
Toate întreprinderile — pregătite 
în modul cel mai temeinic pentru iarnă
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Am rupt pînă acuma .filele calen
darului a trei trimestre și iată-ne 
ajunși în plină toamnă și în pragul 
anotimpului rece al iernii. Au 
ceptrt ploile, curînd va începe 
ningă. Timpul geros bate deci 
ușă. Iată de ce e necesar ca 
timpul care îl mai avem să ne pre
gătim temeinic în vederea iernii, să 
dovedim grija bunului gospodar, 
astfel ca orice schimbare bruscă a 
timpului să nu poată împiedica des
fășurarea normală a producției.

In anii puterii populare întreprin
derile raionului nostru, la fel ca, în 
întreaga țară, au fost înzestrate cu 
utilaj tot mai modern, s-au intro
dus procedee tehnologice noi, fapt 
ce asigură desfășurarea producției 
în condiții optime, într-o ritmicitate 
«sțintită. Acdasta nu înseamnă 

■îitsă că putem să ne bizuim numai 
pe acest lucru și să nu luăm mă
suri care să asigure buna întreți
nere a mașinilor, mai ales că în 
condițiile de iarnă munca este mai 
grea, altele sînt condițiile atmos
ferice în care se lucrează. Tocmai 
pentru aceasta, sarcina fiecărei con
duceri de întreprindere, cu sprijinul 
întregului colectiv, este de a lua 
toate măsurile necesare, încît iarna 
să găsească fiecare întreprindere 
bine pregătită.

Multe conduceri de întreprinderi 
din raion, dovedind interes față 
de această sarcină importantă, au 
luat măsuri din timp pentru _ efec
tuarea pregătirilor pentru iarnă. 
Conducerea Uzinelor Metalo-Chimi- 
ce din Zlatna, de pildă, pe baza 
planului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice întocmit încă în cursul 
lunii iunie, cu ajutorul unui colec
tiv larg de muncitori fruntași, in
gineri și tehnicieni, a efectuat a- 
proape în întregime pregătirile sta
bilite. Astfel, pînă în prezent, în 
baza planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, s-a efectuat monta
rea unui acoperiș peste răcitoare', 
s-au izolat conductele de aburi și 
păcură, s-a verificat și reparat a- 
coperișul la camere și turnuri, s-au 
completat geamurile lipsă etc. In 
momentul de față, în cadrul uzinei 
trebuie urgentată completarea sto
cului de păcură necesară și aceasta 
într-un timp cît mai scurt. Rezul
tate bune în direcția efectuării pre
gătirilor pentru iarnă au înregistrat 
și unitățile C.F.R. din cadrul raio
nului. In stațiile Coșlariu și Teiuș 
colectivele reviziilor de vagoane au 
luat o seamă de măsuri pentru pro
tejarea liniilor în vederea asigurării 
regularității trenurilor, a siguranței 
circulației,’ s-au verificat și reparat 
sistemele de încălzire și iluminat 
la vagoane, s-a făcut etanșarea u- 
silor și ferestrelor, etc. In cadrul 
Depoului de locomotive C.F.R. 
Teiuș s-au luat măsuri pentru 
provizionarea cu combustibil 
timpul iernii, s-a făcut în cea 
mare parte aprovizionarea cu 
teriale necesare reparațiilor.

Sînt însă și întreprinderi unde nu 
s-a făcut totul pentru urgentarea 
pregătirilor în vederea iernii. Se 
vede treaba că pentru unele con
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duceri de întreprinderi nu există 
nici o diferență între vară și iarnă. 
La întreprinderea „Gh. Doja" din 
Zlatna, de pildă, sectoarele — li
nele din ele — sînt la locuri unde 
aprovizionarea cu cele necesare, și 
în special cu lemn de mină, se face 
cu mari greutăți în timpul iernii. 
Cu toate acestea nici pînă în prezent 
unele sectoare n-au asigurat lem
nul de mină necesar pentru pe
rioada de iarnă. Lipsa e cu atît mai 
mare cu cît în stația C.F.R. Zlatna 
stau de multă vreme mari cantități 
de lemn de mină fără să fie trans
portate la sectoare. Se pune între
barea: Ce se așteaptă aici? Să vină 
ninsoarea ca lemnul să nu mai 
poată fi transportat decît în con
diții grele? Legat de transportul 
materialului lemnos la sectoare, 
trebuie arătat că și autobaza 
I.R.T.A. Alba-iulia își are partea 
ei de vină. Mașinile care le-a pus 
la dispoziția întreprinderii „Gh. 
Doja“ se defectează des, îngreunînd 
activitatea întreprinderii. In ziua de 
7 octombrie, de pildă, din mașinile 
planificate pentru întreprinderea 
„Gh. Doja“ mai multe de jumătate 
erau defectate.

Pînă la venirea iernii a mai ră
mas puțin timp. Dat fiind că în pe
rioada de iarnă, atît la Zlatna cît 
și la Alba-iulia constructorii jvor 
trebui să-și desfășoare munca în 
continuu, atît la obiectivele indus
triale cît și la construcțiile de lo
cuințe, e nevoie să se urgenteze1 pre
gătirile și pe aceste șantiere. Mă
surile ce se vor lua trebuie să asi
gure în perioada timpului geros 
mai mult efectuarea lucrărilor in
terioare de finisare. De asemenea 
trebuie să se asigure condiții de a- 
dăpostire a materialelor — ciment, 
cărămidă, cherestea etc. — spre a 
se feri de' degradare. Luarea aces
tor măsuri nu trebuie amînată de 
pe o zi pe alta, cum de fapt sd în- 
tîmplă la șantierul din Zlatna, ci 
luate măsuri în mod operativ. Tre
buie arătat apoi că sfatul popular 
al comunei Zlatna — are datoria 
să ia urgente măsuri pentru pro
tejarea materialelor provenite 
demolări, deoarece cea mai i 
parte din ele pot fi refolosite 
cele mai bune condiții.

Sînt încă și alte întreprinderi în 
raion care nu au luat cele mai
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(Continuare în pag. 4-a)

Opinia are cuvintul...
Ei...! Uite așa se întlmplă une

ori. Intr-o situație sau alta cauți 
să dai cuiva o replică și nu i-o 
poți potrivi, de-ar fi chiar să te 
strîngă cu ușa. Nu vi s-a întări 
plat? Mă bucur. Dar atunci, de ce 
oare mi se întîmplă mie? Ei asfa-il 
O fi vreun „ghinion" la mijloc. Ori 
altceva. Mai ști?!

Dar, de azi înainte fie ce-o fi. 
Am să încerc. Pînă la urmă tot

♦♦--------------------

La gospodăria a- 
g r i c o 1 ă de stat 
„Alba-iulia" cule
sul strugurilor, una 
din lucrările de 
toamnă cele mai 
plăcute, se desfă
șoară din plin.

In clișeu: Cu
lesul strugurilor la 
brigada viticolă de 
la Țelna.

Flora și fauna ei bogată, frumuse
țea peisa jelor fac din Delta Dunării 
un adevărat monument al naturii.

★ Muncitorii cooperativei de 
încălțăminte „Progresul" din Al- 
ba-Iuiia, folosind în luna septem
brie a.c. în mod mai judicios ma
terialele, au reușit să economi
sească 108 kg talpă, 338 dm pa- 
trați piele și alte materiale, tota-

lizînd economii în valoare de pes
te 5.300 lei.

★ In satul Mereteu, prin con
tribuția voluntară și munca pa
triotică a cetățenilor, a fost con
struit și dat de curînd în folosin
ță un magazin mixt.

■rfr Pentru o mai bună deser
vire a populației, în curînd se 
vor deschide două centre pentru 
distribuirea petrolului — unul pe 
strada I. V. Stalin Nr. 55, iar ce
lălalt în cetate pe strada K. 
Marx nr. 21.

■jir La data de 24 octombrie 
a.c. Teatrul de stat „Valea Jiu
lui" — Petroșani va prezenta pe 
scena Casei raionale de cultură 
din orașul nostru „Vlaicu și fe
ciorii lui", piesă în 3 acte de Lu
cia Demetrius.

★ 
ria“ 
pînd 
mul

' *ar
, gust" filmul german 

„Amigo".

La cinematograful „Victo- 
din localitate va rula înce- 
ctt data de 17 octombrie fil- 
sovietic „Scrisoarea Elvirei", 
la cinematograful „23 Au- 

(R. D. G.)

Adunarea festivă din Alba-iulia
Marți, 11 octombrie, în prezența 

a peste 500 oameni ai muncii din 
orașul nostru întruniți la Casa ra
ională de cultură, a avut loc festi
vitatea de deschidere a „Lunii prie
teniei romîno-sovietice". Cu acest 
prilej, tovarășul Vasile Farcaș, se
cretar al Comitetului raional al 
P.M.R. Alba, a prezentat o amplă 
expunere în care a subliniat însem
nătatea „Lunii prieteniei romîno-so
vietice", grandioasele succese ob
ținute de poporul sovietic sub con
ducerea P.C.U.S., marele sprijin a-

voi potrivi-o eu cumva. Și-apoi 
chiar de-o ieși cu niscai supărare, 
n-am să aleg nicicînd calea de 
mijloc.

Iată-mă deci pe margine, con
vins că-i mai prudent. Cînd ce să 
vezi? Cîțiva inși de la „Ardeleana", 
„Iprodcoop" sau mai ști de unde 
aleg și ei drumul ăsta. Cică țin 
oamenii „dreapta". Respectele mele. 
Asta insă atunci cînd nu sînt pe 
biciclete. Dar cum sînt, fac bici- 

Comportări
cliștii uz de sonerie. De! Nimeni 
nu-i oprește. Ba e chiar reglemen
tar s-o aibă. Dar, nu ca să te dea 
jos de pe trotuar!

— Hei, tovarăși! — caut cu re
plica nimerită în situația cu prici
na. Trotuarul nu-i...

— Cum nu-il Nu-l vezi că este? 
— mi-o taie unul sc'urt. Și-apoi... 
ce te bagi pe fir?

Asta stă bine cu replica îmi zic, 
așa ca pentru mine! Și... zîmbesc. 
Ce-i drept cam acru, dar oricum 
este, tot „zîmbet" poate fi numit. 
Intrigat sînt însă acum de altceva. 
De unde o fi știind insul cazul cu 
firul cînd el aparține tovarășului 
Morarii de la U.C.F.S.?

La capăt de fir. Alo!!! Tovarășul

Convorbirea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Oej cu ziaristul american 

Crew Pearson
NEW YORK — Trimisul special 

Agerpres transmite:
La 6 octombrie, tovarășul Gheor- 

ghe Gheorghiu-Dej l-a primit pe 
cunoscutul ziarist american Drew 
Pearson la cererea acestuia și a 
avut

In 
drul 
care 
Post", 
cîteva sute de ziare din S.U.A. a 
apărut o amplă relatare a convor
birii.

„L-am vizitat pe Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul dele
gației romîne, scrie Drew Pearson. 
El este omul numărul unu în Ro- 
mînia, ocupînd o poziție echiva
lentă aceleia a lui Hrușciov la 
Kremlin. La misiunea romînă din 
New York am descoperit că Gheor-

---------------------------❖♦♦♦♦♦■

cu el o convorbire.
ziua de 9 octombrie, în ca- 
cronicii lui Drew Pearson, 
apare regii'at în „Washington 

„New York Mirror" și înalte

La capătul a
Desfășurînd larg întrecerea so

cialistă pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate pe acest jn, colec
tivul de muncă de la Depoul C.F.R. 
Teiuș a încheiat bilanțul primelor 
trei trimestre din acest an cu suc
cese deosebite în muncă.

Astfel, de la începutul anului și 
pînă în prezent, pe întregul depou 
s-a realizat o economie de combus- 

♦♦--------------------
„Luna prieteniei romîno-sovietice11

cordat de U.R.S.S. poporului nos
tru pentru construirea socialismu
lui și eforturile depuse de P.G.U.S. 
și guvernul sovietic pentru destin
derea încordării internaționale și a- 
sigurarea unei păci trainice în lume.

Expunerii i-a urmat un reușit 
program artistic la care și-au dat 
concursul corul Casei raionale de 
cultură, soliști vocali și recitatori. 
In încheierea programului a fost 
prezentată o suită de dansuri pă- 
durenești.
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mai 
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Mcraru tună și trăznește. Se vede 
treabă că, la sport fiind, în orice 
împrejurare ține la „performanțe". 
Mă gîndesc. Ce s-ar alege cu tele
fonista de la celălalt capăt de fir 
dacă n-ar fi „paratrăznetul"? Din 
fericire iată însă că este. Și-apoi 
chiar dacă nu peste tot sînt luate 
măsuri de prevedere, locul i-l ține 
opinia, replica.

Așa-i cu replica. E necesară. Și, 
uneori nu strică să fie cit de 
ioasă căci, pe ici pe colo, se 
găsesc, din păcate, corigenți 
comportare.

Mergi, bunăoară, la cinema, 
bilet in regulă, îți găsești locul o- 
cupat. Intervi. Ți-ai găsit-o. Uzînd 
de dreptul primului ocupant și nu 
de dreptul pe Care i-l dă biletul, in
sul nici gînd n-are să se „de-pla- 
seze". Te așezi aiurea. Cineva în 
spate ronțăe semințe. In față, doi 
încing o discuție. Of!

In sjîrșit filmul se termină. Cu 
impresiile filmului însă nu ajungi 
declt pînă în preajma ușii de la ie
șire. Hait Ieși!... te ia în primire 
tovarășul Bucur. Pleci. Impresii? 
Cit se poate de urîte. Dar... c\e să-i 
faci! Bine c-ai scăpat cu atlia, căci 
prin alte părți ...I-a Cricău, de pil
dă, mai toți din brigada u'iticolă 
cunosc de-acum colecția de înjură
turi a pivnicerului Rusu Constan
tin zis Costică.

Comportări!... Opinie ai cuvîntul!
S. MĂRGĂRIT 

ghiu-Dej este un om cu maniere 
cumpătate. Aceasta este prima mea 
călătorie în țara dv., a spus el. 
Poporul american are o inimă cal
dă și este prietenos. Nu avem di
vergențe cu dînsul. Noi nu expor
tăm revoluția, aș dori să văd mal 
mult din Statele Unite".

Gheorghiu-Dej nu a dorit să facă 
declarații în legătură du relațiile 
sovieto-americane, arată Pearson, 
„dar a vorbit foarte sincer despre 
țara sa și despre Balcani, în spe
cial despre dorința guvernului ro- 
mîn de a antrena pe vecinii Romî- 
niei intr-un pact balcanici

Noi am reglementat problemele 
financiare cu Grecia — a spus 
Gheorghiu-Dej — și trimitem o e- 
chipă de experți în Grecia să cer-

(Continuare în pag. 4-a)

trei trimestre
tibil convențional de 984 tone. In 
ce privește economiile bănești rea
lizate la prețul de cost, ele se ri
dică pe primele 8 lufli din acest 
an la 226.000 lei, cu 56.000 lei mai 
mult decît era angajamentul.

Rezultate de seamă au fost obți
nute și în ce privește remorcarea 
trenurilor cu tonaj sporit. Numai 
în perioada de la 1 iunie și pînă la 

1 octombrie s-au remorcat 149 
trenuri cu un tonaj sporit de 5.713 
tone. Echipa mecanicului de loco
motivă Cristea Vasile s-a situat 
fruntașă pe depou în remorcarea 
trenurilor cu tonaj sporit, remor- 
cînd în această perioadă 8 trenuri 
cu un tonaj sporit de 278 tone.

La realizarea de economii de 
combustibil fruntașă pe depou s-a 
situat în primele 9 luni echipa me
canicului Man Eugen, care a eco
nomisit 83,3 tone combustibil con
vențional.

Economii prin inovații
Aducîndu-și din plin contribuția 

la realizarea de cît mai multe eco
nomii, nu de mult un grup de mun
citori de la Autobaza I.R.T.A. Al
ba-iulia, în frunte cu maistrul Popa 
Gheorghe, au experimentat și dat 
în folosință un dispozitiv pentru 
formarea ochiurilor de ara

Pînă la realizarea acestei inovații 
operațiunea de îndoire și formarea 
ochiurilor Ia arc se făcea prin lo
vire din care cauză de multe ori 
se înregistrau pierderi mari de ma
terial, iar pe de altă parte se in
fluența asupra rezistenței materia
lului supus acestei îndoiri. Noua 
inovație reușește să înlăture aceste 
piedici și să aducă o economie an- 
tecalculată anuală de peste 3.000 
lei, precum și reducerea timpului de 
lucru cu minimum 3 ore pe zi.

Pe teme externe ®

Târile coloniale | 
cunosc azi un avînt uriaș ® 
în lupta lor de eliberare ® 
națională. (g

$ Au ajuns și gentlemenii 
g să-și dea seama ca oricine 
â că și-n țări cu mirodenii
S ... nu miroase tocmai bine. Sț



Oamenii sovietici stăpini ai tehnicii moderne Luna prieteniei romîno-sovietice
Un strung Carusel ursaș
Uzina de mașini-unelte grele din 

Kolomna — regiunea Moscova — 
a realizat un strung carusel uriaș. 
El este înalt de peste 15 metri și 
greu de 1.400 tone. Această mași- 
nă-unealtă gigantică însumează 
peste 4.000 de piese și este montată

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

pe o suprafață de 920 metri pătrați.
Pe această nouă mașină-carusel 

se pot prelucra piese de mai multe 
tone, avînd diametrul pînă la 20 
metri. Deservirea acestei mașini ti- 
riașe se face de numai 3 muncitori.

Trenuri aeriene Intilnire cu brigada științifică

■XOC

Protecția liniilor de transpor
tare a energiei electrice este a- 
sigurată cu ajutorul unor para
trăsnete speciale. In cazul lovi
turii de trăsnet, ele preîntimpină 
scurtcircuitul sau supratensiunea, 
care pot scoate din funcțiune u- 
tilajul liniei. Recent oamenii de 
știință sovietici au creat un nou 
agregat care protejează linia în 
mod absolut eficace împotriva 
oricăror suprasarcini. La uzina 
„Proletarul" din Leningrad s-a 
construit un model experimental 
de paratrăsnet combinat pentru 
rețelele cu o tensiune pînă la 
500 000 v. El a trecut cu succes 
încercările la care a fost supus, 
rezistînd Ia șocurile unor trăs
nete artificiale cu o tensiune 
pînă la 1.390.000 v.

Institutul „Ghiprorrtez" din Mos
cova a elaborat cîteva proiecte de 
linii suspendate pentru 
rapid al călătorilor. La 
de pildă, un tren aerian 
pe o distanță de 17 km, 
S km printre atelierele 
derii „Kazahstanskaia Magnitka".

Cum va arăta acest drum aerian?
Stilpi de beton armat vor susține 

șinele — grinzi, pe dare vor susține 
vagoanele suspendate. Trenurile a- 
eriene vor atinge o 
km pe oră.

transportul 
T emir-T au, 
va circula 
dintre care 
întreprin-

viteză de 160

Mașini de frezat 
cu conducere autom
Uzina „Sverdlovsk" din Lenin

grad produce în serie mașini de fre
zat cu conducere automată; insta
lația electronică de calculat adaptată 
la freze, este realizată du semicon- 
ductori. Creierul electronic reali
zează calculele privind mișcarea 
mașinii cu o precizie de 20 microni, 
are o mare rapiditate și poate încă
pea Intr-un geamantan.

In cadrul manifestărilor de masă 
“prilejuite de „Luna prieteniei ro- 
mîno-sovietice", zilele trecute ță
ranii muncitori din Drîmbar s-au 
întîlnit cu membrii uneia din brigă
zile științifice ale Casei raionale de 
cultură. Și, interesul sătenilor din 
Drîmbar față de sosirea brigăzii 
științifice în mijlocul lor, a fost do
vedit atît de numărul mare de par
ticipant cît și de varietatea proble
melor ridicate pentru a fi lămurite.

Manifestînd un deosebit interes 
problemei cuceririi spațiului cos
mic, țăranii muncitori din Drîmbar 
au aflat cu satisfacție, din discu
țiile cu membrii brigăzii, despre 
marile succese dobîndite de oamenii 
sovietici în acest sens, despre po
sibilitatea apropiatelor zboruri ale 
omului în cosmos. Țăranii munci
tori din Drîmbar au primit apoi pre
țioase lămuriri privind avantajele 
folosirii îngrășămintelor chimice în 
cultura plantelor, soiuri de porumb

potrivite a se cultiva în hotarul sa
tului, bolile frecvente la sate, cau
zele acestora și posibilitatea pre
venirii lor.

Cum brigada științifică a avut în 
componența sa oameni de diverse 
specialități, țăranji muncitori din 
Drîmbar au primit răspunsuri do
cumentate la fiecare din întrebările 
puse. Acest lucru a sporit intere
sul sătenilor față de asemenea ma
nifestări și, în acest sens, și-au ex
primat dorința de a se întîlni cît 
mai des cu membrii brigăzii știin- 
țificfe.

După ce s-au întreținut cu mem
brii brigăzii științifice, țăranilor 
muncitori din Drîmbar le-a fost 
prezentat un reușit program artistic 
de către un grup de elevi ai Școlii 
medii „Horia, Cloșca și Crișan" din 
Alba-Iulia. Cei prezenți ati ascultat 
rînd pe rînd versuri, cîntece și co
ruri din operele poeților și compo
zitorilor sovietici.

Expoziția „Pictura clasică rusă 
în muzeele R. S. F. S. R.“

Minerii nu vor mai lucra în subteran
Oamenii de știință din Kazah- 

stan, în colaborare cu proiectanții 
și lucrătorii din producție, au în
ceput o serie de lucrări care au 
drept țel lichidarea totală a opera
țiilor manuale în mine și să scu
tească pe om de muncă în subte
ran. Prin înfăptuirea acestui pro
gram minerilor nu le va mai ră- 
mîne de îndeplinit decît funcția de 
reglare a mașinilor, ei nu vor mai 
fi nevoiți să lucreze în tot cursul 
schimbului în subteran.

In acest scop, în prezent se ela
borează un utilaj autopropulsat de 
havare și încărcare-descărcare pre
văzut cu camere de televiziune și 
aparatură pentru comanda-program 
de la! punctul de dispeceri, situat la 
suprafață.

In prezent, la întreprinderile mi
niere din Kazahstan, datorită perfec
ționărilor tehnice, un mare număr de 
oameni sînt trecuți de la muncile 
în subteran la lucrările de Ia supra
fața pămîntului.

De la începutul anului 1959, la 
minele polimetalice din Kazahsta- 
nul de est, de pildă, circa 1.000 de

mineri nu mai sînt nevoiți să lu
creze în subteran. După părerea 
specialiștilor, în decursul septena- 
liiltii la aceste mine se va reduce a- 
proape de două ori numărul mun
citorilor care lucrează în subteran.

Tractoare comandate 
de la distanta

Specialiștii sovietici au realizat 
cu ajutorul unor dispozitive fotoe- 
lectrice cu semiconductori cîteva ti
puri de tractoare domandate de la 
distanță. De la postul de teleco
mandă, tractoarele sînt dirijate prin 
fascicule luminoase, imprimîndu-li- 
se atît direcția și viteza, cît și a- 
dîncimea arăturii.

Expusă în centrul orașului, ex
poziția „Pictura clasică rusă în mu
zeele din Republica Sovietică Fede
rativă Socialistă Rusă" a stîrnit un 
viu interes în rîndnl oamenilor 
muncii din Aiba-Iulia și satele din 
jur. Locuitori ai orașului ca și să
teni veniți cu diverse treburi la 
centrul de raion, se opresc îndelung 
în fața panourilor care cuprind pic-

turi ale maeștrilor ruși. Și ei ad
miră unul cîte unul copiile tablou
rilor aflătoare în Muzeul etnogra
fic regional din Pskov, Muzeul re
gional de artă „A. M. Gorki" din 
Kirov, Muzeul de arte plastice dfi» 
Voronej, Galeria de tablouri a Mu
zeului de stat din Kazan, Galeria 
regională de tablouri din Kalinin, 
Galeria regională de artă din Krusc.

Cartea sovietică la îndemîna cititorilor

Una din termocentralele din Moscova, dirijată cu ajutorul aparate
lor electronice.

Dezvoltării pomiculturii
— toată atenția

au stabilit că în raionul nostru sînt 
încă peste 1.600 hectare teren co
respunzător p'antărilor de pomi în 
comunele Meteș, Feneș, Stremț, Be
nic, Mihalț și altele și care în ur
mătorii ani trebuie să fie plantate 
cu pomi. In afară de aceasta, în 
grădinile de' pe lîngă casele gos
podarilor sînt mulți pomi îmbătrî
niți ce dau o recoltă scăzută 
fructe și care trebuie înlocuiți. 
toamna aceasta este prevăzut 
se planteze cu pomi de către gos
podăriile colective din Oiejdea, Te
iuș și Mihalț, din terenul în pantă 
impropriu culturii cerealelor, o su
prafață de 75 hectare.

Gospodăria colectivă din Oiejdea, 
care plantează în toamna aceasta 
cu pomi o livadă nouă de 53 hec
tare, a și executat pichetajul pe 
cea mai mare parte din suprafață 
și zorește executarea gropilor. In 
direcția plantărilor masive de pomi 
însă, nu același lucru putem spune 
despre gospodăria colectivă din 
Mihalț, care are de plantat cu pomi 
10 ha. Aici datorită faptului că Con
ducerea gospodăriei nu dovedește 
suficientă preocupare pentru dezvol
tarea pomiculturii, nu a luat încă 
nici o măsură pentru executarea pi-

în raionul nostru i

Prieten și sfătuitor pentru 
și mari, prezentă în vitrine și 
turi, cartea sovietică marchează și 
ea sărbătoarea „Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice".

Intr-o vitrină special amenajată 
de „Librăria noastră" sînt expuse 
ultimele noutăți. Citim: Pămînt 
desțelenit volumul II de M. Șolo- 
liov, Familia Rubaniuk de Evgheni 
Popovkin, Bătălie în marș de Ga
lina Nikolaevna, LTndeva în Polesie 
de Lidia Obuhova.

e
A

mici 
raf-

Din programul

Intre 14 și 21 octombrie, în ca
drul manifestărilor închinate sârbă- • 
toririi „Lunii prieteniei romîno-so- 
vietice" vor avea loc: Conferința 
„O etapă importantă în dezvoltarea

O expoziție de cărți ale scriitori
lor sovietici va fi organizată, zilele 
acestea, în localul librăriei. Vizitați 
expoziția și îmbogățiți-vă biblioteca 
cu cărțile sovietice preferate! In lo
calul librăriei vor avea apoi loc, 
în fiecare duminică înainte de ma
să, conferințe, recenzii și prezentări 
de cărți sovietice, audiții pe dis
curi din muzica compozitorilor ruși 
și sovietici.

Lărgirea sectorului pomicol, așa 
cum se arată în Directivele celui 
de-al III-lea Congres al partidului, 
care prevăd ca pînă în anul 1965 
să se ajungă la o suprafață plan
tată cu pomi de 300.000 ha, pun 
în fața pomicultorilor și a tuturor 
oamenilor muncii din agricultura 
raionului sarcini importante. In ra
ionul nostru condițiile de climă și 
sol, deosebit de favorabile dezvol
tării pomicultura au făcut ca în ba
zinele pomicole din Stremț, Benic, 
Valea Ampoiului, Comunele Cricău, 
Ighiu etc. numărul de pomi și pro
ducția de fructe să sporească tot 
mai mult.

Ca urmare a sprijinului acordat 
de stat, în ultimii ani pe Ungă com- 
plectarea golurilor și înlocuirea po
milor cu productivitate scăzută, 
s-au făcut în multe comune plan
tări de pomi pe suprafețe întinse. 
Asa sînt, de exemplu, plantațiile de 
meri pe o suprafață de 10 ha din 
comuna Benic, plantațiile de nuci 
din comunele Oarda de Jos, Cricăil, 
Stremț, plantațiile de peri, meri, 
direși și alți pomi din speciile șl 
soiurile raionate, efectuate de co
lectiviștii din Obreja pe o suprafață 
de peste 40 ha, etc.

Pe lingă plantațiile masive exis
tente, lucrările de zonare efectuate 
de organele agricole de specialitate

de 
In 
să

chetajului și a celorlalte lucrări în 
vederea plantărilor de pomi, deși 
este timpul să lucreze din plin în 
această direcție.

Slab interes pentru plantări de 
noi livezi dovedesc, de asemenea, 
și unele întovărășiri ca cele din 
satele Geoagiu de Sus, Galda de 
Sus, Tăuți, Găureni și altele de pe 
valea Ampoiului, care, deși au toate 
condițiile pentru a planta zeci de 
hectare cu pomi pentru a-și mări 
averea obștească și a-și crea astfel 
noi surse de venit, nu au făcut ni
mic in acest scop.

In afară de plantările masive, tot 
în această toamnă sînt posibilități 
să se planteze în go’uri și prin în
locuirea pomilor îmbătrlniți și us- 
cați din livezi și grădini, 20.000 de 
pomi fructiferi, cea mai mare parte 
din acești pomi urmirtd să se plan
teze în grădinile din bazinele po
micole Stremț, Benic și Valea Am
poiului. In comuna Stremț bunăoa
ră, unde sînt condiții pentru a se 
planta cel puțin 4.000 de pomi, tre
buie să se ia toate măsurile pentru 
a se executa la timp gropi'e nece
sare și a se planta întregul număr 
de pomi, spre a nu se repeta situa
ția din primăvară, cînd din cei 
2.000 pomi prevăzuți să se plante
ze, nu s-au plantat decît 800. Tot 
interesul pentru plantările de pomi 
în livezi și grădini trebuie să do
vedească și comunele Benic, Me- 
teș, Feneș și altele, unde de aseme
nea lucrările pentru plantări de 
pomi sînt rămase în urmă. Cu in
tensitate trebuie să se lucreze la

executarea gropilor pentru complec- 
tarea golurilor din plantațiile de 
pomi pe drumurile dintre comunele 
Ighiu, Cricău, Galda de Jos, Mi
halț și celelalte comune din raion.

In desfășurarea lucrărilor de plan
tarea pomilor în masiv și în goluri, 
un sprijin permanent trebuie să a- 
corde pomicultorilor organele tehni
ce agricole de la comune, pentru 
ca plantările de pomi să se execute 
în condiții tehnice optime, să arate 
țăranilor muncitori prin exemple 
concrete că este în primul rînd in
teresul lor să planteze cît mai mulți 
pomi. Grăitoare în acest sens 
sunt rezultatele obținute de co
lectiviștii din Benic, care de 
pe o suprafață plantată cu caiși, 
de 1 hectar, au realizat în acest an 
un venit de 16.800 lei.

In raionul nostru sînt toate con
dițiile ca sarcinile stabilite pentru 
dezvoltarea pomicultura să fie în
deplinite. Pentru înfăptuirea lor 
este nevoie însă de o preocupare 
permanentă a conducerilor unități
lor agricole socialist-cooperatiste, 
care au planificate plantări de po
mi. Un prețios aport la dezvoltarea 
pomiculturii în raionul nostru au 
datoria să-l aducă comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare de la 
comune, care trebuie să mobilizeze 
pe țăranii muncitori să planteze un 
număr cît mai mare de pomi. Să-i 
ajute pe aceștia ca din sutele de 
hectare de terenuri degradate și ne
productive să facă nesfîrșite livezi 
de pomi fructiferi.

Irig.' agronom GLIGOR ION

agriculturii sovietice" la G.A.C. 0- 
breja; actualități tehnice sovietice, 
jurnal vorbit, la fabrica „Ardelea
na" și 1.1. L. „Horia", jurnal vor
bit pe tema actualități din agricul
tura U.R.S.S la G.A.S. Oarda de 
Jos și Galda de Jos. La Atelierul 
central de reparații va fi prezentată 
conferința „Marile victorii ale cos
monauticei sovietice,, iar la Bi
blioteca raională va avea loc o sea
ră literară „Pagini din literatura 
popoarelor U.R.S.S."

Pentru amatorii de muzică, la 
Casa raională de cultură va fi or
ganizată în 19 octombrie o audiție 
din muzica clasicilor ruși. In ziua 
de 20 octombrie tot la Casa raio
nală va fi expusă conferința „Fe
meile sovietice constructoare ale co
munismului", iar în 21 octombrie 
la clubul „1 Mai" Teiuș va vorbi 
tovarășa Sandu Lucreția, președinta 
Comitetului raional al femeilor, 
despre impresiile din călătoria în 
U.R.S.S. cu trenul prieteniei.

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

Izvor nesecat de 
cunoștințe și învățăminte

Oameni ai muncii din raionul 
nostru! Vreți să fiți la curent cu 
cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, cu ultimele cercetări 
în domeniul agrotehnicii și zoo
tehniei, cu noul din literatură, 
teatru, muzică, arte plastice? Nu 
pierdeți prilejul și abonați-vă la 
presa și publicațiile sovietice. A- 
bonamente noi și reînnoiri de a- 
bonamente se mai pot face prin 
oficiile P.T.T.R., agenții și fac
torii poștali sau difuzorii din in
stituții și întreprinderi pînă la 30 
octombrie 1960.

\



TRIBUNA AGITATORULUI Insămințările să fie grabnic terminate!
Cu căldură, cu convingere

Seara se lăsă parcă pe furiș pes
te Bărăbanț. Fara Gligor nici nu 
bacă de seamă cum îl prinse în 
întunecime. Se trezi, dintr-o dată, 
■că în loc de lumina zilei de la un 
■capăt la celălalt al satului becuri 
sclipitoare îi surîdeau.

— Ei, vecine Timoftei — se a- 
<dresă omului ce stătuse vreme înde
lungată tăcut și cu gîndul mînat 
parcă peste șapte sate. Să știi că 
nici ceia ce ți-am spus ieri, alaltă
ieri n-an fost vorbe goale...

. ...Și Fara Gligor începu din nou.
— Mai acum 3-4 ani vedeam be

cul numai la oraș. Acum — iată-1 
aici deasupra capului. Ce crezi, 
cine La adus aici, nu partidul? A- 
tunci de ce n-ai încredere în ce-ți 
spun? Stai așa parcă gospodăria 
colectivă ar fi o sperietoare. Ei, ce 
zici, facem cererea?

Aldea Timoftei se uită odată lung 
la agitator și apoi se întoarce și 
plecă...

★
In primăvara anului acesta, aici, 

la Bărăbanț, ca în atîtea și atîtea 
■sate ale raionului, comuniștii din 
sat au început munca pentru trans
formarea întovărășirii din sat în 
gospodărie colectivă. Fara Gligor, 
tin comunist de nădejde, a fost prin
tre primii care s-a hotărît să pă
șească pe calea gospodăriei colec
tive. A discutat mai întîi cu soția 
•și apoi și-a înaintat cererea. Agita- 
. torul însă nu s-a mulțumit cu atîta. 
Abia acum începea munca lui.

Intr-o duminică, după ce oamenii 
își dădură vitele la pășune, Fara 
Gligor îl căuta din nou pe Aldea 
Timoftei. Ii rămăseseră dator cîte- 
va cuvinte care, se gîndea el, s-ar 
îi putut să găsească convingerea 
în adevărul pe care-1 spune. II găsi 
acasă. După ce-i dete binețe începu:

— Ai plecat atunci fără să mai 
mă asculți. Dar să știi că ai făcut 
rău. Uite, voiam să-ți spun atunci 
■că la Micești, aici la numai doi 
pași de noi, colectiviștii îs mulțu- 
Miiți de rezultate. Anul trecut va
loarea zilei-muncă a fost de peste 
40 Iei. Apoi să știi că și noi vom 
putea face aici lucruri frumoase. 
Avem pășune să creștem 3-4000 de 
oi, avem loc bun pentru legume. 
Și o să vezi ce viață ne facem.

— Măi, parcă tu ști cumu-i în 
colectivă — îl întrerupse Aldea.

■— Cum să nu știu, cînd văd. Și- 
ăpoi te pot convinge.

Și discuția a durat pînă către a- 
miază. Aldea i-a promis lui Fara 
că se va mai gîndi și că..

Cînd Aldea Timoftei își duse ce
rerea la sfat, Fara nu era acolo. 
A auzit abia a doua zi, cînd inte- 
resîndu-se de noii înscriși spre a 
putea spune și altora, a întîlnit nu
mele lui Aldea. Era prima bucurie, 
primul rod a! muncii de convingere 
și acest rezultat îi dădea și mai 
multă încredere în succesele vii
toare.

Fara își luă în fața organizației 
de bază asupra sa sarcina să lă
murească sure a păși pe calea gos
podăriei colective și pe alți vecini 
ai lui. Prima dată a stat de vorbă 

■cu Bumbac Ilie, apoi cu Săbău 
Gheorghe. Nit de puține ori, atunci 
cînd a întîlnit-o, i-a explicat despre 
avantajele muncii în gospodăria co
lectivă și Evei Fara.

. — Acum așteptați să vă împingă 
cineva de la spate către bine, iar 
apoi nu știți cum să-i mulțumiți — 
le spunea el cînd din discuție în

In întîmpinarea Congresului sindicatelor
Ne mai despart doar cîteva zile 

pînă la începerea lucrărilor celui de-al 
TV-lea Congres general al Sindica
telor din R.P.R. ce va avea loc la 
'București la data de 26 octombrie 
■a. o.

In întregul raion pregătirile pen
tru întîmpinarea însemnatului eve
niment sînt în toi. Pînă în prezent, 
un număr de 10.198 membri de sin
dicat au participat la dezbaterea 
noului proiect de statut, făcîndu-se 
cu acest prilej peste 1.150 propu
neri prețioase pentru îmbunătățirea 
■acestuia.

La Zlatna și Teiuș vor fi deschi
se, pînă la începerea Congresului, 
expoziții Ce vor oglindi prin pa
nouri, grafice și fotomontaje succe
sele obținute în producție, în în
trecerea socialistă, în dezvoltarea 
mișcării de inovații și raționalizări, 
țn activitatea cultural-educativă și

discuție se ajungea la vorbe mai 
tari.

— Dar uitați-vă la cîteva lucruri 
care vă înconjoară și îmi veți da 
dreptate. Aproape toți copiii noștri 
pjleac'ăl azi din sat, fie la licee, fie 
la școli profesionale. Avem azi atî
tea și atîtea aparate de radio în 
sat. Acestea nu-s oare lucruri care 
ne arată că partidul și guvernul se 
îngrijește azi de noi țăranii? Of! 
Of! rău mai înțelegeți. Mulți din
tre cei care stăteau de vorbă cu 
Fara Gligor ridicau problema că 
nici în întovărășire lucrurile 
n-au mers prea bine. El însă, 
cunoscînd adevăratele cauze, a 
explicat oamenilor că au fost 
unii întovărășiți care n-au îngrășat 
terenul, nu l-au lucrat la timp. Or, 
dacă nu-i dai pămîntului ce-i tre
buie, nu îngrijești culturile, e nor
mal că și recolta e mai mică. In 
gospodărie lucrurile se schimbă

...Și așa, discutînd de la om la 
om, cu răbdare, în inimile multora 
cuvintele lui Fara au încolțit, au 
găsit calea convingerii. Bumbac 
Ilie, Fara Eva, Săbău Gheorghe și 
alți țărani muncitori din sat cu 
care — Fara agitatorul — așa cum 
îi zic bărăbănțenii — a stat de vor
bă, și-au înaintat cereri pentru gos
podăria colectivă. S-a înființat co
mitetul de inițiativă. Cei care i-au 
cunoscut puterea de convingere, 
străduința cu care muncește, l-au 
ales președintele comitetului de ini
țiativă.

Acum, la Bărăbanț munca pentru 
formarea gospodăriei colective se 
desfășoară intens. Agitatorii organi
zației de bază stau zi de zi cu oa
menii din sat, le arată avantajele 
muncii în comun, îi îndrumă să pă
șească pe calea gospodăriei colec
tive. Sînt încă și greutăți. Dar a- 
gitatorii reușesc să le învingă. Mai 
deunăzi, Fara Gligor a bătut la 
poarta lui Ștefan Aldea. De fapt nu 
era pentru prima oară. I-a ieșit 
chiar el în întîmpinare.

— Iar vi cu colectiva? I-a luat-o 
înainte Aldea.

— Stai, nu mă lua așa iute — 
îi răspunse Fara. Iară, da! Și am 
să tot viu pînă cînd o să te fac să 
vi alături de cei mulți care-s în
scriși pînă acum. Acum am venit 
să-ți spun ce am aflat de la Oarga 
Teodor, din colectiva din Micești. 
A fost pe aici și l-am întrebat des
pre gospodărie, despre venituri. Ști 
ce mi-a spus? Zice că el a luat ca 
avans, numai bani în afară de ce
reale, aproape 7.000 lei...

Mai discutară ei ce mai discutară 
și apoi Fara îl întrebă din nou pe 
Aldea de cerere.

■— No — ce zici? Facem cererea. 
Aldea stătu pe gînduri puțin și 

apoi îi promise că o să se mai sfă
tuiască cu ai casei și că va vedea 
el ce are de făcut. După cîteva zile 
însă el își duse cererea la sfat.

★
Fara ca și ceilalți agitatori din 

Bărăbanț, îndrumați și sprijiniți de 
comitetul comunal de partid, mun
cesc neobosiți pentru a pune bazele 
gospodăriei colective. Și munca lor 
e încununată zi de zi de! rezultate 
tot mai bune.

Cînd muncești cu căldură, cu 
convingere, nu poți să nu ai rezul
tate. ' JiTTpH:

♦♦--------------------------------

a condițiilor de trai, obținute de 
oamenii muncii din raionul nostru 
între cele două congrese.

O vie activitate vor desfășura în 
aceste zile formațiunile artistice ale 
comitetelor sindicale din Comerțul 
de stat, I.l.L. „Horia" P.T.T.R: și 
altele, prin prezentarea de progra
me artistice în întreprinderile pro
prii, precum și la alte întreprinderi.

Sîmbăta trecută, la I. M. „Gheor
ghe Doja" din Zlatna un mare nu
măr de muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari au audiat con
ferința „A 15-a aniversare a Fede
rației Sindicale Mondiale", după 
care a fost prezentat un frumos 
program artistic.

Tot pînă la începerea și în cin
stea Congresului în toate întreprin
derile din raion vor fi organizate 
schimburi de onoare.

Fruntași la însâixiîiifâri
Colectiviștii și întovărășită din 

satele comunei Ighiu sînt fruntași 
la însămînțări.

Cu sprijinul S.M.T.-ului și atela
jele proprii, colectiviștii și întovă- 
rășiții din satele comunei Ighiu au 
însămînțat 1.110 hectare cu grîu de 
toamnă, după cele mai potrivite 
plante premergătoare, în teren fer
tilizat cu o importantă cantitate de 
îngrășăminte naturale. Acum, mem
brii unităților agricole socialist-coo-

Au terminat
Colectiviștii din Micești, care au 

obținut în acest an o recoltă de 
2.260 kg grîu la hectar, sînt hotă- 
rtți să obțină în anul viitor o re
coltă și mai mare.

îndrumați de organizația de par
tid, ei și-au organizat în așa fel 
munca îneît toate lucrările să se 
desfășoare la timpul optim, aiît la 
însămlnțatul griului, cît și la recol
tările de porumb și însămînțările 
de legume. Astfel, după ce au pre
gătit cu ajutorul S.M.T.-ului tere
nul după trifoi și borceag, au se-

Ce așteaptă 
întovărașiții din Teiuș ?

Unul din factorii care face să se 
întîrzie însămînțările de toamnă la 
întovărășirea agricolă din comuna 
Teiuș este tărăgănarea nepermisă 
a eliberării terenului de recottele 
tirzii, de pe suprafețele ce urmează 
a fi tnsămtnțate. Deși aici porum
bul a ajuns în faza de coacere, care 
permite să se recolteze în cele mai 
bune condițiuni, peste 60 la sută 
din porumb continuă să se afle 
încă necules, iar terenul nu este e- 
liberat decît în proporție de 20 la 
sută. O slabă procupare există la 
această întovărășire și în ce pri
vește fertilizarea solului cu îngră
șăminte naturale. Și faptul că în
tovărășită Crișan Ion Vasile, Ana 
Gligor, Radu Alexandru și alții 
continuă să aibă în curte cantități 
importante de gunoi de grajd, în 
loc să-l transporte în cîmp pentru 
îngrășarea terenului, dovedește pe 
deplin acest lucru,

Ținînd seamă că întovărășirea 
din Teiuș are de însămînțat 125 de 
hectare după porumb, organizația 
de bază și comitetul executiv al 
sfatului popular din comună trebu
ie să depună tot efortul pentru mo
bilizarea largă a întovărășiților la 
recoltarea porumbului și eliberarea 
terenului, pentru a se putea exe
cuta arăturile și a termina într-un 
timp cît mai scurt însămînțările.

Rezultate în întrecere

Sectorul zootehnic, 
=== principal izvor de venituri

Antrenați în întrecere cu colecti
viștii din Cîinic, raionul Sebeș și 
cei din Cistei, din raionul nostru, 
colectiviștii din Teiuș depun eforturi 
sporite pentru a-și îndeplini și de
păși angajamentele luate.

Indreptîndu-și în mod deosebit a- 
tenția spre sectorul zootehnic, care 
s-a dovedit a fi un principal izvor 
de venituri, colectiviștii din Teiuș, 
îndrumați de organizația de partid, 
și-au sporit numărul de taurine 
pînă la 110, din care 32 vaci de 
lapte și pe cel al oilor Ia aproape 
700 capete. Pentru a-și mări cît 
mai mult veniturile, colectiviștii 
nu se mulțumesc numai cu 
sporirea numărului de animale!, ci 
ei acordă în același timp toată a- 
tenția creșterii productivității aces
tora. In acest scop, conducerea gos
podăriei a schimbat 14 din vacile 
cu producție scăzută de lapte cu 
altele mai productive și a reparti
zat în sectorul zootehnic oameni 
pricepuți, cu dragoste de animale, 
care să le îngrijească cît mai bine.

Prin înlocuirea vacilor necores
punzătoare cu vaci productive, prin 
curățenie desăvîrșită, furajarea ra
țională, îngrijirea și mulgerea a- 
cestora de aceeași oameni, prin a- 
plicarea masajului ugerului, și 

peratiste din satele comunei, care 
sînt pe terminate cu însămîn
țările, dau bătălia pentru recolta
rea ultimelor hectare de porumb.

In întrecerea dintre gospodării, 
pentru cîștigarea bătăliei la însă
mînțări, în frunte se situează co
lectiva ■ din Țel na. Dintre în
tovărășirile agricole, Cele mai bune 
rezultate au fost obținute de into- 
vărășiții din Ighiu.

însămînțările
mânat cu mașj.na grîu din soiul Ce- 
nad 117, ales și tratat în cele mai 
bune condițiuni agrotehnică, termi- 
nînd această lucrare cu 4 zile îna
inte de termen.

Totodată ei au terminat zilele a- 
cestea și recoltatul porumbului și 
au însămînțat în grădină o supra
față însemnată de spanac și salată.

Fruntași în muncă sînt colecti
viștii Crișan Gheorghe, Hitter Mi
hai, Sîrbu Elena, Muntean Victoria, 
Oarga Victoria, Crăciun Petru și 
alții.

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

Cînd nu se depune destul interes
Deși ne aflăm într-o perioadă 

cînd însămînțările de toamnă trebuie 
să fie terminate, la gospodăria co
lectivă din Obreja, datorită faptului 
că consiliul de conducere al gospo
dăriei, îndrumat în slabă măsură 
de organizația de bază, nu depune 
destul interes în organizarea mun
cii și desfășurarea muncilor agri
cole, însămînțările în această gos
podărie continuă să fie mult răma
se în urmă. Cum poate explica con
ducerea gospodăriei faptul că pînă 
la 12 octombrie nu s-a însămînțat 
decît 37 la suită din suprafața pla
nificată, deși gospodăria a avut la

In clișeu: Pregătirea terenului pentru însămînțări la G.A.C.—Șeușa

a altor metode înaintate, gos
podăria a obținut o producție me
die de peste 2.500 litri lapte de 
fiecare vacă furajată. Aceasta a 
permis colectiviștilor să valorifice 
de la vaci peste 7.000 litri lapte în 
fiecare lună, realizînd tin venit fru
mos.

Creșterea și îngrășarea de bovine 
constituie de asemenea o sursă im
portantă de venituri pentru colecti
viștii din Teiuș. Astfel, prin valo
rificarea pe bază de contract a unui 
număr de 54 taurine, colectiviștii au 
realizat un venit de 130.000 lei, 
iar cele 24 capete de bovine ce se 
vor preda pînă la sfîrșitul anului, 
va face să crească și mai mult ve
niturile gospodăriei.

In întrecerea cu colectiviștii din 
Cîinic și Cistei, membrii gospodă
riei colective din Teiuș au obținut 
rezultate de seamă și în ce privește 
creșterea oilor. Asigurîndu-li-se o 
pășune bogată și o îngrijire atentă, 
acestea au dat o producție de 2,200 
kg lînă și 56 litri lapte fiecare, de- 
pășindu-se angajamentul luat în în
trecere cu 10 litri lapte pe cap de 
oaie. Venitul de 137.105 lei realizat 
de la oi, precum și sumele încasate 
din valorificarea laptelui de la 
vaci și a bovinelor îngrășate, au

Unde lipsește preocuparea
In comuna Sîntimbru însămînță

rile sînt mult rămase în urmă. Aici 
pînă la 12 octombrie nu s-a însă
mînțat decît 14 la sută din supra
fața de grîu prevăzută să se însă- 
mînțeze în toamna aceasta. Ceea 
ce a dus Ia această întîrziere este 
în primul rînd lipsa de preocupare 
pentru grăbirea recoltărilor și eli
berarea terenului. La întovărășirea 
din Sîntimbru, de exemplu, deși po
rumbul a ajuns la maturitate de 
mai bine de două săptămîni, el 
continuă să fie în mare măsură în
că în cîmp, necules. Dar și unde 
s-a cules, nu s-a eliberat încă te
renul. La această întovărășire, a 
cărei conducere este lipsită cu totul 
de răspundere, nici nu s-a condi
ționat grîul de sămînță, deși a- 
cesta este adunat de la întovără
șiți încă din vară.’

Ținînd seamă de timpul înaintat 
în care ne aflăm, comitetul execu
tiv al sfatului popular din comună, 
îndrumat de comitetul comunal de 
partid, trebuie să ia cele mai potri
vite măsuri pentru mobilizarea lar
gă a întovărășiților pentru intensi
ficarea lucrărilor în cîmp, spre a 
termina însămînțările cît mai grab
nic.

acea dată peste 120 hectare teren 
pregătit pentru însămînțare?

Faptul că gospodăria a avut tot 
timpul la îndemînă sprijinul larg 
al S.M.T.-ului, un număr sporit de 
atelaje și brațe de muncă, face ca 
orice încercare de justificare să nu 
aibă temei.

Ținînd seamă de posibilitățile 
mari pe care le are, consiliul de 
conducere al gospodăriei, îndrumat 
de organizația de partid, trebuie 
să-și organizeze în așa fel munca 
pentru a termina însămînțările în
tr-un timp cît mai scurt,

adus gospodăriei un cîștig de ă- 
proape 300.000 de lei. Retribuiți 
după producția realizată, mulgă
torii Popa Vasile și Toth Șara, 
ciobanii Dobîrtă Nicolae, Raț Vic
tor și alții, care au efectuat un nu- 
mă" important de zile-muncă și care 
în frunte cu brigadierul zootehnic 
Toth Andrei s-au străduit să obți
nă rezultate cît mai bune în între
cere, sînt răsplătiți cu venituri fru
moasei , -I

Baza furajeră constituind linul 
din factorii cei mai importanți în 
dezvoltarea creșterii animalelor, co
lectiviștii din Teiuș și-au asigurat 
cîte 11.000 kg porumb însilozat și, 
borhot pentru fiecare vacă furajată, 
precum și o mare cantitate de fî- 
nuri cultivate, care va permite ca 
și în timpul iernii să se obțină o 
producție sporită de lapte.

Hotărîți să-și sporească și mai 
mult numărul de vaci și să creeze 
condiții optime de adăpostirea ani
malelor, membrii gospodăriei au 
ridicat în acest an un nou grajd în 
roșu, urmînd să-l termine și să-l 
dea în folosință încă în luna a- 
ceasta.

Acordînd toată importanța dez
voltării sectorului zootehnic și lup- 
tînd cu tot entuziasmul pentru a 
obține rezultate cît mai bune în în
trecerea socialistă, membrii gospo
dăriei colective din Teiuș obțin re
zultate tot mai bune pe calea întă
ririi economice a gospodăriei, a a- 
sigurării unei vieți mai îndestulate 
colectiviștilor.



Convorbirea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Oej cu ziaristul american 

Crew Pearson
Toate întreprinderile — pregătite 

în modul cel mai temeinic pentru iarnăI

(Urmare din pag. l-a)
(Urmare din pag. l-a) cantități sporite de legume și fruc

te, nu numai pentru consumul ne
cesar acum, ci și pentru însilozare, 
astfel ca, indiferent de condițiile 
iernii, populația să poată fi apro- 
vizională din belșug cu legume și 
fructe din silozurile proprii, fără a 
se simți nevoia aprovizionării din 
afara raionului.

Pregătirea temeinică și cu răs
pundere a tuturor întreprinderilor 
pentru iarnă nu este o treabă ce 
poate fi amînată de la o zi la alta. 
Timpul nu așteaptă după ni
meni și orice întîrziere poate cau
za. mari perturbării în buna desfă
șurare a producției. De aceea, în 
timpul acesta care a mai rămas — 
și aceasta cu atît mai mult cu cît 
se prevede înrăutățirea vremii — 
conducătorii de întreprinderi, cu 
sprijinul organizațiilor de partid și 
al comitetelor sindicale, sînt datori 
să verifice imediat stadiul pregăti
rilor în fiecare secție și să ia mă- 
.suri operative ca în cel mai scurt 
timp toate pregătirile în vederea 
iernii să fie în mod exemplar înde
plinite. In felul acesta 
diferent de condițiile 
desfășurarea normală 
proces de producție.

In Coreea de sud — 
demonstrații de masă, 

antiguvernamentale
SEUL (Agerpres). — In Coreea 

de Sud continuă demonstrațiile de 
masă ale populației împotriva gu
vernului.

După cum relatează postul de 
radio Seul și presa sud-coreeană, 
în cursul nopții de 10 octombrie au 
avut loc demonstrații de protest în 
fața reședinței primului-ministru și 
în fața reședinței partidului demo
crat, iar în dimineața zi'ei de 11 
octombrie peste 10.000 de locuitori 
ai. crasului s-au adunat în fața clă
dirii Adunării Naționale. In urma 
hotărîrii Asociației studenți’or pe 
întreaga Coree, studenții din Co
reea de Sud au întrerupt cursurile 
și au ieșit în stradă pentru a ma
nifesta împotriva guvernului.

In centrul orașului Seul au fost 
concentrați cîteva mii de polițiști, 
însă aceștia nu au putut opri pă
trunderea demonstranților în clădi
rea Adunării Naționale. Masele de 
demonstranți din Seul au atacat 
clădirea parlamentului și au cerut 
ca toți deputății să iasă în piața 
din fața clădirii parlamentului și 
să-și deară iertare în fața populației 
pentru greșelile lor.

înspăimântați de mișcările de 
masă, deputății Camerei inferioare 
au adoptat în grabă o hotărîre cu 
privire la modificarea constituției și 
adoptarea unei legi speciale pentru 
pedepsirea persoanelor care au să- 
vîrșit crime în perioada regimului 
lui Li Sîn Man.---- ------  
Situația din Congo 

se agravează
LONDRA (Agerpres). — Potri

vit știrilor transmise din Leopold
ville de către agențiile de infor
mații, situația din capitala Repu
blicii Congo s-a agravat la 11 oc
tombrie extrem de mult din cauza 
noii aventuri întreprinse de clica 
rebelilor în frunte cu co'onelul Mo
butu în scopul răsturnării guvernu
lui legal al lui Patrice Lumumba. 
Rebelii au dat un ultimatum unită
ților forțelor armate ale O. N. U. 
din Congo care păzesc reședința 
primului ministru și au cerut ca a- 
ceste unități să fie retrase și ca 
Lumumba să le fie: predat.

Bomboko, unul din acoliții colo
nelului Mobutu, a declarat că „a 
fost emis un ordin de arestare a 
lui Lumumba" și a amenințat că 
„dacă trupele Q.N.IJ. se vor împo
trivi, armata va lupta împotriva

să fii un simplu spectator' în lu
mea de azi".

Drew Pearson arată că tovarășul 
Gheorghiu-Dej a subliniat contri
buția activă la cauza păcii a state
lor neutre. Pearson sdrie că l-a în
trebat apoi pe tovarășul Gheorghiu- 
Dej ce crede despre declarația se
cretarului general Dag Hammar- 
skjoeld că Națiunile Unite repre
zintă micile state.

,,Declarația lui Hammarskjoeld a 
fost o încercare de a obține sprijin 
din partea statelor mici", a răspuns 
conducătorul delegației romlne. „In
să fapte'e rămîn fapte. El nu a 
uidep’init în mod corect hotărîrile 
Consiliului de securitate. In plus, 
structura Națiunilor Unite. în 1960 
nu noate corespunde cu cea din 
1945".

In legătură cu problema dezar
mării, Drew Pearson arată că to
varășul Gheorghiu-Dej a subliniat 
că trebuie să existe în mod simul
tan dezarmare și control și a scos 
în evidență că premierul Nehru a 
luat aceeași poziție.

„Am încercat să-l atrag pe 
Gheorghiu-Dej, continuă Pearson, 
într-o discuție asupra celor doi can
didați la președinția Statelor Uni
te, . însă el a fost discret: „Sper nu
mai că după ce va fi ales noul pre
ședinte el va putea să se așeze la 
masă și să negocieze asupra pro
blemelor păcii și înțelegerii".

„Acesta este omul care conduce 
una din țări'e sudice din blocul co
munist. Nu am putut să nu mă 
gîndesc că a fost o greșeală că nu 
i-am permis să călătorească puțin 
prin S.U.A. și să vadă cît de sin
cer dorește pacea și poporul ame
rican", încheie Drew Pearson.

ceteze perspectivele de a găsi pe
trol".

Bill Helis (un om de afaceri a- 
merican), din New Orleans a cu
treierat toată Grecia căutînd petrot, 
am observat eu. Nu vă pierdeți 
vremea?

Experții noștri nu cred așa — a 
fost răspunsul. Noi cunoaștem cite 
deva despre petrol și am fost primii 
care am descoperit țiței în India. 
Acum avem experți care fac explo
rări. în Afganistan.

După ce Mată că guvernele grec 
și turc, după cum i-a explicat to
varășul Gheorghiu-Dej, nu s-au de
clarat de acord cu încheierea înțe
legerii balcanice, printre adele și 
pentru că ar fi împiedicate de apar
tenența lor la • N. A. T. O., 
Pearson dontinuă:

„Totuși noi credem, mi-a 
Gheorghiu-Dej, că un acord 
nic împotriva agresiunii nu 
incompatibil cu alte alianțe militare. 
Noi sîntem membri ai pactului de 
la Varșovia, ei sînt în N.A.T.O. 
Grecia și Turcia — după cum se 
pare — consideră că'paceadepinde 1 
exclusiv de marile puteri. Eu nu ' 
sînt de acord, cred că micile puteri 1 
pot să aducă de asemenea o con- - 
tribuție la pace".

„Este adevărat, a continuat din- • 
sul, că o înțelegere între marile 
puteri ar înlesni considerabil reia- 1 
țiile între micile puteri. Există o 
zicală: atunci ând taurii încep să 
se bată, vițeii să stea de o parte. i 
In realitate, războiul nu poate fi li
mitat la marile puteri, fiecare va i 
fi implicat și astfel fiecare țară , 
mică trebuie să facă deea ce poate i 
pentru a preveni războiul. Nu poți i
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Putcrnicul ecou international 
al declarațiilor făcute de N.S. Hrușciov 
la posturile de televiziune americane

S. U. A

Drew

spus 
balca- 

este

ficace măsuri în vederea întîmpinării 
iernii. La cooperativa „Mureșul", 
de pildă, mai sînt secții unde lip
sesc sobele și nu s-a făcut comple
tarea geamurilor sparte, în timo ce 
în unele secții ale întreprinderii 
„Horia" și altele, nu este asigurată 
o ventilație corespunzătoare pentru 
perioada de iarnă, deși sînt locuri 
de producție unde datorită specifi
cului muncii instalarea lor se im
pune ca o necesitate pentru buna 
desfășurare a muncii. Nu trebuie 
scăpat apoi din atenția unor con
duceri de unități, ca Atelierul de 
zonă C.F.R. Alba-Iulia, Secția L. 
11 și altele, unde în perioada de 
iarnă se lucrează și în aer liber, că 
au datoria să studieze si să găseas
că soluții care să protejeze pe cît 
posibil muncitorii de vremea ge
roasă si rea, să asigure în lumina -^u.—sg 

de protecție a
prevederilor haine călduroase, 
ia toate măsurile 
munjcii.

In perioada de 
transporturilor se

iarnă, efectuarea 
face în condiții 

diferite față de vară. De aceea, e 
nevoie ca încă acum cît timpul mai 
permite U.R.C.C. Alba să asigure

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

-sipooir

asigurăm, in- 
atmosferice, 

a întregului

NEW YORK (Agerpres). — Con
vorbirea lui N. S. Hrușciov trans
misă Ia 9 octombrie de televiziu
nea americană a stîrnit un interes 
uriaș în Statele Unite.

Ziarul „New York Times" a pu
blicat la loc de frunte pe prima pa
gină un articol al comentatorului 
său Salisbury în legătură cu con
vorbirea conducătorului guvernului 
sovietic, în care se subliniază că 
Uniunea Sovietică este împotriva 
războaielor și dorește să întrețină 
relații de prietenie cu> Statele Unite.

Comentînd această convorbire, 
Salisbury scrie: „Primul ministru 
a avut o dispoziție veselă, glumea
ță într-o mare parte a acestei cu- 
vîntări rostită la postul de televi
ziune... După părerea ascultătorilor, 
majoritatea declarațiilor sale s-au 
caracterizat printr-un ton de priete
nie și cordialitate".

„New York Herald Tribune" a 
publicat pe prima pagină o expune
re a convorbirii. Se subliniază în 
mod deosebit declarația lui N. S. 
Hrușciov că Statele Unite intențio
nau să trimită în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice un alt avion de 
spionaj în ajunul plecării lui N. S. 
Hrușciov în Statele Unite, însă pro
babil, au renunțat la acest plan 
după ce președintele Consiliului de 
miniștri al U.R.S.S. a înmînat un 
protest ambasadorului american la 
Moscova, Thompson.

După cum relatează presa, nu
meroși telespectatori au trimis pro
teste societății „Național Telefilm 
Associates" în legătură cu faptul 
că transmiterea convorbirii lui N. 
S. Hrușciov prin televiziune a fost 
întreruptă de cîteva ori pentru a 
se transmite o reclamă antisovieti- 
că, provenind din partea așa-zisn- 
iui post de radio „Europa Liberă". 
J. Gould, comentator al ziarului 
„New York Times" pentru proble
mele televiziunii, învinuiește com
pania că a procedat „extrem 
necugetat", transmițînd această 
clamă.

tele Unite ale Americii.
Anunțînd că acest film a fost 

transmis de postul de televiziune 
din Londra, ziarele publică sub tit
luri mari expuneri ale răspunsuri
lor date de N. S. Hrușciov. Ziarul 
„Scotesman" publică această știre 
sub titlul: „Nu vom începe nicio
dată războiul, spune Hrușciov — 
Uniunea Sovietică are tot ce îi este 
necesar pentru dezvoltarea sa.

FRANȚA
(Agerpres). — Ziarele pa- 
au acordat o mare atenție

PARIS 
riziene 
convorbirii lui N. S. Hrușciov la 
posturile americane de televiziune. 
„Att fost două ore de adevăr pen
tru milioanele de telespectatori ame
ricani" — scrie ziarul „L'Humani- 
te“.

„Liberation" a publicat știrea des
pre convorbire sub titlul: „U.R.S.S. 
nu va începe niciodată războiul".

Ziarul^ burghez „Paris Jour" sub
liniază în știrea sa că „Hrușciov a 
fost ascultat de 75.000.000 de tele
spectatori ",

pa-
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ANGLIA

de 
re-

ioLONDRA (Agerpres). — La 
octombrie milioane de telespectatori 
englezi au urmărit cu atenție fil
mul care redă declarațiile lui N. S. 
Hrușciov la posturile de televiziune 
americane, adus în Anglia din Sta-

Un „nu" hotărît
Sindicatul pe întreaga laponie al 

lucrătorilor de la Telegraf și 
fon, care numără 150.000 de 
bri, a refuzat să deservească 
le flotei a șaptea americane 
intră în porturile japoneze.

Actul de acuzare în procesul 
foștilor conducători ai Turciei

Comisia superioară de anchetă 
a dat publicității actul de acuzare 
tn procesul crimelor săvîrșite de 
clica fostului prim ministru Men- 
deres. Comisia cere condamnarea 
la moarte a 71 de persoane.

Demonstrația studenților 
sud-coreeni

In dimineața zilei de 8 octombrie, 
peste 500 de studenți de la uni
versitatea Hanian din Seul au de
monstrat în fața clădirii direcției de 
poliție din cartierul Sondo, cerînd

Tele- 
mem- 
nave- 

dare

a-eliberarea imediată a studenților 
restați în seara zilei de 7 octombrie 
și pedepsirea polițiștilor care au fă
cut uz de forță împotriva demon
strației studențești din 7 octombrie.

Răscoală împotriva 
lui Chombe ia amploare
Răscoala tribului Baluba din Ka

tanga împotriva regimului mario
netei Chombe ia o amploare tot 
mai mare. Agenția France Presse 
anunță că 6 ofițeri europeni și 14 
jandarmi ai lui Chombe au fost o- 
morîți. In regiunea Manono tribul 
Baluba este complet sțăpîn pe si
tuație.

Avioane americane violează 
spațiul aerian al Austriei 
La 9 octombrie un elicopter 

părtinind 
americane 
R.F.G. a 
Austriei,

. Schonwill.

a- 
forțelor aeriene militare 

care staționează în 
violat spațiul aerian al 
aterizînd în regiunea 
Echipajul format din 3

FOTBAL

A. S. M. Alba — Dacia Orăștie 4-1
Intîlnirea de fotbal dintre echi

pele A.S.M. Alba și Dacia Orăștie 
a oferit publicului spectator un joc 
frumos, dinamic, cu multe faze 
spectaculoase. Dornici să dovedeas
că iubitorilor sportului cu balonul 
rotund încrederea acordată, jucătorii 
de la A.S.M. au dat, de data aceas
ta, dovadă că au suficiente forțe 
spre a-și surclasa adversarul, deși 
aveau un joc în care oaspeții se pre
zentau la capătul unor victorii în 
campionatul regional.

Jocul începe din primele minute 
prin atacuri periculoase la ambele 
porți. încetul cu încetul jucătorii de 
la A.S.M. pun stăpînire pe joc și 
crează multe faze de gol la poarta 
echipei adverse, pe care numai in
tervenția curajoasă a portarului 
le-a oprit de a nu fi transformate. 
Cu toată dominarea, repriza întîia 
se încheie cu un scor alb (0-0).

La reluare, jucătorii de lă A.S.M. 
forțează și mai mult ritmul jocu-

(0-0)
insistența. Qoluî 
o combinație reu-

lui, dominînd cu 
plutea în aer. La , 
șită, Gogorici de la A.S.M. trimite 
mingea în plasă: 1-0. Urmează a- 
poi un atac al echipei oaspe. Mag
da, ieșit inoportun din poartă, dă 
posibilitatea celor de la Dacia să 
egaleze. Golul primit dă parcă a- 
ripi echipei A.S.M. Ei domină cate
goric și ca rezultat cad unul după 
altul încă 2 goluri —- unul marcat 
de Pîrvu și unul, de o spectaculo
zitate rară, de Rotaru; 3-1. La a- 
cest scor oaspeții devin nervoși și 
se regăsesc cu greu. Scorul este 
modificat pînă la urmă de Nagy de 
la A.S.M., astfel că meciul se ter- 
mină cu scorul de 4-1 în favoarea, 
A.S.M. Alba.

Se poate aprecia că întreaga e- 
chipă a muncit cu ardoare pentru 
victorie și aplauzele publicului an 
fost îndreptățite. Cei mai buni de 
pe teren au fost Rotam, Luca șî 
Străjan. N. G. ’

C.F.R. Teiuș — Metalul Crișcior 4—0 (2-0)
Echipa teiușenilor a obținutEchipa teiușenilor a obținut o 

victorie netă,’ binemeritată. Ea a 
dovedit mai multă forță și orien
tare, dominînd majoritatea timpu
lui.

Apărarea imediată în care a ex
celat Boca și înaintarea prin 
vîrfurile ei, Suciu și Canija au fost 
compartimentele cele mai bune.

Avînd și avantajul terenului, te
iușenii încep meciul hotărîți și si
guri pe fiecare acțiune. Ei își con
cretizează dominarea încă din mi
nutul 10 prin Canija, și ridică sco
rul apoj 1° minutul 40 prin Fuga
cii!.

Tot în această repriză este de re-

oameni a fost reținut de autoritățile 
austriece.

Numai în ultima săptămână a- 
vioane ale forțelor aeriene militare 
ale SJU.A. au pătruns de trei ori 
în spațiul aerian al Austriei.

Greva muncitorilor din indus
tria electrotehnică italiană
La 10 octombrie au declarat din 

nou grevă, în sprijinul revendică
rii lor cu privire la majorarea sa
lariilor, 100.000 de muncitori din 
industria electrotehnică italiană.

Demonstrație anticolonialistă 
în Malta

Adepții Partidului Laburist din 
Malta au organizat la 9 octombrie 
o demonstrație anticolonialistă. De
monstranții care cereau indepen
dență insulei Malta purtau pancar
te cu lozincile „Vrem libertate", 
„Anglie, plătește-ți datoriile și 
pleacă", „Asupritori englezi și de
bitori ai Maltei, plecați!".

Demonstrația a avut loc însemn 
de protest împotriva comisiei gu
vernamentale engleze care a sosit 
pe insulă în vederea elaborării unei 
noi constituții.

ținut atitudinea nesportivă a lut 
Acatrinei (Metalul Crișcior), care 
în urma unei decizii a arbitrului pă
răsește terenul.

Repriza a 2-a a meciului apar
ține în întregime tot teiușenilor 
care, de altfel, și marchează prin 
Suciu și Cânija. In această parte 
a meciului, Metalul Crișcior face 
cu greu față atacurilor dezlănțuite 
ale echipei gazde. De altfel scorul 
putea fi mai mare dacă teiușenii ar 
fi insistat mai mult și dacă unii 
jucători ca Suciu și Canija ar ft 
renunțat la o serie de discuții șf 
certuri pe teren. In această privință 
colectivul de conducere trebuie ș? 
are datoria de a analiza atitudinea 
lor și a lua măsuri.

A plăcut în mod deosebit felul' 
în care a ținut meciul în mînă ar
bitrul Marta-Deva, care a 
fără greșeli.

condus.

I. P.

Minerul Deva
C.F.R, Teiuș
Dacia Orăștie

CLASAMENT
6
5
6

Metalurgistul Cugir 4 
6 
5
5
6
4
5 
5 
5

Aurul Certej 
Șebeșul Sebeș 
A.S.M. Alba Iulia 
Metalul Crișcior 
Aurul Zlatna 
Mureșul Vinț 
Șurianul Petrești 
Victoria Dobra

Etapa

6
5
4
3
3
3
2
2
1
0
0.
0

0 
o 
o 
o 
o 
o
1 
o 
1
1
1 
o

0
0
2
1
3
2
2
4
2
4
4
5

29: 212 
14: 310 
23:10 8
11: 4 6 
17:11 6
10: 9 6

5
4
3 
i
1
9

14:10 
4:12 
3:11 
3:14 
2:26 
3:21

viitoare
Victoria Dobra — Metalurgistul 

Cugir; Metalul Crișcior — Șuria
nul Petrești; Minerul Deva — Cor- 
vinul Llunedoara (rezerve); Sebeșul 
Sebeș — C.F.R. Teiuș; Dacia Orăș- 
iie — Aurul Zlatna; A.S.M. Albit- 
Iulia — Mureșul Vințul de Jos.Y 
Aurul Certej stă. ,
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