian, 
cu țăranul muncitor Man Corn 
s-au și przentat la sfat să-și of ei 
ajutorul. Și așa, zi de zi, satele .< 
cestea înșiruite fie pe coamă c 
munte, fie pe Ampoi și-au schin 
bat înfățișarea. A fost ce e drept 
și muncă, dar după muncă au ve
nit și bucurii. Oamenii s-au p'ms 
pe fapte mari și au fost ajutai , să

Conducătorii
n-au știut ce-i ol -

le înfăptuiască, 
munei Meteș 
seala . . .

Am revăzut 
zilele acestea 
iarnă. L-am intîlnit pe Tamaș Nuv f 
se abia spre sfîrșitul zilei, 
dcs'ul de obosit. Venea de 
Tăuți împr ună cu instructorul 
miletului raional de partid. Au 
să vadă cum merg lucrările la 
van.

Ne-arn prins din nou la vorbă.. 
Am readus în discuție, în plimba
rea ce o facem de-a lungul comu
nei, c i 7 ani de cînd. e Tamaș 
președinte. Am consemnat nu nu. lai 
anii ci și faptele. Aici la Metes n-a 1 
fost cămin cultural. Acuma ' este.- 
N-a fost doctor, dispensar și casă - 
de naștere, dar acum sînt. ' Aproa
pe în fiecare seară grupuri-grup 
de oameni se duc la film. De • 
lună, aici la Meteș este cinema 
graf sătesc. Am cerut tui Tanu t ■ 
să-mi vorbească și despre alte î 
făptuiri. Mi-a vorbit cu modes 
ce-l caracterizează despre fap 
că în toamna asta au evui in o 
mună cele mai multe inaugurai 
La Poiana cel puțin au joși 3: 
școală nouă, un cămin cu tural 
o întovărășire agrozootehnică, cu 
cuprinde aproape tot satul. 
Găureai de as me nea s-a inau; 
ral în toamna ăceasta încă dc 
săli noi de clasă. Și după cît 
vede treaba, șirul inaugurărilor 
se va opri aici. Nu! La anul, tul 
ieșenii vor inaugura cu sigura, 
noul local de dispensar, a că. I 
fundație a și fost terminată.

0 cerință ce nr^ 
trebuie neglijat
Toamna cirtd încep ploile, tra: • 

porturile spre Geomal se fac 
d stulă greutate. Avînd în vea 
acest lucru, în urmă cu 3 atu, c 
ducere a cooperativei a adus în c 
o cisternă cu capacitate de 2.0 
litri, pe care umplînd-o cu' pelt 
a satisfăcut cu prisosință cerințe 
sătenilor.

In anii următori însă, Și deci 
în acest an, conducerea cooper1 
vai n-a mai făcut dovada acele, 
preocupări. Ce-i drppt petrol se 
duce și acum la cooperativă,, î’’ 
nu în raport cu cerințele. Se ad, 
de pildă, odată pe lună un 'bin oi 
de 300-490 de litri dar care se e- 
puizează în primele 24 ore.

Alte article ca zahăr, orez, sae, 
diverse conserve și un bogat sorti
ment de stofe și pînzeturi se găsesc 
din belșug la cooperativa din Geo
mal. A'tfel fiind, de ce nu s-ar gă
si și petrol cînd el este atit de ne- . ț 
cesar mai ales acum ?
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