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Mai multă atenție predării 
produselor agricole contractate

Ca urmare a cooperativizării to
tale a agriculturii raionului, a spo
ririi pe această cale a producției 
de cereale la hectar, colectiviștii și 
întovărășiții au contractat cu sta
tul în acest an, cantități de pro
duse agricole mai însemnate față 
de anul trecut, fiind convinși că 
prin aceasta vor aduce o contri
buție și mai mare la asigurarea 
fondului central de produse agri
cole al statului. Totodată, consi
dered predarea cerealelor contrac
tate la vreme o îndatorire de o- 
noare, majoritatea gospodăriilor 
colective au predat la bazele de re
cepție porumbul contractat direct 
din cîmp, pe măsură ce el a fost 
recoltat. Printre unitățile agricole 
socialist-cooperatiste fruntașe la 
predarea produselor agricole con
tractate . se situează gospodării
le colective din Benic, Bucerdea 
Vinoasă, Berghin, Căpud, Ighiu, 
Ighiel, Țelna, Teiuș și altele care 
au predat în întregime porumbul 
contractat încă din luna octombrie.

Cu toate aceste rezultate, tre
buie arătat că în raion mai , sînt 
încă gospodării colective rămase 
în urmă cu predarea porumbului 
si a celorlalte produse agricole con
tractate, cu toate că au avut toate 
condițiile să predea din vreme a- 
ceste produse. In această situație 
sînt gospodăriile colective din Cis- 
tei și Mihalț, precum și gospodă
ria colectivă „Unirea" din Alba- 
Iulia, care pînă la 21 noiembrie nu 
au predat decît 25 la sută din po
rumbul contractat.

Ca urmare a sprijinului acordat 
cooperativei „Horia" în organiza
rea muncii de către organele de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare din comunele 
Hăpria și Berghin, această unitate 
de comerț cooperatistă a obținut 
încă de la început rezultate bune 
în munca de preluări din contrac
tări. Astfel, majoritatea întovără- 
șiților din satele acestor comune 
au predat porumbul contractat 
imediat după recoltare. In prezent, 
cooperativa „Horia" are preluat și 
predat la baza de recepție peste 
95 la sută din porumbul contrac
tat. In proporție de peste 85 la 
sută au predat de asemenea po
rumbul și celelalte produse agri
cole contractate și membrii înto
vărășirii agricole din Teiuș.

Faptul că pe raion pînă la 21
iembri'e nu s-a preluat decît 54 la sută 
din porumbul contractat, dovedește 
că nu în toate comunele a existat 
aceeași preocupare pentru prelua
rea produselor contractate. Pînă 
la sfîrșitul săptămînii trecute, mem
brii întovărășirilor agricole din 
satele comunelor Pețelca și Stremț 
nu au predat la baza de recepție 
decît 20 la sută din cantitatea de 
porumb contractată. Mult rămași 
în urmă cu predarea porumbului 
contractat sînt și întovărășiții din 
comunele Sîntimbru și Bărăbanț, 
care au predat pînă la aceeași dată 
doar 30 Ia sută din produsele con
tractate.

însemnate economii realizate de 
întreprinderile din raionul nostru

no-

Trifu Ion și cei din echipa sa
s-a 

colo

Dacă analizăm faptele peintru 
care munca de preluare a cereale
lor contractate se desfășoară nesa
tisfăcător în comunele Stremț și 
Pețelca, nu e greu de văzut că 
vina o poartă organele cooperati
vei „9 Mai", locțiitor de președinte 
tov. Salcău Silviu, care răspunde 
de preluarea produselor contractate 
cît și comitetele executive ale sfa
turilor populare, care, îndrumate în 
slabă măsură de comitetele comu
nale de partid din aceste comune, 
nu au desfășurat o muncă organi
zatorică susținută pentru mobili
zarea producătorilor pentru a preda 
la timp produsele contractate. La 
Pețelca, bunăoară, un alt factor 

a influențat necorespunzător 
de preluări din contrac-

care . 
munca 
țări este și exemplul negativ do
vedit de gestionarul cooperativei, 
Botezatu Mihai, Domșa Vasile 1. 
Traian și .Domșa Ion Oncic, membrii 
în consiliul sătesc al cooperativei, 
care ei înșiși nu și-au predat 
încă porumbul contractat. Dacă la 
Pețelca se tergiversează nepermis 
preluarea porumbului contractat, a- 
ceasta se datorește și muncii de 
mîntuială desfășurată de unele or
gane de teren ale U.R.O.C., cum 
a fost cazul cu tov. Borza Nicolae, 
care s-a mulțumit să dea pe la 
sfat în două zile, să stea de vorbă 
cu cîțp’a cetățeni, ca apoi să se 
facă nevăzut zile în șir, deși avea 
sarcina să muncească în conti
nuare în această comună1.

Pentru ca preluările de porumb, 
floarea-soarelui și cartofi să se 
facă într-un timp cît mai scurt, 
cooperativele de la comune1, îndru
mate cu răspundere, de organele 
U.R.C.C. trebuie să antreneze în 
munca de preluare a produselor a- 
gricole contractate pe toți lucră
torii de la cooperative, să organi
zeze cît mai bine activitatea la 
centrele de preluare, precum și ex
pedierea produselor la baze'.

Un sprijin prețios sînt chemate 
să dea cooperativelor în mobiliza
rea producătorilor pentru predarea 
la timp a produselor agricole con
tractate, organizațiile de partid și 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune, care trebuie 
să muncească în această direcție 
cu consecvență.

Producători agricoli! Predînd la 
timp produsele agricole contractate, 
aduceți o contribuție de seamă la 
asigurarea fondului central de pro
duse agritole al statului, contri- 
buiți la îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii.’

® e ®

★ La data de 1 noiembrie a.c. mun
citorii secțiilor mecanică, tipogra
fie, sectorul ceramic Sîntimbru și 
lăcătușerie I de la 1.1. L. „Horia" 
Alba-Iulia și-au îndeplinit sarcinile 
de plan pe întregul an. De la a- 
ceastă dată secțiile enumerate mai 
sus dau produse în contul anului 
viitor.
★ De la începutul anului și pînă în 

prezent, îndrumați fiind de orga
nizațiile U.T.M., tinerii din raionul 
nostru au colectat și expediat 
Hunedoara peste 470 tone de fier 
vechi.

La biblioteca raională din 
șui nostru s-a deschis de curînd o 
interesantă expoziție cuprinzînd fo
tocopiile scrisorilor expediate și 
primite de Aurel Vlaicu înaintea 
primului său zbor.

In întunericul ce 
lăsat, spart ici și 
de becurile înșiruite de-a 
lungul liniilor, se aude 
din cînd în cînd cîte o 
izbitură de ciocan. Măr
farului cu nr... i Se fac 
ultimele controale îna
inte de a pleca în lun
ga-i călătorie. In tura 
de noapte echipa de re
vizie condusă de comu
nistul Trifu Ion din sta
ția Coșlariu, trece de la 
vagon la vagon. Și, a- 
tenția cu care echipa 
controlează fiecare frî- 
nă, fiecare cîrlig de 
tracțiune sau roată, de
notă conștiinciozitatea 
Cu care acești oameni 
își fac datoria. Ei știu 
că un cit de mic defect 
nesemnalat și nereme
diat la timp poate atra
ge după el mari pagu
be. De aceea se cere un 
control minuțios, atent 
și acest lucru îl face cu 
prisosință echipa Comu
nistului Trifu Ion.

Despre șeful de echipă Trifu 
Ion ca și despre oamenii cu care 
lucrează se pot spune încă mul
te lucruri bune. Se poate vorbi 
astfel despre depășirea lună de 
lună a sarcinilor de plan cu 10 
pînă la 13 la sută, despre parti
ciparea lor la muncile patriotice 
din cadrul triajului, precum și 
despre cele 10.000 kg fontă co
lectată de la începutul anului și 
pînă în prezent. Iar, credincioși

spre

ora-

unei vechi tradiții pe graficul 
producției membrii echipei și-au 
înscris și-n prima decadă a lunii 
noiembrie rodul muncii lor: 10 
la sută depășire de plan.

Bun tovarăș, cu o înaltă pre
gătire profesională, gospodar și 
organizator priceput, comunistul 
Trifu Ion este apreciat și iubii 
de muncitorii stației Coșlariu, iar 
rezultatele muncii lui sînt exem
plu pentru toți tovarășii săi.

♦♦♦♦♦♦

Cifrele de plan - in dezbaterea colectivelor de muncă
Utilarea tehnică 

în centrul atenției
Întrunit în cadrul unei adunări 

care a avut loc zilele trecute, co
lectivul de muncitori și tehnicieni 
de la Atelierul de zonă C.F.R. Al
ba-Iulia, după ce a luat act cu în
dreptățită mlndrie de sucdesele ob
ținute în primele 10 luni ale anu
lui acesta, ca depășirea planului de 
producție cu 2,60 la sută, reduce
rea prețului de cost cu 2,82 la 
sută, etc., și-a manifestat întreaga 
hotădre de a munci și a realiza 
planul pe 1960 la toți indicii, de
oarece așa cum a reieșit din darea 
de seamă prezentată de tovarășul 
Bocăneț Mihai, șef de atelier, con
diții există suficiente. In continua
re apoi, tovarășul Bocăneț a pre
lucrat cifrele de plan pe anul 1961.

Pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe anul ce vine, numeroși 
participanți, printre care tov. Spă- 
taru Gh., Pancu Petru și alții, au 
venit cu propuneri prețioase pri
vind îmbunătățirea măsurilor teh- 
nico-organizatorice ce trebuie luate 
pentru bunul mers al producției în 
anul viitor. Astfel, s-a propus ca 
procurarea de piese și materiale 
dimensionate să se facă din timp,

(Continuare în pag. 3-a)

Plenara agitatorilor * 
la U. M. C. Zlatna ------------------------„----4 In

Cel de-al III-lea Congres al 
dului nostru a pus în fața 
nizațiilor de partid, a tuturor 
brilor de partid sarcina deosebit de 
importantă de a desfășura o in
tensă muncă politică pentru mobi-

parti- 
orga- 
mem-.

i In întreg raionul se desfășoară în aceste zile o însuflețită întrecere 
> pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate privind realiza- 
[ rea de economii peste plan. Și spre mîndria lor, muncitorii, inginerii 
i și tehnicienii din, numeroase întreprinderi, făcînd bilanțul timpului 
i trecut, raportează partidului că și-au îndeplinit și depășit angajamen

tul, realizînd în ansamblu economii de milioane de lei peste plan.
Pînă în prezent, rezultatele cele mai bune pe raion au fost obți

nute de Uzinele Metalo-Chimice Zlatna, care și-au depășit angaja- 
i mentul luat cu 163.000 lei, I. I.L. „Horia", care a realizat o econo- 
i mie de peste un milion lei, fabrica „Ardeleana" — 374.000 lei, I.G.O. 
J Alba-Iulia — 458.000 lei, Iprodcoop — 458.000 lei, Vinalcool — 
' 228.000 lei, cooperativele meșteșugărești „Progresul" și .„Mureșul" 
‘ 272.000 lei, U.R.C.C. și Baza inter raională aproape 200.000 lei fiecare.

pas cu viafa
oamenilor muncit la lupta 
înfăptuirea planului șesertal, 
creșterea continuă a pro- 
și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost

In întregul raion are Iod în aceste zile dezbaterea cifrelor de plan 
pe 1961. Făcînd bilanțul realizărilor de pînă acum, oamenii muncii 
au primit cu o deosebită însuflețire mărețele sarcini ce stau în fața 
poporului, cuprinse în expunerea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta plenară a C. C. al P.M.R.

In cadrul dezbaterilor care au loc, ei își exprimă hotărîrea fermă 
de a munci neobosit pentru a da viață sarcinilor planului pe anul 
viitor, fac prețioase propuneri pentru continua îmbunătățire a muncii.

Mai mulî,
In 1961, colectivul de muncăde 

la I. I. L. „Horia" din orașul nos
tru are de îndeplinit sarcini spo
rite de plan. In ansamblu, pe uni
tate, în anul ce vine valoarea pro
ducției globale va trebui să crească 
cu peste 5 la sută față de 1960. 
Numai la sectorul ceramic al în
treprinderii producția va trebui să 
crească în anul 1961 cu 3,5 mi
lioane cărămizi și 1 milion țigle. 
Aceste sarcini sporite constituie 
pentru întregul colectiv un puter
nic imbold de a munci și mai 
în anul care vine.

Bilanțul primelor 10 luni e 
adevăr bogat. întreprinderea 
îndeplinit pe această perioadă 
cinile de plan în proporție de 106 
Ia sută, realizînd economii de peste 
1 milion lei.

— Rezultatele obținute — a ară
tat Pavel Breazu de la sectorul 
ceramic — sînt rodul muncii poli-

meii t>ine

bine

într- 
și-a 
sar-

Uzarea 
pentru 
pentru 
ducției 
pentru 
și îmbunătățirea calității produse
lor. Propaganda și agitația — se 
spune în Raportul prezentat la 
Congresul partidului de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — „tre
buie să-și concentreze eforturile 
pentru ca prevederile planului de 
6 ani, atît cele generale cît și cele 
privind fiecare ramură și fiecare 
colectiv, să devină temeinic cu
noscute de oameni muncii, să mo
bilizeze cele mai largi mase la în
deplinirea

Cu cît 
mai bine 
îndeplinit, 
bine politica partidului, cu "atît ei 
iau parte mai activă la înfăptuirea 
lor. Iată de ce una dintre cele mai 
de seamă sarcini ce revin organi
zațiilor de bază, în direcția o- 
rientării agitației politice, este le
garea ei cît mai concret de sarci
nile actuale ale construcției socia
liste, ale fiecărui loc de muncă.

In această direcție un rol deosebit 
de mare îl au agitatorii. Folosind 
cuvîntul viu, cuvîntul vorbit, agi
tatorii se pot adresa oricui. Agita
ția prin viu grai este forma cea 
mai accesibilă maselor largi, este 
operativă și ușor de adaptat tutu
ror condițiilor locale. Eficacitatea 
muncii desfășurate „de la suflet la 
suf'et", așa cum o numea neuita
tul Kalinin, presupune pricepere, 
cere o temeinică pregătire. De aici 
rezidă și sarcinile deosebit de mari 
pe care le au organizațiile de bază 
în direcția pregătirii temeinice a 
agitatorilor, în așa fel, incit ei să 
fie permanent aproape de sarcini, 
buni cunoscători ai oricărei proble- 

politică sau

tice. Membrii de partid au foste- 
xemplu la fiecare loc de muncă. 
Sarcinile de plan pe anul ce vine 
sînt sporite, însă avem forțe su
ficiente spre a le îndeplini și de
păși. E nevoie însă și de sprijin.

— Colectivul secției noastre — 
a arătat tov. Pleșa Anton, șeful 
secției tîmplărie I — se mîndrește 
cu rezultatele obținute. Ne lovim 
însă și de unele greutăți ce se cer 
și pot fi înlăturate. Oamenii mun
cii cer de la noi mobilă de calita
te. Și noi ne străduim să exec'u- 
tăm. Intîmpinăm greutăți în ce 
privește materialul care de multe 
ori e verde. De aceea propun să se 
urgenteze construcția uscătorici.

O serie de propuneri au mai fă
cut și tovarășii Mărginean Toma. 
Corlaciu loan, Pîslaru Nicolae,. 
Bîldea Gh. și alții. Muncitorul Măr
ginean Toma, de pildă, a cerut ca 
din deșeurile de la tîmplărie să 
se confecționeze suporturi de flori 
pentru interior, iar tov. Tănase Tra
ian a cerut muncitorilor să acorde 
mai mare atenție întreținerii utila
jului, spre a se înlătura situații ca 
cele din acest an, cînd din proastă 
întreținere au fost defectate 3 elec
tromotoare de 40 kW, au fost tam
ponate deseori vagonetele etc. In 
baza propunerilor făcute, au fost 
întocmite planuri de măsuri tehni- 
co-organizatorice pe fiecare secție 
în parte.

me, fie ea 
economică.

de natură

sarcinitor economice". 
oamenii muncii dunosc 
obiectivele ce le au de 

cu cit înțeleg mai

de
-fc

partid 
Zlatna

Comitetul 
Meta'o-Chimice 
lat o bogată experiență în direcția 
folosirii agitatorilor în mobilizarea 
colectivului de muncă la îndepli
nirea sarcinilor ce-i sînt încredin
țate. Și dacă colectivul de agita
tori din cadrul uzinei obține rezul
tate după rezultate în desfășurarea 
muncii politice, apoi aceasta se 
datorește faptului că comitetul de 
partid se preocupă cu răspundere

al Uzinelor 
și-a acumu-

^ântamin^

(Continuare în pag. 4-a)
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| La căminul cultural din Mihalț 
fe conducerea căminului dove
di dește o slabă preocupare fa-
@ ță de întreținerea curățeniei
£ localului.
® Vă dorim succes în toate, 
g și deplin și permanent!
ga dar la mătură — măi frate — 
B vă dorim succes... urgent!



Fiecare intelectual al satului 
un activist cultural!

desfășurat lu-

pornit 
spune, 
om al 
patrie, 
socia-

De data cînd s-au 
crările celui de-al III-lea Congres al 
partidului ne despart cîteva luni. Dar 
și acum, ca și în zilele Congresu
lui fiecare om al muncii din țara 
noastră se află sub puternica im
presie prilejuită de bilanțul mari
lor izbînzi dobîndite sub conduce
rea înțeleaptă a partidului. Cuvîn- 
tul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a făcut ocolul întregii 
țări. Și, a poposit, semănînd mîn- 
drie și încredere, și în marele oraș 
străjuit de înalte coșuri de uzină, 
ca și în satul unde în lupta cu 
vechiul țăranii muncitori au 
spre rosturi noi. Da! — își 
cu inima fremătînd, fiecare 
muncii din scumpa noastră 
Avem o puternică industrie 
listă în plină dezvoltare, avem în 
agricultură un important sector so
cialist în continuă creștere, cunoaș
tem un avînt cultural de care sîn- 
tem mîndri.

Intr-adevăr, s-au făcut multe, 
mai ales ținînd seamă de unde am 
pornit. Dar, în special în ce pri
vește satul, sînt îrtc.ă atîtca de fă
cut! Acolo, în satele țării, se dă o 
mare, o gigantică bătălie a cărui 
țel este covîrșitor ca semnificație 
și amploare: socializarea întregii 
noastre agriculturi. Și dacă rezul
tatele acestei bătălii, se ivesc și 
în raionul nostru sub forma unor 
noi gospodării colective, lupta cea 
mare e încă în toi, se dă în con
știința oamenilor. Acolo este cîm- 
pul unde se ciocnesc mentalitățile 
vechi, înapoiate, cu cele noi, îna
intate, 
formări 
tărîrile

Anii regimului democrat-popular 
au schimbat și fața raionului nos
tru. Economia raionului a săltat, 
iar lumina științei și culturii a pă
truns pe drumuri tot mai bine bă
tătorite pînă în cele mai îndepăr
tate așezări. Și mulți din intelec
tualii satelor noastre și-au adus 
și-și aduc cu prisosință contribuția 
la aceasta. Contor Vasile din Mi
halț este la fel de activ și în mun
ca la clasă ca și în activitatea cul
tural educativă. Gîndul că prin a- 
ceasta contribuie la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a colectivei 
din sat îi dă aripi. Tovarășa Drago- 
sin Maria, iscusită creatoare de 
texte de brigadă artistică de agi
tație, cu toate că a ajuns la anii 
de pensie nu se dă bătută. In tex
tele create de neobosita învățătoare 
și activistă culturală, țăranii mun
citori din Vințul de Jos au des
prins clar că în comun munca c 
mai spornică și au pășit cu inima 
deschisă pe drumul cel nou. Și-a- 
poi la fel stau lucrurile și în alte 
părți. Multă vreme tovarășa Pascu 
Ana considera că la Benic nu se 
poate face mai nimica. Iată însă că 
a venit în locul său Frîncu Violeta,
„-- ---------- ------------

Acolo au loc marile tranș
ee se reflectă apoi în ho- 
oamenilor.

Vîntul toamnei Urzii a prins a 
înfiora pădurea desfrunzită și a 
încreți fața Ampoiului. Așa-i toam
na! Așa a fost și atunci — își spu
se de unul singur Onea Ștefan. 
Apoi, furat de un gînd trimis de
parte, se așeză. Trase sertarul 
scoțînd un carnețel cu scoarțe 
cii, îl răsfoi filă cu filă.

— EH... Uite aici, înscrisă

si 
lu

șl 
ziua începutului. Prima din octom
brie 1955. După ea altele. Șifag 
de zile, șirag de ani, de oameni și 
fapte.

Onea Ștefan zîmbi. Se ridică. 
Măsură încăperea du pași rari. 
Apoi, apropiindu-se de fereastră, 
privi fără grai prin străveziul gea
mului. Deodată însă, de afară, în 
clădirea sfatului popular răzbătu 
scîrțîit de care: — Ei trebuie să 
fie! — își zise. Și ieși grăbit.

Intr-adevăr ei erau, cei la care 
gîndise. La o zvîrlitură de piatră 
de sfatul popular, făcură popas cî- 
teva care încărcate cu cărămidă. 
Și oamenii prinseră să descarce, în 
timp ce Onea Ștefan își îndreptă 
și el pașii într-acolo.

— A curs piatra, curge și cără
mida, tovarășe președinte — i se 
adresă lui Onea, văzîndii-l pe a- 
proape, un moșneag cu căciula țu
guiată și cu fața toată zîmbet.

— Cresc și zidurile — se făcu 
auzită vocea altuia, de deasupra 
schelelor.

Onea Ștefan păru a nu răspunde. 
Le dărui în schimb oamenilor ce
va mai de preț: privirea lui hotă- 
rîtă de a-i însoți mereu pe drumul 

o activistă vrednică și cu dragoste 
față de activitatea culturală. A luat 
totul de la început și a izbutit 
Muncind cu aceeași dragoste și pa
siune, de izbînzile obținute se bu
cură, de asemenea, Ursa Salvina 
la Ampoița, Rusu Mihai, directo
rul căminului cultural și Crișan Eu
gen, secretarul sfatului popular din 
Stremț. Și ca ei, sînt mulți alții.

Dar, bogate în fapte mari, vre
murile pe care le trăim cer de la 
oameni tot mai multe. Deci tot mai 
multe cere viața în mersul ei îna
inte și de la intelectualii satelor, 
învățător sau profesor, medic, in
giner sau contabil fiind, fiecare tre
buie să fie un însuflețitor de ma
să, un activist cultural. Chemarea 
se adresează deopotrivă tuturor in
telectualilor și nu numai unora. La 
Sîntimbru, de pildă, s-au apucat cu 
sîrg de muncă Gherman Victor, 
Gherman Veronica și Păcurar Pa- 
raschiva, în timp ce Androne Ale
xandru și alții s-au postat în po
ziția de spectatori. Țăranii munci
tori din Tibru așteaptă multe de la 
cei doi tineri învățători Roșu Ion 
și Rusu Emil, dar ei dau din umeri, 
jghiul, centru cu forțe culturale 
puternice, rămîne în urma Șardu- 
lui, Bărăbanțul în urma Miceștiu- 
lui. La Teiuș, din zecile de intelec
tuali doar cîțiva se pot numi ac
tiviști culturali, iar la Zlatna, in
telectualii, destul de numeroși aici, 
o lasă pe tînăra Ciur Sofia, biblio
tecară la biblioteca comunală, fără 
sprijin să se descurce cum va ști.

Lumea satelor se frămîntă. E 
firesc să fie așa, căci hotărîrea ți
nui țăran muncitor de a păși pe 
drumul cel nou este condiționată 
de un întreg șir de factori și, în 
primul rînd, de ridicarea sa cultu
rală. Intr-un fel vede lucrurile ță
ranul nelipsit de la căminul cultu
ral și în casa căruia cartea și-a 
găsit sălaș, și în alt fel cel ce este 
încă stăpînit de concepții greșite 
despre lume și societate. Iată de ce, 
fiecare intelectual din satele raio
nului nostru trebuie să devină un 
neobosit activist cultural, un pur
tător al învățăturii partidului în 
mijlocul țăranilor muncitori. Și fie
care are create toate condițiile pen
tru aceasta.

A fi activist cultural e o mare 
cinste. A fi purtătorul cuvîntului 
partidului în masele care-1 așteap
tă cu sete, e o chemare și o dato
rie a vieții noastre noi, pe zi ce 
trece tot mai luminoasă. Munca e 
grea, dar satisfacțiile izbînzii sînt 
cu atît mai mari cu cît mai multe 
sînt greutățile învinse. Să muncim 
deci cu tot elanul ce caracterizează 
pe intelectualul zilelor de azi. Ne 
vom ridica astfel la înălțimea ma
rilor cerințe ale construirii socia
lismului în mîndra noastră țară, 
vom binemerita atenția și grija cu 
care ne înconjoară partidul și în
treg poporul muncitor.
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spre rosturi noi. Și, cu acest gînd, 
cum sta înfipt parcă în preajma 
locului unde se ridicau zidurile vii
torului magazin mixt din Feneș, 

de un fior 
care le mai 
în anii din

inima li fu năpădită 
cald, aievea celor pe 
simțise de atltea ori 
urmă.

Primul fior, și poate 
nic, îl simțise, ce-i drept, acum cinci 
ani cînd a pășit pentru întîia dată 
pragul sfatului popular. Nu-i era la 
îndemînă și nu-i venea nici prea 
ușor lui Onea Ștefan, muncitorul 
din mină de la Almaș, cu noile lui 
treburi. Se angajase însă să facă 

și bună, 
sprijinul

cel mai puter-

pe uliți 
A popo-

stat de vorbă cu oa- 
cu comuniștii,

ireabă bună și ținea, una 
că va reuși în toate avînd 
oamenilor. Și-așa a fost.

A pornit-o președintele 
să vadă de una, de alta, 
sit apoi în fiecare sat din hotarul 
camunei. A _ _
menii, sla sfătuit cu comuniștii, 
cu deputății. Apoi, la treabă ' tot 
împreună au pornit. Școală mare 
și frumoasă se zidise, ce-i drept, 
în Feneș dar pînă să fie gata în 
toate~ celea, rămăseseră încă multe 
de făcut. De un an încoace însă, 
parcă rîde oricărui trecător, teri- 
cuită și împrejmuită de ți mai mare 
dragul s-o privești. Și 'despre râv
na cu care au muncit la termina
rea școlii deputății Nicul a Petru, 
Scorb Simion, Uliță Petru și ală
turi de ei zeci de săteni, ți-ar pu
tea spune oricare țăran muncitor

„Săpfâmma economiei1

I
A devenit o tradiție ca în fiecare, 
an la sfîrșit de toamnă, între 23i 
și 30 noiembrie, să se organizeze' 
în întreaga țară „Săptămîna eco-, 
nomiei". Scopul acestei acțiuni estet 
de a stimula spiritul de economie1, 
al oamenilor muncii de la orașe, 
și sate, de a populariza mai larg' 
avantajele de care se bucură de-\ 
punătorii. Și, mai mult decît atît,, 
de a servi drept îndemn ca fiecare' 
cetățean, în folosul său și al pa-\ 
trier, să devină un activ depună-' 
tor la Casa de Economii și Con-' 
semnafiuni. <

E oare acest lucru posibil? Ori-' 
care cetățean își poate da singur! 

(răspunsul la această întrebare. Și( 
(el nu poate fi decît afirmativ. Cal 
(urmare a măsurilor luate de partid! 
(și guvern, veniturile populației aul 
(crescut an de an, prin aceasta', 
Icrescînd proporțional și posibilită-! 
Itile de economisire. <
> O oglindă a acestui fapt o con-! 
(stituie și situația depunerilor dini 
(raionul nostru. Față de 5.507 de-l 
(punători la sfîrșitul anului 1957, la! 
(sfîrșitul lunii octombrie 1960 nu-l 
(mărul acestora a ajuns la 10.9513 
dinafară de cei ce-și păstrează eco-l 
Inomiile pe obligațiunile C.E.C. Al 
(crescut numărul de depunători pe! 
(bază de consimțământ scris print 
(mandatarii C.E.C. din întreprinderi-, 
)si instituții, fruntașe în acest sens) 
) fiind cooperativele meșteșugăreștii 
^„Mureșul" și „Progresul", I prod-l 
icoopul și altele. S-au îmbunătățit) 
ian de an condițiile de deservire al 
\depunătorilor. $
1 Dar acțiunea de economisire, nul 
\este o acțiune de campanie. Ea are) 
tun caracter permanent. Și dacă în! 
'fiecare an se organizează „Săptă-l 
\mina economiei" aceasta se face) 
pentru a impulsiona spiritul de e-l 
'conomisire, pentru a face din fie-( 
'.care om al muncii un depunător la) 
'C.E.C.

IN CLIȘEU : La o oră de sport la Școala medie din Teiuș.

din Feneș o întreagă istorie. S-a 
curățit apoi tot prin munca și vre
rea oamenilor valea Călineasa, s-a 
fortificat drumul spre Feneșasa 
prin zidurile de protecție și căși- 
țele de lemn întinse pe mai bine 
de un kilometru.

Unde nu te gîndești acolo îl gă
sești, se obișnuiră oamenii a spune 
despre președintele lor. De altfel 
așa și este. Nu se greșește nici 
azi cu nimic spunîrtdu-se acest lu
cru despre tovarășul Onea Ștefan. 
In mijlocul cetățenilor din Galați, 
pe vremea cînd și-au tăiat drum 
nou prin sat, harnicul președinte 
n-a lipsit nici din Presaca atunci 
cînd deputății Nicula Ion, Nicula 
Remus, Sîrbu Anica și alături de 
ei Teodor eseu Aurel, ' Urdan Teo
dor și mulți alții au muncit la 
construirea localului pentru maga
zin. Ba a fost mereu printre prisă- 
Cani și cînd și-au amenajat cămi
nul cultural de unde nelipsiți sînt 
și astăzi artiștii amatori Groza E- 
lena, Stanciu Marica, Adam Ele
na și Gligor Nicolae. Și-apoi podul 
de peste Ampoil Nu-'i oare și el o 
mîndrie a prisăcanilor? Pînă și 
copiii îl știu fără pereche cît e va
lea de lungă.

Intre oamenii ce populează așe
zările din hotarul Feneșului s-a 
pornit o însuflețită întrecere. Local 
de magazin lipsea și în satul Galați. 
Cine să ni-l facă dacă nu noi? — 
și-au zis deputății. Și a fost des-

Pentru îmbunătățirea activității cooperativei
Pentru a satisface cerințele me

reu sporite ale celor ce muncesc, 
alături de comerțul de stat, lucră
torilor din comerțul cooperatist le 
revine o sarcină de mare răspun
dere în lupta pentru realizarea pla
nului de aprovizionare și desfa
cere cu produse industriale și ali
mentare cerute de cumpărători.

Analizînd activitatea depusă de 
conducerea cooperativei din comu
na Ighiu asupra îndeplinirii pla
nului la toți indicii, constatăm că 
aici în primele 10 luni munca s-a 
desfășurat unilateral și în general 
s-a axat mai mult asupra îndepli
nirii planului de aprovizionare, 
care s-a realizat pe această pe
rioadă în proporție de 95 la sută, 
iar planul de desfacere în procent 
de 88 la sută.

Dacă în această direcție putem 
spune că s-a muncit în cursul a- 
nului cu mai multă răspundere de 
către conducerea cooperativei și 
de salariații ei, apoi în problema 
achitării fondului social, înscrierii 
de noi membrii în cooperativă, pre
luării produselor contractate și 
îndeplinirii planului de achiziții 
s-a dat dovadă de o condamnabilă 
delăsare și dezinteres. Cum poate 
justifica conducerea cooperativei 
(președinte tov. Medrea Florian), 
că deși ne găsim spre sfîrșitul a- 
nului, planul de achitare a fondu
lui social, nn este realizat decît 
în proporție de 13 la sută? Și nu 
e de mirare că delăsarea condu
cerii în această direcție a molipsit 
și pe unii salariați ai cooperativei. 
Așa se face că gestionarul Klamer 
Rudolf de la magazinul universal 
din satul Ighiu care a avut sar
cina în acest an de a îndasa de la 
cooperatori suma de -14.000 lei 
fond social n-a realizat decît 215 
lei, Breșan loan, gestionar la coo
perativa din satul Șard, din 17.000 
lei a încasat abia 234 lei, iar Clam- 
ba Silvestru, gestionar la coopera- 

fără să cu-șir

a învins și în 
nu era po-

tulă o seînteie ca hotărîrea să în- 
co'țească în fiecare ins. Au chib
zuit gălățenii, și odată porniți nu 
s-au oprit pînă ce nu și-au văzut 
magazinul gata. Au dat cu dragă 
inimă și bani și materiale. Pentru 
a-și vedea dorința împlinită n-au 
ținut socoată. Dubaș Ion, Samfira 
Traian, Marian Gheorghe și ca ei 
mulți alții, la îndemnul și exem
plul deputaților Tomuța Viorel.Mă- 
măligan Aurel și Buciuman Ana 
au muncit zile în 
noască oboseală.

Viața cea nouă 
Feneșul care altădată 
menit decît în statistici la rubricile 
neștiutori de carte, copii morțl la 
ani fragezi și oameni roși de boli 
și mizerie. Azi peste urmele trecu
tului oamenii din partea locului 
trag dîră cu fierul plugului și cu 
pana care nu le mai scapă 
degete. Ei își scriu singuri 
în cartea de aur a patriei, 
frunte Cu comuniștii pășesc 
și tot mai hotărîți spre 
noi. Iar Onea Ștefan, președintele 
sfatului popular, despre care oa
menii spun, fără greș, că unde nu 
gîndești acolo îl găsești, e mereu 
același om harnic, aceeași fire 
dîrză de comunist care știe să în
vingă. Cuvinte alese au despre pre
ședintele lor oamenii. Despre od- 
meni, despre minunății oameni ce-l 
înconjoară, se pronunță președin
tele. Rolul hotărîtor ei îl au — 
spune el în orice împrejurare. 

ci intre 
istoria 
Și în 
mereu 
rosturi

tiva din Bucerdea, din 40.000 lei 
a încasat doar 1.687 lei.

In ce privește preluările din con
tractele încheiate cu țăranii înto
vărășiți de către cooperativă, pînă 
la data de 18 noiembrie la produ
sul grîu s-a preluat doar 93 la sută 
din plan, la porumb 55 la sută, iar 
la cartofi 54 la sută. De asemenea, 
din planul la achiziții de legume s-a 
realizat abia 11 la sută, la grîu 5 
Ia sută, iar la porumb doar 1 la 
sută.

Cauza neîndeplinirii sarcinii de 
plan la toți indicii de către coope
rativa din comuna Ighiu se dato- 
rește înainte de toate faptului că 
consiliul comunal al cooperativei 
și consiliile sătești au o slabă ac
tivitate, ele nu dezbat în ședințe 
cu regularitate sarcinile și lipsurile 
cooperativei ori de cîte ori nevoia 
o cere, pentru a lua măsuri menite 
să ducă la îndeplinirea planului, la 
bunul mers și rentabilizarea coo
perativei.

Este de neîngăduit faptul ca o 
cooperativă așa de importantă cum 
este cea din comuna Ighiu, cu u- 
nități de desfacere în 5 sate cu o 
mare putere economică, să negli
jeze timp de peste 4 luni de zile 
tinerea ședinței consiliului de con
ducere al cooperativei pe comună, 
precum și ședințele consiliilor să
tești. Procedînd astfel, conducerea 
cooperativei s-a lipsit de ajutorul 
prețios pe care îl putea primi din 
partea a zeci de membri ai consi
liilor.

Pentru a se pune capăt acestei de
ficiente serioase în activitatea coo
perativei din comuna Ighiu, 
U.R.C.C. Alba are datoria de a 
trezi din amorțeală pe tovarășii din 
conducerea cooperativei din Ighiu 
și, prin măsuri organizatorice con
crete, cu îndrumarea și sprijinul 
organelor locale de partid și de 
stat, să ridice cooperativa din co- 
tnuna Ighiu la nivelul unităților 
fruntașe din raion.

a 
a- 

se-

MĂIESTRIE
Terminlndu-și lecțiile pentru 

doua zi, Nicolae a lui Simion 
pucă, ca de altfel în mai toate 
rile, țitera. Și-n liniștea ce învă
luie satul melodiile desprinse cu 
multă măestrie de mina micului 
cîntăreț plutesc pînă departe.

Mulți săteni irecînd prin drep
tul casei micului Nicolae înceti
nesc pasul. A'ții se opresc chiar. 
„Cîntă bine băiatul lui Simion, îi 
seamănă" — spun ei. Iar bătrînit 
satului, auzind glas de țiteră, își 
aduc aminte de anii tinereții, de 
bunicul lui Nicolae de asemenea 
neîntrecut meșter al țiterii.

Trecut din tată în fiu, meșteșu
gul țlterei a fost moștenit și de me
zin. îndeplinind întrutotul dorința 
tatălui și... a bunicului poate.

Dar, despre micul și talentatul 
Moldovan Nicolae din Oarda de 
Sus, vorbe alese n-au numai con
sătenii lui. Cu același drag vor
besc despre el și alți oameni, din 
alte sate în a căror cămine cultu
rale nu de puține ori cîntărețul de 
o șchioapă i-a entuziasmat cu me
lodiile scoase din țiteră. Și-apoi, 
chiar și la concursurile artiștilor 
amatori din Vințul de Jos, Alba 
Iul ia, Deva și din alte părți l-a 
fost recunoscut talentul.

Măiestriei lui însă, Nicolae a 
lui Simion îi adaugă și alte merite, 
dragostea de carte. Anii ce s-au 
scurs au dovedit cu prisosință a- 
cest lucru. Ajuns în clasa a Vil-a, 
elevul Moldovan Nicolae se nu
mără și-n acest an printre cei mai 
sîrguincioși elevi, acest lucru spu- 
nîndu-ni-l profesorii lui, notele...



Alegerile în organizațiile de partid

Întărirea vieții interne de partid cheia succeselor Cînd toate tortele vizează același tel
Membrii și candidații de partid 

■din organizațiile de bază din cu
prinsul comunei Vințul de Jos au 
apreciat cu prilejul adunării de 
dare de seamă și alegeri a comite- 
«tului comunal de partid din Vințul 
de Jos, că acesta a desfășurat în 
perioada de la ultimele alegeri o 
activitate bună. Și, fără să gre
cească, comuniștii au dat activității 
^comitetului un calificativ just.

'In perioada care a trecut de la 
ultimele alegeri, activitatea comi- 

461111111 comunal de partid din Vin
țul de Jos s-a concretizat printr-o 

‘substanțială îmbunătățire a muncii, 
-în special în direcția întăririi vieții 
interne de partid, în toate cele 8 
■organizații de bază de pe raza 
-comunei.’ Pentru a asigura o în- 
druinare mai competentă a muncii 
•organizațiilor de bază, comitetul 
•comunal și-a repartizat membrii 
săi să răspundă în mod concret de 
•cîte o organizație de bază. Comu
nistul Stanciu Gheorghe, de1 pildă, 
a primit sarcina să răspundă de 
•îndrumarea activității organizației 
de bază din Sibișeni, în timp ce 
Almășan Ioniță și Sărăxăian Nico- 
lae de cea din Vurpăr. O metodă 
'bună folosită de comitetul comunal 
-a fost aceea a instruirii regulate 
a birourilor organizațiilor de bază. 
In acest scop la fiecare sfîrșit de 
lună, în cadrul comitetului a avut 
Toc instruirea birourilor organiza
țiilor de bază cn cele mai urgente 
sarcini. Cu acest prilej, comitetul 
comunal se informa și asupra fe
lului cum au fost îndeplinite sarci
nile perioadei anterioare.

Această metodă de a asigura în
drumarea și controlul activității or
ganizațiilor de bază a dus în mod

nemijlocit la îmbunătățirea mun
cii, la ținerea regulată a adunări
lor organizației de bază, respec- 
tîndu-se întocmai sarcinile stabilite 
în planurile lunare de muncă. Or
ganizații de bază, ca cele din Vin
țul de Jos întovărășire 
G.A.C.), Mereteu și altele, 
mare a ajutorului dat, i 
să-și îmbunătățească în mod con
siderabil activitatea.

O atenție deosebită a acordat co
mitetul comunal întăririi rîndurilor 
organizațiilor de bază. Astfel, în 
perioada acestui an au fost primiți 
în rîndul candidaților 30 de tova
răși din cei mai vrednici țărani 
muncitori din cuprinsul comunei, 
iar 10 în rîndul membrilor de 
partid. •

— Ne mîndrim — a arătat tov. 
Andone Gligor din organizația de 
bază din Sibișeni — cu candidați 
ca Stînea loan. Nu numai că a fost 
exemplu în munca de colectivizare, 
dar în puține zile după ce și-a fă
cut cererea, el și-a lămurit părinții 
și alte rude din sat spre a-și face 
cerere pentru gospodărie.

In activitatea sa comitetul co
munal de partid s-a sprijinit pe un 
larg activ de partid, pe activitatea 
agitatorilor și a celor din activul 
fără de partid. In momentul de 
față comitetul are un activ de par
tid de 40 tovarăși, iar organizațiile 
de bază dispun de un activ fără 
de partid de peste 100 tovarăși și 
de un număr de peste 200 agitatori. 
Pentru o temeinică instruire a agi
tatorilor, comitetul comunal a or
ganizat — în afară de instruirea 
lor lunară — un curs de pregătire, 
în cadrul căruia au fost predate? 
lecții privind diferitele forme ale
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muncii de agitație. In ce privește 
instruirea activului fără de partid, 
s-a organizat prelucrarea Directive
lor Congresului al 111-lea și a altor 
materiale actuale.

Rezultatul întăririi vieții interne 
de partid s-a concretizat într-o se
rie de succese obținute de comite
tul comunal. De curînd, în cadrul 
comunei s-a inaugurat o gospodă
rie colectivă la Vinț cu peste 600 
ha teren, iar altele sînt pe cale de 
a fi inaugurate la Sibișeni și Vur- 
păr. La înființarea gospodăriei co
lective din Vinț o largă contribuție 
și-au adus comuniștii Dragosin 
Simion, Galben Avram, Groza Ni- 
colae, Repede Sabina și alții.

In cadrul adunării, comuniștii au 
scos la iveală și unele lipsuri ma
nifestate în activitatea comitetului. 
Astfel, comuniștii Tomușca Octa
vian, Sărăxăian Maria, Cornescu 
Gh. și alții au arătat că comitetul 
comunal n-a dovedit suficientă pre
ocupare pentru îmbunătățirea acti
vității culturale din Mereteu și a 
neglijat unele probleme privind în
frumusețarea comunei.

In încheierea lucrărilor a 
cuvîntul tov. Ion Mărginean, 
cretar al Comitetului raional 
partid care, pe lîngă rezultate

luat 
se- 
de 
a 

scos în evidență slaba preocupare 
a comitetului pentru gospodărirea 
comunei. Tov. Mărginean a indicat 
noului organ să acorde și pe mai 
departe toată atenția întăririi vieții 
interne de partid și să nu neglijeze 
cîtuși de puțin nici celelalte pro
bleme din viața comunei.

Comuniștii din cadrul organiza
țiilor de bază din raza comunei 
Vințul de Jos au reales ca secretar, 
pentru a patra oară, pe tovarășul 
Petrașcu loan.

Multă vreme, printre muncitorii 
de ia „Gh. Doja“, ca și printre 
unii membri ai comitetului sindical, 
a dăinuit greșita părere că în 
cadrul întreprinderii lor, răsfirată 
în sectoare depărtate v unul de al
tul, activitatea culturală nu se poa
te desfășura în bune condițiuni. Și, 
stăpîniți de acest gînd, luni înșir 
n-au pornit la treaba cu toată ho- 
tărîrea și cu toate forțele de care 
nu se poate spune că este lipsită 
întreprinderea.

Analizînd acest fapt însă, co
mitetul de partid din întreprindere 
a ajuns la alte concluzii. Forțe 
sînt, avem și condiții create — au 
fost afirmațiile comuniștilor. Și 
faptele care au urmat au dovedit 
pe deplin justețea acestor afirmații. 
Comitetul de partid a îndrumat 
comitetul de întreprindere și, prin 
organizațiile de partid, comitetele 
de secții și organizațiile U.T.M. să 
iasă din acest impas și îndrumă
rile date n-au rămas fără ecou. In 
cadrul întreprinderii au fost create 
patru brigăzi artistice de agitație,
care cuprind 68 persoane, au fost
depistați un însemnat număr de
soliști vocali, recitatori și s-au în
jghebat o echipă de teatru și cî- 
teva formații 
țiat chiar un 
țiile artistice

Fixat a se 
20 noiembrie, 
forțele culturale din cadrul între
prinderii și, mai mult decît atît, a 
făcut să se năruie părerile greșite . 
ce dăinuiseră printre cei ce mun
cesc aici. Programul de brigadă 
prezentat de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii secției „Haneș“ a fost 
unanim apreciat, de același bun

de dansuri. S-a ini- 
concurs între forma- 
din întreprindere, 
desfășura în ziua de 
concursul a stimulat

calificativ bucurîndu-se echipa de 
călușari și maistrul Bucerzam Li- 
viu care a interpretat cu mult ta
lent cîntecele „Ană dragă, Ană 
dragă" și „Găzdărițele din Turda".

Bine s-au prezentat apoi și echi
pele artistice din celelalte locuri de 
muncă. Brigada elevilor școlii pro
fesionale a avut un ales conținut 
politic-educativ. Elevul Doamnă Mi
hai a impresionat mult spectatorii 
prin talentul său de recitator, iar 
elevul Gligor Dumitru s-a făcut cu
noscut ca bun interpret al cînte- 
celor satirice. Membrii brigăzii ar
tistice de agitație de la birouri aii 
adus cu ei aspecte din munca lor 
ca și din activitatea secțiilor în
treprinderii, singură brigada artis
tică de la Uzina I fiind mai slabă 
ca text și interpretare.

Cu prilejul desfășurării concursu
lui, ... “
făcut dovadă că sînt și buni dan
satori. Echipa de dansuri a secto
rului Valea Dosului s-a clasat pe 
locul I executînid „Călușarul", 
„Bătuta" și „Invîrtita în doi“, iar 
cea a secției Almaș a executat și 
ea cu multă vioiciune dansurile 
„Invîrtita de la Almaș", „Șchioa
pa" și „Cîrligul".

Prin felul cum 
prin numărul mare 
tori care au urcat 
cu'-sul inițiat la 
„Gh. Doja" a scos

muncitorii întreprinderii au

s-a desfășurat, 
de artiști ama- 
pe scenă, con- 

întreprinderea 
în relief că aici 

sînt toate posibilitățile pentru ca 
în viitor să se desfășoare o tot mai 
rodnică activitate culturală. E ne
cesară însă pentru aceasta o per
manentă preocupare, iar inițiativa 
de a se crea o formație artistică de 
amatori pe întreprindere îndeaproa
pe sprijinită, ea fiind binevenită.

Nai mombri în gospodăria colectivă

Spre noi sncccsOLDlWătâtlrcajiIUlicIt
gospodăriei colective din 
a devenit un fenomen 
periodic colectiviștii să

ca avans la zi-muncă
de cereale,

acum, numai 
importante cantități 
printre care 7 kg porumb, însemna
te cantități de legume, furaje și 
cîte 6 lei.

. La 20 noiembrie, la gospodăria 
«agricolă de stat din Galda de Jos 
•au avut loc lucrările adunării ge- 
■nerale a organizației de bază din 
gospodărie 
și alegeri.

Darea de 
date de cei 
.cuvîntul în 
vidență rezultatele bune obținute 
de organizația de •bază în perioada 

■care a trecut de la alegeri'e din anul 
trecut și pînă la noile alegeri, pre
cum și deficiențele manifestate 

■această perioadă.
Ca urmare *a muncii politice 

organizatorice" desfășurate de 
rou și membrii organizației

pentru dare de seamă

seamă și discuțiile pur-
17 tovarăși care au luat 
adunare, au scos în e-

în

și
&i- 
efe 

bază, gospodăria de stat a obținut 
o seamă de rezultate frumoase în 
ce privește realizarea sarcinilor de 
plan, Urmîrtd îndemnut comuniști
lor, muncitorii din sectorul zooteh
nic au realizat p'anul la producția 
de lapte în proporție de 111 la 
sută iar la tineretul bovin crește
rea în greutate a realizat un pro
cent de 101 la sută. A fost depă
șită apoi producția planificată de 
■struguri la brigada de ' 
■condusă de comunistul 
ghin, secția mecanică 
pînă la 20 noiembrie o 
prețu'ui de cost pe oră 
erată, de 7 lei. Au crescut rîndurile 
■organizației de bază cu noi mem-

ia Cricău, 
Stanciu Lo- 
a realizat 
reducere a 
tractor lu

bri și candidați de partid din cei 
mai hotărîți muncitori, ingineri și 
tehnicieni. A crescut nivelul poli
tic al membrilor și candidaților de 
partid.

Pe lingă rezultatele bune, adu
narea a sdos cu tărie la iveală și 
unele lipsuri, care au fost criticate 
cu severitate. Așa, de exemplu, to
varășii Borșa Florian și Barabaș 
Iosif au criticat biroul organizației 
de bază pentru faptul că nu a în
drumat și controlat activitatea co
mitetului sindical din gospodărie 
(președintele comitetului tov. Sîrbu. 
Ion), care delăsîndu-se în mtlrwă, 
a neglijat aproape total ținerea 
consfătuirilor de producție și nu a 
urmărit rezultatele în întrecerea so
cialistă, acest fapt dăunînd obți
nerii celor mai bune rezultate în 
producție. A fost criticat tov. Mo
canii Augustin, directorul gospo- 
dă~iei pentru faptul că s-a ocupat 
insuficient de asigurarea unor con
diții de muncă și mai bune la sec
ția mecanică și instalarea apeduc
tului în sectorul zootehnic, ce se 
tărăgănează de luni de zile. Nu a 
fost cruțată de critidă nici activi
tatea colectivului gazetei de pe
rete (responsabil Miclea A- 
vram), care nu dovedește interes 
pentru a se scrie cu regularitate 
la gazetă articole vii, mobilizatoare.

Numeroși membri și candidați

In viața 
satul Șard 
obișnuit ca 
se întrunească în adunare generală 
pentru a discuta cererile a zeci de 
familii de țărani întovărășiți pentru 
a fi primiți în gospodărie. O astfel 
de adunare a avut loc și în ziua 
de 20 noiembrie, în cadrul căreia 
au fost primite în rîndul coletctiviș- 
tilor 18 familii noi, printre care ță
ranii muncitori Ueiuș Ilie, Beldean 
Florian, Popa Iuliu și alții.

Faptul că țăranii muncitori din 
acest sat pășesc cu încredere 
colectivă își găsește explicația 
aceea că colectiviștii de aici obțin 
an de an recolte sporite la 
hectar față de țăranii întovărășiți. 
Astfel, la grîu gospodăria a obți
nut în acest an un plus de 400 kg 
la hectar, iar la porumb 600 kilo
grame. De la grădina de legume 
și din sectorul zootehnic colectiviș
tii au realizat un venit care tota
lizează zeci de mii de lei. Toate a- 
cestea au făcut posibil ca gospodă
ria să împartă la membrii săi, pînă
---------------- ♦♦♦♦♦♦----------------

Din scrisorile corespondenților noștri

in-

de partid, ca Suchov Alexandru, 
Popa Alexandru, Sularea Silviu și 
alții, au făcut prețioase propuneri 
menite să ducă la obținerea unor 
rezultate cît mai bune în îndepli
nirea sarcinilor de plan în produc
ție, a creșterii productivității și re
ducerii prețului de cost.

Tovarășul Cioflică Ștefan,
structor al Comitetului regional de 
partid, care a participat la adunare, 
a scos în evidență contribuția co
muniștilor la obținerea succeselor 
în lupta pentru îndeplinirea sarci
nilor, și a arătat ce învățăminte 
trebuie trase pe viitor din lipsurile 
ce s-au desprins din discuțiile pur
tate. Vorbitorul a făcut apoi o 
seamă de recomandări importante 
menite să ducă la întărirea perma
nentă a vieții interne de partid și 
cu privire la munca de viitor a 
noului birou ales.

In vederea deschiderii noului an 
de învățămînt agricol de masă, în 
cadrul raionului nostru, W
luate o serie de măsuri organiza
torice menite să asigure o

au fost

bună

Cifrele de plan — în dezbaterea colectivelor de muncă

Utilarea tehnică 
în centrul atenției 

(Urmare din pag. l-a) 
peniru a reduce tot mai mult sta
ționarea vagoanelor în atelier, să 
nu se trimită de reviziile de va
goane din regională vagoane pen
tru reparat la bandaje. De aseme
nea, s-au făcut propuneri de a se 
urgenta primirea electrocarului ne
cesar pentru transporturile grele, 

■confecționarea a două vinciuri pneu
matice, confecționarea de piese și 
unelte din surse locale etc. Tova
rășii Juretecan Viorel și Cîmpean 
Ioan, în numele organizației U.T.M., 
s-au angajat ca prin muncă patrio- 
iică să adune 20 tone fier vechi și 
15 tone fontă pentru oțelării.

Colectivul de muncă a primit cu 
Insuf’ețire noile sarcini de plan, 
angajîndu-se in plus ca în anul 
viitor să repare peste plan 60 va
goane, realiztnd o economie de 
.25.000 lei.

îmbunătățirea calității produselor 
sarcina noastră de bază pe anul 1961

în 
în

Recent, în cadrul fabricii de în
călțăminte „Ardeleana" din Alba 
Iulia au fost dezbătute cifrele de 
plan pe anul 1961. Cu această o- 
cazie, muncitorii, tehnicienii și in
ginerii fabricii, călăuziți de sarci
nile trasate de cel de-al III-lea 
Congres al partidului, și-au expri
ma! cu entuziasm hotărîrea de a 
îndeplini aceste sarcini de a da 
produse durabile și de calitate.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii fabricii 
noastre au făcut o seamă de pro
puneri prețioase. Printre măsurile 
tehnico-organizatorice propuse cu 
ocazia dezbaterilor se numără me
canizarea unor operațiuni ca: me
canizarea operației de scos cala
poade, a operației de fixat talpa, 
a operației de glăzuit gura tocului

și a operației de curățat surplus.
S-au mai propus apoi înființarea 

de brigăzi, de calitate, formarea tu
nul colectiv de tehnicieni în jurul 
maistrului, care să se ocupe de 
oamenii care dau produse de sla
bă calitate, stimularea muncitorilor 
care dau produse de bună calitate. 
S-a propus, de asemenea, introdu
cerea în fabricație de mărfuri re
cepționate calitativ, introducere^ 
controlului de la om la om și multe 
alte măsuri.

Neslăbind nici o clipă eforturile 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe anul în curs, 
colectivul nostru este mereu preo
cupat de ridicarea la un nivel su
perior a producției pe anul 1961.

Ing. FOCAR ASSY ALEX. 
director — Fabrica „Ardeleana" 

Alba-Iulia

d-sfășurare a acestuia. Așa, de 
pildă, au fost stabilite cercurile de 
învățămînt, a căror număr a spo
rit cu 20 față de anul trecut, fi- 
xîndu-se c.îte 2 cercuri de fiecare 
gospodărie colectivă, strîns legate 
de specificul de producție al aces
tora. S-au dat îndrumări pentru re
crutarea cursanților, care trebuie 
să cuprindă în primul rînd pe co
lectiviștii ce îndeplinesc1 sarc'ini 
importante și permanente în proce
sul de producție și care nu au mai 
frecventat în anii anteriori vreun 
cerc de învățămînt.

Sporind numărul cercurilor, creș
te și numărul cursanților, care va 
fi cu cel puțin 300 mai mai-e| decît 
anul trecut. In același timp, la că
minele culturale au fost luate mă
suri pentru organizarea a 84 de ci
cluri 
rănii 
curi. 
tonii
lor veterinari, tehnicienilor și a ca
drelor didactice, s-au luat măsuri 
pentru asigurarea materialului di
dactic necesar și localuri corespun
zătoare pentru ținerea lecțiilor.

CIOBOTA NICOLAE

O situație care 
se cere grabnic rezolvați

de 10-12 conferințe pentru ță- 
muncitori necuprinși în cer- 
Totodată, s-au recrutat lec- 

dîn rîndul inginerilor, medici-

Era o vreme cînd manifestările 
artistice desfășurate la căminul cul
tural din Oarda de Jos atrăgeau 
un mare număr de țărani muncitori 
din sat. Activau pe atunci aici o 
echipă de teatru, o brigadă artis
tică de agitație, un cor și un în
semnat număr de talentați soliști 
vocali și instrumentiști.

De la un timp însă, activitatea 
Ia căminul cultural a început a 
slăbi. Formațiunile artistice au 
prins a nu mai face repetiții, iar 
programele artistice slab pregătite 
și prezentate au făcut să descreas- 
că în mod simțitor numărul spec
tatorilor.

Față de lipsurile ce se manifestă 
în activitatea căminului cultural din 
Oarda de Jos, în munca activiștilor 
culturali din comună se impune o 
serioasă cotitură. Trebuie, și a- 
ceasta cît mai curînd, să se treacă 
la reactivizarea formațiunilor ar
tistice, a cercurilor de citit. Va în
cepe în curînd învățămîntul agro
zootehnic, care de asemenea va 
trebui bine organizat. Iată deci de 
ce să se ocupe tovarășa Oarga Pa- 
raschiva, directoarea căminului și 
împreună cu dînsa toți activiștii 
culturali din comună.

RUSU DANILA



A XVI-a aniversare a eliberării Albaniei de sub jugul fascist IN PAS CU VIAȚA
< La 29 noiembrie a.c. poporul frate albanez sărbătorește cea de-a ) 
I XVI-a aniversare de la eliberarea Albaniei de sub jugul fascist. !

Sub conducerea înteleaplă a Partidului Muncii, poporul albanez a ( 
obtinut în anii de la eliberare succese uriașe pe drumul construcției > 
socialiste. Dintr-o țară îrtapoiată, R. P. Albania a devenii azi o țară (

cu o industrie și o agriculturăîn plină dezvoltare. Au fost ridicate în S
( acești ani noi uzine și fabrici, cele vechi au fost reni licite, au luat ,
) ființă noi ramuri de 'producție. Măsurile luate de stat pentru deseca- <
' rea uriașelor suprafețe acoperite cu mlaștini au dus la realizarea > 
Iunui salt uriaș în dezvoltarea agriculturii pe calea socialismului. S-a > 

dezvoltat și se dezvoltă învățămîntul și cultura, crește neîncetat ni- ( 
vdul de trai al poporului albanez. )

Cu prilejul sărbătorii sale naționale, poporul nostru urează popo- ( 
rului frate albanez noi și însemnate succese pe calea construcției vie- ( 
torioase a socialismului în patria sa.

Succese importante în dezvoltarea economiei naționale
După cum se știe, în trecut Al

bania era cea mai înapoiată țară 
din Europa, o colonie a puterilor 
imperialiste în care domneau pu
ternice vestigii ale relațiilor feu
dale de producție. Puterea popu
lară a deschis Albaniei perspective 
luminoase de dezvoltare atît în do
meniul politic, cît și economic.

In cei 16 ani care au trecut de 
la eliberarea țării de sub jugul fas
cist, Albania populară nu numai 
că a redus considerabil distanța 
care o separa de țările vecine dar 
în numeroase domenii de activi
tate Ie-a întrecut. _

Ritmul de dezvoltare a economiei 
naționale albaneze este atît de 
rapid îneît el depășește rit
mul atins de țările capitaliste 
chiar și în perioada lor de 
prosperitate. Intre anii 1950— 
1958 producția industrială a spo
rit anual în Albania cu 21 la sută. 
In Italia în aceeași perioadă pro
ducția industrială a crescut anual 
cu 8 la sută, în Grecia cu 3 la 
sută.

In anumite ramuri industriale, 
ca de pildă în domeniul industriei 
miniere și al producției energiei e- 
lectrice, ritmul de dezvoltare anua-

Creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii'
Republica Populară Albania s-a 

transformat dintr-o țară cu a eco
nomie agrară înapoiată într-oțară 
agrar-industrială. S-a creat o nouă 
industrie, agricultura este în curs 
de completă cooperativizare, a fost 
înfăptuită revoluția culturală. In 
1959. în comparație .cu anul 1938, 
producția industrială totală a cres
cut de 22 de ori: în numai 16 zile 
s-a produs tot atîta cît reprezenta 
întreaga producție din 1938.

Guvernul popular s-a preocupat 
în mod permanent de ridicarea 
continuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii.

Ca rezultat al succeselor obținu
te de poporul albanez în dezvolta
rea cantinuă a economiei naționale 
și în opera de construire a socia- 
tjsmului) guvernul R; P. Albania 
a luat măsuri de reducere a pre
turilor la un mare număr de pro
duse industriale și agro-atimentare.

yK,'!.' O TOAMNĂ TRISTĂ
In Spania, toamna este cel mai 

frumos anotimp. Căldura insupor- 
tabi'ă a verii începe să scadă, și 
o dată cu înserarea se lasă o ră
coare plăcută pînă și pe podișurile 
încinse de soare ale Mesetei. Stră
zile din Madrid, Sevilla, Toledo și 
alte orașe sînt invadate de turiști 
străini. In numeroasele cafenele de 
pe strada Alcala și de pe Gran Via 
din Madrid e greu să găsești o 
masă liberă.

Anul acesta coloritul toamnei la 
Madrid este altul decît în anii tre- 
cuți. Capitala noastră este domi
nată de o atmosferă de nesiguranță 
și de așteptare a unor evenimente 
amenințătoare. Nicicînd nu s-au vă
zut atîția polițiști pe străzi. In fața 
instituțiilor și Chiar în fața vechiu
lui palat regal din piața Oriente 
circulă patrule. In „Valea celor că- 
zuți", la vreo 60 km de Madrid, a 
fost instalată o subunitate specială, 
însărcinată cu paza monumentului 
franchist înălțat în memoria celor 
Căzuți în războiul civil. Celor care 
vin să viziteze acest monument sau 
mănăstirea din apropiere li se pune 
în vedere să-și lase gențile și pa
chetele la intrare, întrucît, după 
cum explică polițiștii, „pachetele 
pot conține bombe". Unii vizitatori 
sînt chiar percheziționați. 

lă în Albania este și mai mare. In 
perioada 1950-1958 producția de 
energie electrică a crescut anual 
cu 14 la sută, în timp ce în Italia 
ea a crescut cu șase la sută.

In ce privește producția pe cap 
de locuitor, Albania a depășit ță
rile vecine în unele ramuri indus
triale. Astfel, în domeniul extra
gerii minereului de crom, Albania 
se află pe primul Ioc în Europa 
atît în ce privește cantitatea totală 
extrasă cît și în aceea socotită pe 
cap de locuitor. In producția de pe
trol pe cap de locuitor Albania a 
întrecut țările vecine. Cu începere 
din anul 1958, Albania produce 
mai multe țesături pe cap de lo
cuitor decît Turcia și Grecia și s-a 
apropiat mult de producția Italiei.

Cel de-al treilea plan cincinal 
(1961-1965) va reprezenta un impor
tant progres în dezvoltarea pro
ducției globale a Albaniei.

In prezent, agricultura abaneză 
depășește agricultura din țările ve
cine în ce privește nivelul de me
canizare. Astfel cu începere din 
1958, Albania posedă 4,4 tractoare 
fizice la fiecare 1.000 ha de teren 
arabil, depășind Grecia și Turcia.

In zece ani s-'au efectuat 9 redu
ceri de prețuri care au adus popu
lației o economie totală de 
73)10.000.000 leki. Recent, ca ur
mare a succeselor obținute în mun
ca entuziastă a oamenilor muncii 
pentru întîmpinarea celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării țării și a 
celui de-al 4-lea Congres al Parti
dului Muncii, guvernul a hotărît 
o nouă reducere a prețurilor de 
vînzare cu amănuntul a Unor măr
furi de larg consum și a prețurilor 
de vînzare către cooperativele agri
cole a mașinilor, utilajului și pie
selor de schimb. Noua reducere va 
aduce populației o economie anuală 
de 910 milioane leki.

Ca urmare a reducerilor perio
dice de prețuri, puterea de cumpă
rare a crescut considerabil, sala
riul real al muncitorilor și funcțio
narilor fiind astfel mult sporit.

In lunile februarie și iulie au a- 
vut loc într-adevăr incidente cu 
bombe. Se pare însă că acum au
toritățile franchiste crează inten
ționat o atmosferă alarmantă, pen
tru a justifica politica de represiuni 
și de teroare deșănțată pe care o 
duce Franco. In luna septembrie 
a fost adoptat un decret potrivit că
ruia orice întrunire care exprimă 
— după părerea autorităților și po
liției — o opoziție țață de guvern, 
precum și orice grevă în întreprin
derile industriale va fi considerată 
drept „rebeliune armată".

Deși presa noastră, care e stă con
trolată în întregime de clica fran- 
chistă, încearcă să treacă sub tă
cere persecuțiile la care sînt supu
se persoanele bănuite că ar nutri 
opinii opoziționiste, pretutindeni — 
pe străzi, în cafenele, în vagoanele 
metroului —se discută în șoaptă, 
iar cîteodată chiar du glas tare, 
despre procesele politice de la tri
bunalele militare.

Un asemenea proces a început la 
Madrid. Altul urmează să aibă toc 
Id tribunalul militar din Oviedo, 
centrul industriei miniere din As- 
turia. Pe banca acuzaților se află 
36 de persoane: ingineri, tehnicieni 
și muncitori de la diferite între
prinderi industriale. Dintre ei 7 sînt

Tirana — un oraș 
gradina

Tirana — capitala Albaniei — 
se numără printre orașele bogate 
in spații verzi și parduri. Privită 
din avion, Tirana pare inundată în 
verdeață.

Orașul numără 181 de parcuri șl 
grădini care ocupă o suprafață de 
circa 560.000 m.p.

Locuitorii Tiranei preferă înde
osebi parcul situat în fața hotelu
lui „Dajti" și pe acela din centrul 
capitalei. Grădinile care se întind 
de-a lungul bulevardului „Martirii 
Națiunii" devin deosebit de atrăgă
toare îndeosebi în primele zile ale 
lunii ianuarie, clnd încep să înflo
rească mimozele.

Ingrijindu-se nu numai de as
pectul orașului ci și de îmbunătă
țirea climei, precum și de odihna 
locuitorilor, guvernul popular a 
hotărît amenajarea unui mare parc 
de cultură și odihnă pe frumoasele 
coline care se întind în spatele 
clădirii Universității de Stat pe o 
suprafață de circa 260 ha. Lucră
rile se desfășoară aici în ritm ra
pid. Lac'ul artificial este gata, au 
fost plantați mii de arbori decora
tivi, au apărut numeroase alei, 
s-a construit și un restaurant etc. 
Se vor construi un teatru de vară, 
ștranduri, terenuri de sport, o casă 
de odihnă pentru pionieri, etc.

Dacă se socotesc la un loc toate 
spațiile Tiranei plantate cu pomi, 
Cu flori sau cu gazon se constată 
că ele ocupă 1.769.000 m.p. pe care 
sînt plantate 1.020.000 de plante 
diferite. Aceasta reprezintă 14,8 
m.p. de suprafață plantată cu ar
bori sau flori la un locuitor, fără 
a socoti marele parc în curs de a- 
menajare, care el singur va repre
zenta 4,3 m.p. la un locuitor.

Cinematografia BSWi 
■11 albaneză în 1960

Anul acesta, studiourile cinema
tografice din R. P. Albania tur
nează o serie de filme de cele mai 
diverse genuri: istorice, documen
tare, științifice și artistice.

In colaborare cu un grup de ci
neaști din Cehoslovacia cineaștii 
albanezi lucrează de asemenea la 
turnarea filmului documentar în 
culori „In țara vulturilor", în care 
sînt prezentate cele mai frumoase 
monumente istorice ale Albaniei și, 
aspecte ale vieții noi, pline de a- 
vînt, din această țară.

S-a început de asemenea turna
rea altor filme documentare, prin
tre .care „Cîmpia care renaște", în 
care este prezentată regiunea de pe 
litoralul sudic al Albaniei.

In curînd va începe în Albania 
turnarea unui film artistic de lung 
metraj cu mijloace proprii. Subiec
tul acestui film va fi inspirat din 
lupta tineretului albanez împotriva 
cotropitorilor fasciști.

repairiați din Uniunea Sovietică. 
Alte 19 persoane — în majoritate 
tot muncitori — urmează să com
pară în fața tribunalului militar 
din Barcelona.

Nu sînt scutiți de persecuții nici 
cei care au colaborat pe vremuri 
cu regimul franchist. De curînd, la 
Madrid a fost amînat — din cau
ză că doi dintre acuzați au fugit 
în străinătate — procesul unui grup 
de 10 intelectuali, dintre care mulți 
au fost cîndva adepți credincioși ai 
lui Franco. Principalul acuzat în 
acest proces este doctorul T ier no 
Galvan, profesor de legislație po
litică la Universitatea din Sala
manca.

împreună cu el au fost deferiți 
tribunalului Francisco Herrera, fra
tele arhiepiscopului de Malaga, șt 
Dionisio Ridruejo, unul dintre foștii 
lideri ai Falangei. La timpul său, 
Ridruejo a făcut parte din „Divi
zia albastră" și a luptat împreună 
cu naziștii germani împotriva tru
pelor sovietice.

Cum se explică valul de teroare 
care s-a năpustit asupra noastră în 
această toamnă? Mulți cred că 
prietenii americani ai lui Franco, 
care se tem ca nu cumva Spania 
să devină „o nouă Cubă", sînt cel 
care insistă pentru o „politică in
ternă mai dură". Pînă una alta, a- 
mericanii transformă Spania într-o 
bază militară a S.U.A. Recent, un

(Urmare din pag. l-a) 
de pregătirea agitatorilor, îi in
struiește periodic — despre sarci
nile perioadei respective. O meto
dă bună pe care o folosește cu 
succes este organizarea p'etiarelor 
agitatorilor. In cadrul plenarelor, 
comitetul de partid acordă o mare 
atenție conținutului materialului ce 
se expune, alege cele mai impor
tante și actuale probleme ce fră- 
mîntă colectivul. Demn de scos 
în evidență este faptul că în ca
drul acestor plenare se fac expuneri 
pe diferite teme economice de că
tre cadre de specialiști. Recent, co
mitetul de partid din cadrul uzi
nei a organizat o nouă plenară a 
agitatorilor. Orientîndu-se just, în 
cadrul plenarei au fost expuse două 
referate pe teme din cele mai ac
tuale. Astfel, unul din referate a 
fost susținut de tovarășul inginer 
Popa Iile și a avut ca temă intro
ducerea tehnicii noi. Ea a fost axată 
pe sarcinile colectivului de muncă 
în această direcție, pe rezervele de 
care mai dispune uzina.

Importanța deosebită a problemei 
puse în discuția agitatorilor con
stă în faptul că referatul prezentat 
în fața agitatorilor urmărește per
spectiva de dezvoltare a uzinei, 
mai ales că noile investiții 
în curs de realizare pun te
melia unei automatizări și meca
nizări avansate a procesului de 
producție, a îmbunătățirii substan
țiale a tehnologiei de fabricație și 
a utilării uzinei la nivelul tehnicii 
moderne. Tocmai de aceea proble
ma pusă în dezbaterea plenarei agi
tatorilor a cuprins în discuții un 
număr mare de agitatori. ' Agita
tori ca Pușcău Ioan, Svedak A- 
drian, Pușcașii; Ștefan, Mădean 
Aurel și alții au dezbătut pe larg 
o serie de probleme legate de in
troducerea tehnicii înaintate in ca
drul uzinei.

O latură deosebit de importantă 
a plenarei agitatorilor a fost orien
tarea de către comitetul de partid 
a discuțiilor spre a se extinde ex
periența agitatorilor fruntași. Mulți 
din cei care au luat cuvîntul și-au 
expus pe larg metodele pe care le 
folosesc în desfășurarea activității 
lor. Iată, de pildă, un exemplu. To- 
pitorul Nicolae Avram lucrează la 
secția metalurgică. Ca agitaior el 
desfășoară o rodnică muncă de lă
murirea muncitorilor despre impor
tanța sarcinilor ce trebuie îndepli- 

■ nite. Intr-una din zile agitatorul 
Avram Nicolae a studiat un arti
col din Carnetul agitatorului legat 
de reducerea prețului de cost. După 
ce a analizat posibilitățile ce exis
tă în această direcție, el a orga

IF (0» ir IB! A IL
A. S. M. Alba-lulia învinsă la Sebeș

Intîlnirea de fotbal dintre echi
pele A. S. M. Alba-lulia și Sebeșul 
Sebeș a stîrnit un interes deosebit 

ziar din Madrid a relatat că Sta
tele Unite au pus acum la dispo
ziția Spaniei 37 vase de război în 
vederea „modernizării" flotei spa
niole, precum și o mare cantitate 
de echipament militar.

Pe străzile Madridului nu se văd 
uniforme militare americane, deși 
la Torrejon, la numai clțiva kilo
metri de capitală, se află cel mai 
mare aerodrom militar american 
din Europa. Dar în fiecare dumi
nică sute de tineri voinici îmbră- 
cați în haine civile își petrec per
misia la Madrid, chefuiesc în lo
calurile din oraș și fac scandal pe 
străzi. Trecătorii se grăbesc să se 
ferească din calea acestor „turiști", 
cărora le este interzis să apară în 
uniformă militară în afara aerodro
mului, pentru a nu leza „amorul 
propriu al spaniolilor", după cum 
se exprimă ■ comandamentul ame
rican.

La sflrșitul lunii octombrie, zia
rele au publicat știrea că între Sta
tele Unite și Spania a fost prelun
git acordul „de colaborare cultura
lă". Oare nu în virtutea acestui a- 
cord mii de deținuți zac în închi
sori, iar tribunalele militare de-a- 
bia prididesc să judece nesfîrșitul 
șir de procese politice?

Tristă e această toamnă în Spa
nia! Toți ne gîndim cu groază: ce 
ne va aduce iarna?

lose Luis IIMENEZ 

nizat o scurtă convorbiră pe aceas
tă temă. S-au ridicat o serie de 
probleme și s-au făcut numeroase 
propuneri care, fiind aplicate, au 
dus la reducerea consumului de 
cocs cu 7 la sută. Ca o măsură 
propusă în cadrul unei astfel de 
convorbiri a fost și înlocuirea 
jgheabului vechi cu un jgheab 
de fier cu răcire continuă cu 
apă, fapt ce duce la o mai com
pletă folosire a timpului de lucru, 
la economisirea de materiale și 
deci la reducerea prețului de cost.

lust se orientează comitetul de 
partid din uzină și asupra îndru
mării activității agitatorilor privind 
formele prin care pot să-și desfă
șoare activitatea. La recenta ple
nară, de pildă, secretarul comite
tului de partid, tov. Aurel Cîm- 
peanu, a prezentat în fața agita
torilor o expunere privind diferitele 
forme de agitație ce pot fi fo’osite 
în cadrul uzinei, analizînd atît re
zultatele obținute cît și lipsurile ce 
se mai manifestă în anumite la
turi ale activității.

In cadrul plenarelor cu agita
torii, un loc important îl oCupă infor
marea acestora asupra probleme
lor internaționale. De fiecare dată 
această problemă este expusă de 
cadre bine pregătite. La recenta 
plenară, de pildă, informarea asu
pra situației internaționale a fost 
făcută de tovarășul Vasile Far caș, 
secretar al Comitetului raional de- 
partid.

Preocuparea atentă, plină de răs
pundere de care dă dovadă comi
tetul de partid al Uzinelor Metalo- 
Chimice Zlatna, față de pregătirea 
agitatorilor, de instruirea lor cu 
cele mai complexe probleme se re
flectă în munca plină de roade a 
agitatorilor, în succesele mari pe 
care acest colectiv le-a obținut în- 
producție.

★
In momentul de față, în întregul 

raion, oamenii muncii desfășoară 
o vie activitate pentru traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de 
Congresul al Hl-lea al partidului. 
Prezența agitatorului Ia fiecare loc 
de muncă, desfășurarea unei mun
ci susținute pentru mobilizarea oa
menilor muncii spre succese și mal 
însemnate trebuie să constituie o 
principală preocupare a organiza
țiilor de bază. Tocmai de aceea, în 
scopul ridicării activității agitato
rilor la nivelul sarcinilor actuale 
este deosebit de important ca expe
riența prețioasă a comitetului de 
partid de la U.M.C. Zlatna să fie 
preluată de toate organizațiile de 
bază din raion. Este o experiență 
bună care, aplicată, nu poate cla- 
decît rezultate bune.

iubitorilor sportului cu balonul ro
tund. Ea însă n-a corespuns aștep
tărilor. A.S.M. a pierdut cu 3-1 
această partidă pe care o putea 
clștiga. N-a cîștigat-o însă dato
rită în primul rîtid jocului slab des
fășurat de întreaga echipă și apoi 
arbitrajului confuz, plin de greșeli 
prestat de către arbitrul Florin Ser
giu ( Căi an).

Alte rezultate: Minerul Deva — 
Mureșul Vințul de los 9-0; Meta
lul Crișcior — Aurul Zlatna 4-2 
și Victoria Dobra — C.F.R. Teius 
2-4. . ,

CLASAMENT
Minerul Deva 10 9 1 0 56: 3 19
Metalurgistul Cugir 9 7 1 1 26: 3 15
A.S.M. Alba Iulia 11 7 1 3 39:18 15
Șebeșul Sebeș 10 6 1 3 25:21 13
C.F.R. Teiuș 10 6 1 3 24:20 13
Dacia Orăștie 10 6 0 4 29:15 12
Metalul Crișcior 11 5 0 6 18:23 10
Aurul Zlatna 10 3 3 4 13:21 9
Aurul Certej 10 4 0 6 21:19 8
Mureșul Vinț 10 1 2 7 10:40 4
Șurianul Petrești 9 0 2 7 7:38 2
Victoria Dobra 10 0 0 IC) 7:49 0

Etapa vii toare
C.F.R. Teiuș -- Mii rut Dev a;

Metalurgistul Cugir — Aurul Cer
te j; Aurul Zlatna — Sebeșul Sebeș;- 
Mureșul Vinț — Dacia Orăștie ; 
Șurianul Petrești — Victoria Do
bra; Corvinul Hunedoara (rezerve} 
— Metalul Crișcior; A. S. M. Alba 

I Iulia, stă.
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