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Măsurile tehnico-organizatorice 
traduse cit mai
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In toate întreprinderile raionului 
au avut loc de cîteva săptămîni în
coace adunări ale colectivelor de 
muncă, cu prilejul cărora s-au pre
lucrat cifrele de plan pe anul 1961. 
Entuziasmul cu care oamenii mun
cii au primit noile sarcini ce le 
revin. în anul ce vine, angajamen
tele sporite de a munci cu însufle
țire nu numai pentru realizarea a- 
cestor sarcini, ci și pentru depăși
rea lor, constituie o puternică măr
turie a hotărîrii ferme de a-și a- 
duce fiecare, de la muncitor și pînă 
la director, întreaga contribuție la 
îndeplinirea mărețelor obiective tra
sate de Congresul al III-lea al 
P.MLR.

Dezbaterea1 și cunoașterea cifrelor 
de plan pe 1961 trebuie folosită — 
așa cum s-a arătat și în în expunerea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la plenara C. C. al P.M.R. — „pen
tru luarea tuturor măsurilor teh
nice, organizatorice și economice 
care să asigure încă din primele 
zile a'e anului desfășurarea în ritm 
susținut a producției". Cu prilejul 
prelucrării cifrelor de plan în. în
treprinderile raionului nostru, nu
meroși muncitori, ingineri și teh
nicieni, dovedind interes deosebit 
pentru bunul mers al muncii, au 
făcut sute și sute de propuneri me
nite să asigure creșterea continuă 
a productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea 
continuă a calității produselor. La 
I M. „Gheorghe Doja“ Zlatna, 
U.M.C. Zlatna, 1.1. L. „Horia" Al- 
ba-Iulia și în alte unități asemenea 
propuneri s-au făcut cu sutele și 
foarte multe din ele sînt de o im
portanță deosebită.

Dar, acum cînd aceste propuneri 
au fost incluse în planurile de mă
suri tehnico-organizatorice, cînd 
zilele trec una după alta apropiin- 
du-se sfîrșitul anului, cea mai im
portantă sarcină a organizațiilor 
de bază, a conducerilor adminis
trative și a organelor sindicale este 
de a traduce în viață, fără nici o 
tărăgănare toate măsurile stabilite 
a se îndeplini.

Intr-o serie de întreprinderi, ca 
Uzinele Metalo-Chimice Zlatna, în
treprinderea „Gh. Doja" Zlatna-, 
1.1. L. „Horia" și altele, primele 
măsuri au și început să capete via
ță. La întreprinderea „Horia" s-au 
început lucrările la uscătoria de la 
sectorul ceramic, la „Gh. Doja" 
Zlatna s-au început lucrările- la ros
togolul de la M. Vest, se lucrează 
la introducerea perforajului umed, 
în care scop s-au procurat 14 re
cipient și s-au instalat 12 din cele 
20 trolii pneumatice prevăzute a 
fi instalate pînă la 15 ianuarie 
1961. O serie de măsuri au înce
put să fie traduse în viață și la 
alte întreprinderi, ca Depoul C.F.R. 
Teiuș, Atelierul de zonă Alba-Iulia 
și altele. Și acesta e un lucru cît 
se poate de pozitiv. Nu trebuie aș
teptat pînă la 1 ianuarie 1961, ca 
numai după aceea să se înceapă 
aplicarea măsurilor stabilite. Nu! 
Bazele unei producții ritmice tre
buie puse încă din aceste zile, ast
fel ca din prima zi a anului și chiar 
de pe acum, așa cum procedează 
laminoriștii hunedoreni, să lucrăm 
la nivelul indicilor planificați pen
tru 1961.

O privire făcută asupra felului în 
care se îndeplinesc măsurile tehni
co-organizatorice stabilite în, pla
nurile de măsuri scoate la iveală 
că deși în întreprinderile arătate 
mai sus ca și în altele s-a trecut 
la luarea măsurilor stabilite, to
tuși îndeplinirea lor merge cu în
cetineală, se lucrează unilateral, din 
care cauză unele măsuri care pu
teau fi aplicate încă de a doua zi 
de la prelucrare, nu se aplică nici 
în momentul de față. La I. M. 
„Gheorghe Doja", de pildă, para
lel cn unele măsuri ce s-au luat, se 
putea și trebuia aplicată și mă
sura de introducerea înaintării ra-

repede în viață!
pide la orizontul 120 St. De ase
menea, tot la această întreprindere 
nu se respectă diagramele de 
transport pe galeriile principale, 
fap(t ce nu de puține ori provoacă 
greutăți. Se lucrează apoi cu multă 
încetineală și la cooperativa „Pro- 

i, măsurilor
în mod 
funcțio- 
curent. 
fie ur- 
măsuri

gresul" la îndeplinirea 
planificate a fi realizate și 
special la transformarea 
nării mașinilor pe bază de 
De asemenea, e nevoie să 
gentată îndeplinirea unor 
stabilite și în alte întreprinderi ca 
U.M.C. Zlatna, Grupul 5 șantiere 
Alba-Iulia al T.R.C.L. și altele. In 
ce privește grupul de șantiere, sar
cinile cele mai urgente ce trebuia 
să le îndeplinească sînt cele le
gate de terminarea lucrărilor de 
•mărire a capacității de producție 
și modernizare la Moara „N. Băl- 
cescu". La începutul anului viitor 
moara va trebui să-și înceapă pro
ducția. Datorită acestui fapt tre
buie depuse toate eforturile ca lu
crările ce mai trebuie terminate să 
fie urgentate, astfel ca cel mai tîr- 
ziu la 15 decembrie să se poată în
cepe probele de rodaj.

Traducerea în viață a măsurilor 
organizatorice stabilite în planurile 
întocmite este o condiție hotărî- 
toare pentru bunul mers al muncii, 
pentru creșterea producției și pro
ductivității, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor. Aceste măsuri vin să spri
jine direct munca oamenilor, întă
resc încrederea acestora spre a face 
și în viitor tot mai multe propu
neri în scopul bunului mers al 
producției. De aceea, în timpul 
scurt care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului, conducerile admi
nistrative, sub controlul organiza
țiilor de partid și cu sprijinul a- 
cestora și a organelor sindicale, 
sînt datoare să traducă operativ în 
viață toate acele măsuri ce! pot îi 
realizate.

Noul an. ne pune în față sarcini 
sporite. Ele însă pot fi îndeplinite 
și chiar depășite. E nevoie însă ca 
tot ce poate folosi sporirii produc
ției să fie tradus în viață, e nevoie 
ca organizațiile de bază, fiecare 
comunist să lupte cu abnegație 
pentru a deschide drum larg teh
nicii noi, mobilizînd prin exemplul 
personal masa mare de muncitori 
de a-și depune tot interesul, toată 
priceperea la îndeplinirea acestor 
mărețe obiective1.

Zece ani de rodnică activitate a sfaturilor populare
La 3 decembrie se împlinesc zece 

ani de cînd poporul nostru, de la 
un capăt la altul al țării, a pășit 
hotărît în fața urnelor pentru a-și 
alege deputății în sfaturile popu
lare. Da! Sînt zece ani de atunci. 
Timpul s-a scurs. Dar amintirea 
acelei zile de decembrie 1950, a 
rămas neștearsă. Țara întreagă a 
îmbrăcat haină de sărbătoare. Iar 
alegătorii! In întrecere cu zorii, au 
fost ei cei dinții la secțiile de vo
tare. Și voiîndu-și aleșii, oamenii 
și-au spus cuvîntul răspicat și ferm 
pentru viață, pentru înflorirea sa
telor și a orașelor.

Așa a fost peste tot în țară șl 
așa a fost și în raionul nostru. 
Ți-amintești alegătorule? Bătrîn cu 
tîmplele albe de ești, sau fînăr și 
plin de vigoare, amintindu-ți mîn- 
dria ie copleșește. Prin votul tău, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, vechiul s-a spulberat și s-a 
înfiripat noul, cîrma lutnd-o în 
mîini dibace fruntașii uzinelor șl 
fabricilor, făuritorii roadelor bogate, 
intelectualii care, cu întreaga lor 
știință și pricepere, au fost mereu 
alături de năzuințele poporului.

Anii au prins a trece apoi. Tu, 
alegătorule, ți-ai abătut adesea 
pașii spre sfatul popular. Și, îh

Călător pe potecile Munților A- 
puseni, frumusețile naturale te în- 
tîmpină la tot pasul — păduri de 
brazi falnici, poieni tainice, izvoare 
cu ape limpezi ca lacrima. In clișeu: 
Vedere din Munții Apuseni.

Colectivul sectorului II Va<ea Do
sului a înregistrat de curînd un 
binemeritat succes. Ca urmare a 
desfășurării cu avînt a întrecerii 
socialiste, a aplicării pe scară lar
gă a tehnologiei noi, acest harnic 
colectiv a reușit să-și îndeplinească 
sarcinile de plan, în momentul de 
față dlnd produse în contul anu'ui 
viitor.

Succesul cooperatorilor

data

Colectivul de muncă al coopera
tivei „Mureșul" din Alba-Iulia a 
întîmpirțat Conferința de partid o- 
rășenească cu planul global pe a- 
nwl 1960 realizat încă de la 
de 25 noiembrie.

Acest succes remarcabil a 
obținut datorită faptului că, 
de la începutul anului colectivul de 
conducere a luat o serie de măsuri

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

fost 
încă

Muncitor și elev

Tînărul Kaufert Giinter bobinator 
la I. G. O., fruntaș la locul de mun
că, este fruntaș și la învățătură.

locul primarului hrăpăreț de altă
dată, sau al prefectului străin de 
interesele tale, te-au întîmpinat în
totdeauna gata să-ți asculte păsul 
sau propunerile oamenii cei noi 
aleși de tine. Ai pornit apoi îm
preună cu noii gospodari spre ros
turi din ce în ce mai bune. Și îm
preună cu ei, cu deputății poporu
lui, ți-ai făcut rînduială în casa, 
în satul și in orașul în care tră-

„Art. 51. Organele puterii de 
stat în regiuni, raioane, orașe 
și comune sint sfaturile popu
lare ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate".

Constituția R. P. R.

iești. La Feneș și Galați ți-ai vă
zut împlinit visul de a avea pentru 
fiii tăi școli noi, la Almașul Mare, 
Cistei și Obreja, Ighiu, Șard, Bu- 
cerdea Vinoasă și alte atîtea așe
zări, i-ai croit drum firului elec
tric peste uliți și cămine. In Me- 
teșul unde nu se petrecea nimic 
altădată, acum răsună pînă departe 
cînt de viață nouă dintre zidurile 
căminului cultural, în timp ce căr
țile circulă din mină în mină. Iar 
la Intregalde?! Cine oare putea 
visa ca aici, în această parte ne-

Demnă de scos în evidență este 
lupta desfășurată de colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
aici în vederea realizării de cit mai 
multe economii. Astfel, printr-o fo
losire judicioasă a combustibilului 
ca și prin înlăturarea tuturor chel
tuielilor neproductive, acest co'ec- 
tiv a reușit să realizeze o econo
mie de peste o jumătate milion iei.

★ Secția Nr. 2 de la U.M.C. 
Zlatna, prin conducerea procesu
lui tehnologic în condiții optime, 
prin aplicarea unor inovații pro
puse de muncitorii secției precum 
și prin mărirea indicilor de utili
zare a utilajelor, și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe întregul an 
la data de 24 noiembrie, reali
zînd totodată economii la prețul 
de cost în valoare de peste 
740.000 lei.

★ Obținînd cele mai bune re
zultate la desfacerea mărfurilor, 
înscrierea de noi membri coope
ratori și preluări din con
tractări, cooperativei „Horia" 
din Hăpria i-a fost decernat pe 
trimestrul III al anului curent 
„Drapelul roșu" de cooperativă 
fruntașă pe raion.

★ La data de 13 decembrie 
a.c., pe scena Casei raionale de 
cultură din orașul nostru, Tea
trul de 
trosani 
702“ 
Mirodan.

----------- ---------------
Tot mai mult fier vechi oțelăriilor

tehnico-organizatorice din cele mai 
eficace, printre. care comasarea sec
țiilor mici, deschiderea a 8 secții 
noi, introducerea acordului colectiv 
pe echipe, organizarea întrecerii so
cialiste între secții și popularizarea 
rezultatelor la gazeta de perete, 
stația de radioficare etc.

In îndeplinirea sarcinilor anuale 
cele mai bune rezultate au fost ob
ținute de secția croitorie Nr. l,care 
în decursul anului a avut depășiri 
lunare între 10-70 la sută, urmată 
fiind de secția 
secția timpiărie 
de mături.

croitorie de serie, 
Nr. 1 și de secția

Rezultate de seamă în colectarea metalelor
In acest an organizația de bază 

U.T.M. de la U.M.C. Zlatna, a a- 
cordat o atenție deosebită acțiunii 
de colectare a fierului vechi și a 
altor metale.

Pentru ca munca de colectare să 
se desfășoare cu rezultate cît mai 
bune, atît uzina cît și comuna Zlat
na au fost împărțite pe sectoare de 
care răspund cîte o brigadă de ti
neret. Muncind cu multă dragoste 
în această acțiune, tinerii din 
ganizația de bază U.T.M. de 

or- 
,1a

Cu aproape 20
La începutul anului, utemiștii de 

la 1.1. L. „Horia" Alba-Iulia s-au 
angajat ca pînă Ia data de 30 de-

cercetată altădată decît de agenții 
trimiși să stoarcă vlaga poporului, 
va exista vreodată dispensar și ca
să de naștere, cămin cultural, ci
nematograf și școli noi în mai toate 
satele ?Și iată că toate acestea 
sînt azi realități de care se bucură 
deopotrivă toți sătenii, Sfaturile 
populare, expresie a celui mai de
plin democratism și-au afirmat pes
te tot prezența îndreptățindu-și în
tru totul denumirea ce o poartă. 
Ele sînt cu adevărat organe ale 
puterii democrat-populare care slu
jesc intereselor poporului, intere
selor construirii socialismului. De
putății sfaturilor populare, ei în
șiși oameni ai muncii, cunoscînd 
năzuințele maselor muncitoare, de
pun toată rîvna pentru îndeplinirea 
lor. Legați prin mii de fire de mase, 
ei le mobilizează la muncă și așe
zările înfloresc pe întreg cuprinsul 
mîndrei noastre patrii.

La 3 decembrie se împlinesc zece 
ani de la primele alegeri de depu- 
tați în sfaturile populare. Ca vîrstă 
deci, sfaturile populare împlinesc 
doar un deceniu. Ca activitate însă 
ele au luat-o cu mult înaintea tim
pului. învățătura partidului le-a 
fost mereu călăuză, iar legătura cu 
masele izvor de forță creatoare.

stat „Valea Jiului" Pe- 
va prezenta „Celebrul 

comedie în 3 acte de Al.

U.M.C. Zlatna, au colectat de Ia 
începutul anului și pînă în pre
zent, peste 12 
vechi, realizînd 
acțiune o economie în valoare de 
peste 24.000 lei.

In fruntea acțiunii de colectare! 
se situează brigăzile conduse de 
utemiștii Magda Ioan, Pușcău 
Gheorghe, Niculescu Dumitru și 
Anca loan.

vagoane metal 
prin această

tone mai mult
cembrie a.c. să colecteze o cantitate 
de 20.000 kg fier vechi. Și, începînd 
încă din primele zile ale anului 
munca în acest sens, angajamen
tul utemiștilor a prins viață. In 
multe după-amieze, după termina
rea orelor de muncă, un mare nu
măr de tineri, printre care obișnuit 
se puteau vedea utemiștii Ordean 
Simion, Groza Simion, Udrea Ni- 
colae, Iancu Filip, Kraus Iosif și 
alții, strîngeau și balotau deșeurile 
de tablă și sîrmă existente în 
curtea întreprinderii.

Acțiunile utemiștilor din între
prinderea „Horia" au fost fructu
oase. Cu ultimul transport — peste 
6.000 kg—expediat I.C.M.-ului în 
săptămîna trecută, ei și-au depășit 
angajamentul luat la începutul a- 
nului cu aproape 20.000 kg de fier 
vephi.

g La cabinetele dentare | 
din orașul Alba-Iulia munca $

jg) fiind slab organizată, deser- (gj
fej virea populației este cu totul S
§ nesatisfăcătoare.
S La dentiștii urbei mele
§ lucrul cel mai uimitor
® nu-i durerea de măsele, ® 
fi ci e... tratamentul lor.



Alegătorii despre deputațn lor
Muncește cu sîrg mină în mină cu alegătorii sâi

Deși are părul nins, semn că au 
trecut ani multi ca număr de clnd 
s-a pomenit, aceasta nu-l împiedi
că pe deputatul Topor Iu!iu, din 
circumscripția electorală orășenească 
Nr. 48, deținătorul drapelului zbu
rător, să fie unul din cei mai ac
tivi deputați.

La sesiunile și ședințele de co
mitet executiv ale sfatului popular 
cuvintele lui, propunerile însufle
țite pe care le face sînt întotdeau
na cu multă căldură îmbrățișate. 
Și-apoi, nu numai în ședințe e li
nul din cei mai activi deputați. In 
circumscripția sa este ca un ade
vărat părinte. Unuia îi dă un sfat, 
altuia îi ascultă păsul, necazul și 
îi vine în ajutor, iar prin modes
tia care-l caracterizează s-a făcut 
iubit si apreciat de Către toți ale
gătorii din circumscripție.

O preocupare de seamă o are de
putatul nostru și în ce privesc lu
crările de interes obștesc. Pînă nu 
de mult străzile Dobrogeana Ghe- 
rea și Fabricii erau pline de noroi 
si gropi. In fața acestui neajuns, 
tovarășul nu a precupețit nici un

Cu încredere alături de deputății noștri
■ Numele comunistului Filipescu 
Vasile,, deputat în circumscripția 
noastră electorală Nr. 7, este strîns 
l-gat de multe înfăptuiri de seamă 
din satul Hăpria. Ințelegînd nevoi
le alegătorilor și văzînd că maga
zinul aciuai al cooperativei nu mai 
corespunde cerințelor sătenilor, care 
doresc să aibă la îndemînă măr
furi tot mai multe și mai bune, a 
propus în organizația de partid, în 
adunarea consiliului sătesc al coo
perativei, în sesiunea sfatului popu
lar și în adunare populară, să se 
construiască la Hăpria un maga
zin încăpător și frumos. Bine ve
nită, propunerea susținută și de 
deputății Chirilă Ștefan, Mitrofan 
Ion și alții a fost primită cu căl
dură de întregul sat.

La încenutul lunii aprilie a anu
lui de față, în frunte cu deputatul 
nostru Filipescu Vasile, președin
tele comitetului de inițiativă, s-au 
început lucrările pentru construc
ția noului magazin al cooperativei.

Urmî.nd exemplul personal al de
putatului nostru, alegătorii din 
circumscripția a 7-a printre care, 
Gruinn Anton, Făgădar Achim, 
Chirilă Todor, Simu Nicolae, ale
gători ca Bîldea Anton, Filipescu 
Nicolae, Borzescu Ion, Rusu Ion, 
din alte circumscripții, au muncit 
cu multă însuflețire la săparea și 
turnarea fundației, transportul ni
sipului și pietrișului, a cărămizilor, 
etc. Construcția magazinului acum 
terminată, în curînd, va primi can
tități sporite de mărfuri, după gus
tul și nevoile fiecăruia.

Dar contribuția deputatului nos
tru a ieșit în evidență și cu prile
jul altor acțiuni cum sînt: ridica
rea construcției pentru materialul

Pentru întărirea economico-organizatorică 
a gospodăriei colective

Gospodăria colectivă „Gheorghe 
Doja“ din comuna Berghin, care în 
prezent cuprinde un număr de 120 
familii, cu o suprafață de teren de 
peste 300 hectare, a obținut rezul
tate de seamă pe calea întăririi ei 
economice și organizatorice. Anali- 
zînd felul cum s-a desfășurat acti
vitatea în gospodărie, vedem că 
și în această privință au fost ob
ținute în acest an o seamă de re
zultate, atît în ce privește produc
ția de cereale, cît și în lărgirea 
sectorului zootehnic.

Acordînd toată importanța orga
nizării muncii în brigadă, a cărei 
conducere a fost încredințată co
lectivistului Albu loan, toate for
țele de muncă au fost repartizate 
în 5 echipe, repartizîndu-se pentru 
lucrările de întreținere toate cul
turile pînă la om.

Pe lîngă păioasele de toamnă, 
semănate pe o suprafață de 83 hec
tare, în primăvară cu ajutorul 
S.M.T.-ului au fost însămînțate 
129 hectare cu porumb, 10 hectare 
cu floarea-soarelui, 10 hectare cu 
cartofi și s-au plantat cu tutun 2 
hectare.

Plivit de două ori și îngrășat su
plimentar cu produse chimice, grîul 

efort, a cerut sprijinul întreprin
derilor, a mobilizat alegătorii la 
cărat și împrăștiat pietrișul și răul 
a fost înlăturat. A venii apoi rîn- 
dul de s-au făcut și un canal de 
scurgere din șanțul cetății spre ca
nalul colector ai orașului și un 
podeț care în curînd va fi și el 
gata.

Prin efectuarea acestor lucrări, 
economiile realizate pînă în pre
zent prin munci patriotice se ri
dică în acest an la suma de 38.000 
lei. Planul însă nu ne este epuizat. 
In viitor vom capta un izvor din 
dealul cetății, o să întindem o con
ductă de circa 500 m, pentru a a- 
sigura cu apă potabilă o mare par
te din populația cartierului Maier, 
și o să amenajăm un mic pard. Și 
avem toată convingerea că cele 
propuse a le face le vom înfăptui 
cu siguranță avînd un deputat așa 
de destoinic în fruntea circumscrip
ției.

OANA NICOLAE
Circumscripția electorală Nr. 48 

Alba-Iulia

pompieristic, construirea cabinei 
pentru a’-aratul de proiecție la că
minul cultural, transportul a mii 
de metri, dubi de pietriș pe drum 
și alte acțiuni pentru înfrumuseța
rea comunei. Cu înfăptuirile reali
zate noi ne mîndrim. Și pe drept 
cuvînt ne mîndrim și' cu deputatul 
nostru, tovarășul Fi’ipescu Vasile, 
care a dovedit prin fapte încrede
rea ce i-a fost acordată de alegă
tori.

GRUIAN ROMAN 
POPA GHEORGHE

Circumscripția electorală Nr. 7 
Hăpria

IN CLIȘEU : Noul magazin al 
cu contribuția țăranilor muncitori

din soiul Cenad 117 a dat o recol
tă sporită. Recolte sporite s-au ob
ținut de asemenea și la porumb, la 
care producția de porumb boabe pe 
suprafețele întreținute de echipele 
conduse de colectiviștii Coman 
Gheorghe și Seghedi Matei, a de
pășit planul cu aproape 1.000 kg 
la ’ hectar. Aceleași echipe au obți
nut rezultate de seamă și la cultu
rile de cartofi și floarea-soarelui. 
Dar, cu toate aceste rezultate, da
torită fapului că conducerea gos
podăriei, sprijinită în slabă măsură 
de organele tehnice agricole de la 
comună, nu a ales cel mai potrivit 
teren pentru plantarea cartofilor, 
repartizînd această cultură pe un 
teren supus băltirii apelor și neîn
grășat, iar unii membrii din echi
pele conduse de colectiviștii Kast 
Ecaterina și Kast Ion au pră
șit cu întîrziere cultura, producția 
obținută a fost sub posibilități.

In sectorul zootehnic — unul din 
principalele izvoare de venituri a 
gospodăriei — s-au obținut de aseme
nea rezultate de seamă. Din veni
turi proprii și cu împrumut de la 
stat, a fost sporit numărul de vaci 
de la 9, cîte erau la începutul anu
lui, Ia 32 capete, obținîndu-se de

Stanciu Traian, 
deputatul nostru
încă din anul cînd pentru pri

ma dată a fost ales deputat, tova
rășul Stanciu Traian a depus mul 
tă dragoste și interes în munca 
sa. Și nu i-au fost zadarnice stră 
duințele.

înzestrat cu multă putere de mun
că și perseverent în acțiunile în
treprinse, deputatul Stanciu Traian 
n-a cedat niciodată în fața greută
ților ci, sprijinindu-se cu încredere 
pe oamenii cinstiți, pe membrii de 
partid din sat, sarcinile ce i-au 
stat în față au fost duse întodeau- 
na la bun sfîrșit.

Dar, cîte lucruri bune se pot a- 
minti în legătură cu deputatul Stan
ciu Traian din Șard! Munca de al
fabetizare dusă de el, a făcut ca 
printre primele sate din raion, scă
pate de trista moștenire a regimu
lui burghezo-moșieresc, să se nu
mere și Șardul. Și-apoi la fel de 
neobosit s-a dovedit și în munca 
pentru crearea colectivei noastre.

Cuinoscînd bine oamenii din sat, 
știindu-le și bucuriile și necazurile, 
apropiindu-se cu dragoste de ei, de
putatul nostru este stimat și iubit 
iar sfatul și îndemnul îi este urmat. 
Și astfel, în Șard, vechilor succese 
altele noi li se adaugă,. De curînd, 
ascultînd îndemnul deputatului, să
tenii au dat față nouă căminului 
lor cultural, iar formațiile artistice 
din sat, numără azi tot mai mulți 
membrii.

Avînd drept țel continua ridicare 
a nivelului cultural al țăranilor 
muncitori din Șard, deputatul Stan
ciu Traian este mereu în mijlocul 
lor. Organizează întîlniri, conferin
țe și consfătuiri, contribuind ast
fel mult la educarea cetățenilor, la 
îmbogățirea cunoștințelor lor.

ARDELEAN’ GHEORGHE
Circumscripția elect. Nr. 16 Șard

Cooperativei din Hăpria, construit 
din sat.

la acestea cu 200 litri lapte mai 
mult decît producția planificată pe 
can de vacă furajată.

Stimulați de Directivele celui 
de-al IlI-lea Congres al partidului, 
care prevăd dezvoltarea creșterii 
animalelor din producție proprie, 
gospodăria a reținut pentru prăsilă 
întregul tineret bovin în număr de 
16 capete. A fost sporit de aseme
nea numărul de scroafe de la 11 
la 19 capete. De la oi, a căror nu
măr s-a ridicat la aproape 400 
capete, s-a obținut o producție de 46 
litri lapte de fiecare oaie. A fost 
înființată o crescătorie de păsări, 
care cuprinde în prezent 350 găini, 
rate și gîște.

Pentru a-și asigura venituri bă
nești importante, colectiviștii au 
valorificat prin contractări 19.000 
kg cereale, precum și 6.000 kg floa
rea-soarelui. Tot pe bază de con
tract s-a valorificat de asemenea 
întreaga producție de lapte de la 
vaci și oi, și alte produse vege
tale și animale, care au adus gos
podăriei colective un venit de peste 
220.000 lei.

Rezultate în întrecere
Analizînd rezultatele obținute de 

colectiviștii din Berghin în lumina 
angajamentelor luate în întrecerea 
cu colectiviștii din Cîlnic, raionul 
Sebeș și Cistei raionul Alba, pu-

întrecere pentru focut
de* Brigadă artistică fruntașă

După ce în cadrul fazei inter- 
comunale și-au disputat întîieta- 
tea, membrii tuturor celor 37 bri
găzi artistice de agitație din ra
ion, duminică, 27 noiembrie, trei 
dintre acestea, selecționate la cen
trele Mihalț, Șard, Benio și bri
gada artistică de agitație a ele
vilor Școlii de 7 ani din V ințul 
de Jos au urcat din nou treptele 
scenei în întrecere pentru locul de 
brigadă artistică de agitație frun
tașă pe raion. Și cuvinte bune se 
pot spune despre fiecare.

Concursul a fost deschis de 
brigada celor mici. Dar, chiar 
mici fiind, membrii brigăzii Școlii 
de 7 ani din Vințul de Jos, toți 
elevi în clasa a IlI-a, și-au păs
trat mai mult decît bine prezența 
în fața sutelor de spectatori în
truniți la Casa raională de cultu
ră. Textul cu tema „Ionaș cel 
somnoros", creație a talentateiîn- 
vățătoare Maria Dragosin, a fost 
interpretat cu finețe de micii ar
tiști. El însă n-a conținut elemen
te specifice brigăzii de agitație. 
A fost mai degrabă o scenetă cu 
care oricînd talentații elevi pot 
merge spre loc de frunte în ca
drul concursurilor pionierilor și 
școlarilor.

Urmlnd celei din V ințul de Jos, 
brigada artistică de agitație a că
minului cultural din Cricău a pro
dus impresie atît prin costumaj, 
cît și prin Conținut. Cei zece ti
neri țărani muncitori interpreți, 
au reușit să aducă pe scenă noul 
zilelor noastre. „In munca noas
tră e cîntec și viață, e hotărîrea 
spre traiul cel bun; Azi în fiecare 
casă găsești cărțile pe masă; Să lu
crăm în colectivă pentru un trai

Muncă mai chibzuită, economii mai mari
Zilele trecute a avut loc la coo

perativa „9 Mai 1945“ din Teiuș a- 
naliza muncii desfășurate în pri
mele zece luni ale anului. La șe
dința de analiză au luat parte 
membrii, consiliului de conducere, 
consiliile sătești din raza de acti
vitate a cooperativei, membrii co
misiei de revizie, invitați ai orga
nelor locale de partid și sfatului 
popular și lucrătorii unității.

Din raportul de activitate pre
zentat de președintele cooperativei 
a reieșit că planul de desfacere al 
unității pe cele zece luni expirate, 
a fost realizat în procent de 100,7

W familii în gospodăria colectivă
Gospodăria colectivă din Teiuș, 

care în prezent numără peste 400 
familii continuă să-și sporească 

tem spune că în sectorul zootehnic, 
în multe direcții au fost realizate 
și depășite angajamentele. Așa este, 
de pildă, situația în ce privește în
cărcătura de bovine și ovine la suta 
de hectare teren agricol, depășirea 
cu aproape dublu a numărului de 
păsări la suta de hectare cultivate 
cu păioase, a depășirii producției de 
lapte pe cap de oaie furajată, ridi
carea de noi construcții etc. Cu 
toate aceste rezultate, ținînd sea
mă de angajamentele luate în în
trecere, datorită faptului că orga
nizația de bază nu a îndrumat cu 
toată răspunderea desfășurarea în
trecerii, rezultatele obținute nu au 
fost pe măsura posibilităților.

Așa, de exemplu, la producția de 
lapte, unde pe cap de vacă fura
jată angajamentul prevede să 
se depășească producția de 2.500 
litri lapte, datorită faptului că con
ducerea gospodăriei nu a aplicat 
o furajare rațională a vacilor, a- 
cestea fiind hrănite doar cu fîn, în 
timp ce datorită unei proaste gos
podăriri, cantități importante de 
bostani se alterează în cîmp și da
torită faptului că se tărăgănează 
nepermis înlocuirea celor 4 vaci 
clasate necorespunzătoare, producția 
de lapte obținută este numai de 
1.900 litri pe cap de vacă furajată.

Analizînd faptele și luînd măsuri
(Continuare în pag. 4-a) 

mai fericit; Frunză verde de ci
coare, am o țară ca o floare" — 
sînt clieva spicuiri din textul pre
zentat. Brigăzii căminului cultural 
din Cricău însă, i-a lipsit mobili
tatea pe scenă, fapt căruia briga
da artistică din Șard i-a găsit o 
reușită rezolvare. Pe parcursul 
textului, creație a tovarășului Stan
ciu Traian, directorul școlii din 
Șard, au fost introduse elemente 
noi care au produs o stare de în
viorare. Moș Țepușe și dobașul, 
împletindu-și spusele cu cele ale 
celorlalți interpreți, au dat bri
găzii caracterul viu, de altfel 
specific acestei forme de prezen
tare artistică a faptelor, lucru 
care a situat această brigadă com
pusă din douăzeci și patru tineri 
colectiviști și întovărășiți pe o 
treaptă superioară celei din Cri
cău;

Ultimii și-au prezentat progra
mul membrii brigăzii artistice de 
agitație din Mihalț. Interpreții, în 
marea lor majoritate cadre didac
tice, au valorificat cu pricepere 
textul, de altfel destul de bun. 
Munca depusă de cadrele didac
tice de aici deci, merită toată con
siderația. La adresa învățătorilor 
și profesorilor din Mihalț ' însă, se 
vor spline cuvinte și mai fru
moase atunci clnd își vor rezerva 
doar partea de creație și îndru
mare, iar rolul de interpreți îl 
vor avea tinerii colectiviști și în
tovărășiți destul de numeroși în 
comună.

Faza raională a concursului 
brigăzilor artistide de agitație încă 
nu s-a încheiat. Disputa pentru Io
dul de brigadă artistică de agita
ție fruntașă pe raion rămîne încă 
deschisă.

la sută, iar angajamentul de a se 
realiza în anul 1960 economii în 
valoare de 35.000 lei a fost depă
șit cu 20.000 Iei. Majoritatea din 
secțiile, unității au fost renovate, 
iar unele înzestrate cu utilaj mo
dern.

In continuarea lucrărilor a fost 
prezentat planul unității pentru a- 
nul 1961. Deși, față de anul 1960, 
planul crește cu 14,7 la sută, lu
crătorii unității s-au angajat să-și 
depășească planul sporit cu 3 la 
sută și să realizeze In anul 1961 
economii în valoare de peste 60.000 
lei. E. C.

zi de zi numărul de membri și 
suprafața de teren. Astfel, con
vinși de fapte, de rezultatele 
bune dobîndite de colectiviști 
în munca pe ogoare și ramurile a- 
nexe din gospodărie, de curînd încă 
26 de familii de țărani întovărășiți 
din comună, au cerut să fie pri
mite în gospodăria colectivă.

Printre cei care au pășit cu în
credere pe drumul arătat de partid 
în marea familie a colectiviștilor, 
sînt țăranii întovărășiți Doia Nico
lae, Co za Ar on, Ghecan Cornelia, 
Fostoc Gheorghe și alții.

Ing. HRUȘCA VICTORIA 

Pionierii 
detașamentului II

Intr-una din după-amiezile tre
cute, pe coastele pîrăului „Munte- 
nuțului", un mare număr de pio
nieri munceau de zor. Erau pio
nierii detașamentului 2 de la Școa
la de 7 ani din Bărăbanț, ieșiți la 
plantarea puieților. Și, au lucrat cu 
rîvnă pionierii. La sfîrșitul celor 4 
ore de muncă patriotică, pe coas
tele pîrăuloi au fost plantați peste 
3.000 puielți.

S-au evidențiat mulți pionieri în 
acea după amiază. Printre cei mai 
harnici însă au fost Breazu Nico
lae, Crișan Eugenia, Aldea Maria, 
Muntean Mihai, Sima Maria, Deac 
Dumitru și alții.

ANDRONIC ȘTEFAN



Rezultatele unei conduceri concrete
1

Adunările de alegeri în organizațîiîe U. T. M.

Participanți activi la viața culturală
Conferința orășenească de partid 

din Alba-Iulia a analizat cu cî- 
teva zile în urmă activitatea des
fășurată de Comitetul orășenesc de 
partid și rezultatele obținute pe pe
rioada de un an.

Darea de seamă a comitetului, 
prezentată Conferinței, a fost bo
gată în fapte, ca rezultat al muncii 
desfășurate de către organizațiile 
de bază sub conducerea și îndru
marea Comitetului orășenesc de 
partid.

Astfel, se arată în darea de sea
mă, în această perioadă s-a întă
rit viața de partid, organizațiile de 
bază an desfășurat o largă muncă 
politică și organizatorică în rîndul 
maselor pentru mobilizarea aces
tora la îndeplinirea sarcinilor po
litice și economice. Adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază se 
țin cu mai multă regularitate, ele 

Janalizînd cele mai importante pro
bleme de la locul lor de muncă, iau 
hotărîri și măsuri pentru continua 
îmbunătățire a muncii. Au crescut 
rîndurile partidului cu 312 to
varăși primiți în această perioadă 
în rîndul candidaților și membrilor 
de partid, cele mai bune rezultate 
fiind obținute de organizațiile de 
bază de la 1.1. L. „Horia", fabrica 
„Ardeleana", Atelierul de zonă 
C.F.R. și altele.

Darea” de seamă scoate în evi
dență și akte rezultate pozitive ob
ținute pe linia continuei îmbună
tățiri a muncii cultural-educative, 
a conducerii organizațiilor de ma
să, eto.

Ca urmare a muncii pentru con
tinua întărire a vieții de partid — 
așa cum a reieșit din darea de sea
mă, cît și din discuțiile purtate de 
un mare număr de delegați — s-a 
îmbunătățit și activitatea economi
că din întreprinderile și organiza
țiile economice din oraș.

Acest lucru este oglindit și de 
bîteva exemple.

Chemarea celor 19 întreprinderi 
din țară de a realiza cît mai multe 
-economii peste plan a însuflețit și 
mobilizat și colectivele de muncă 
■din întreprinderile orașului, care 
•s-au angajat, ca alături de ceilalți 
oameni ai muncii să dea patriei e- 
conomii în valoare de 3.530.000 lei.

Din darea de seamă s-a desprins 
■că angajamentele luate au fost nu 
numai îndeplinite ci chiar depășite, 
realizîndu-se pînă în prezent peste 
5.700.000 lei economii peste plan. 
Acestea, ca urmare a creșterii con
tinue a productivității muncii și 
reducerii prețului de cost; pe baza 
mecanizării proceselor de produc
ție și aplicării celor mai înaintate 
metode de muncă.

La 1.1. L. „Horia", de pildă, pla
nul producției globale în perioada 
1 ianuarie — 31 octombrie a. o. 
a fost depășit cu 5,56 la sută; pro
ductivitatea muncii a crescut cu 17 
la sută față de cea planificată, rea
lizîndu-se economii ce întrec suma 
de 1.000.000 lei, față de 124.000 
cît a fost angajamentul. La Atelie
rul de zonă C.F.R. planul produc
ției globale pe aceeași perioadă a 
fost îndeplinit în proporție de 
105,60 la sută; cu 2,05 la sută a 
crescut productivitatea muncii, iar 
prețul de cost a fost redus cu 2,11 
fa sută față de cifra planificată.

Cooperația meșteșugărească din 
■orașul nostru a obținut rezultate 
importante în ceea ce privește de
servirea populației. Cooperativa

------------------------<4

Nu numai
Oprindu-te In fața gazetei de pe- 

Irete — organul de presei al comi
tetului comunal de partid și al sfa
tului popular al comunei Galda de 
Jos, îți faci, la primele priviri, im
presia că gazeta îndeplinește aici 
o simplă formalitate. Și faptele vin 
să confirme întru totul acest lucru.

La 25 noiembrie gazeta a apă
rut cu ediția X-a, adică nici cel pu
țin odată pe lună. Dar aceasta nu 
e tot răul. Articolele afișate la ga
zetă dovedesc lipsuri și mai mari. 
De pildă, la 26 noiembrie gazeta 
mai avea încă 2 articole din luna 
august și abia cel de-al treilea era 
din noiembrie. Ca ■ o altă lipsă este 

„Mureșul", de pildă, și-a îndeplinit 
planul de producție pe anul 1960, 
a deschis noi secții și a realizat 
însemnate economii peste cele pla
nificate. Cu un bilanț rodnic și-a 
încheiat activitatea pe primele zece 
luni ale anului în curs și coopera
tiva „Progresul".

Și alte întreprinderi din oraș, 
printre care fabrica „Ardeleana",

Gonferința. orășeneasca 
de partid

„Iprodcoop", „Vinalcool", Atelierul 
L regional au fost citate în darea 
de seamă a Comitetului orășenesc, 
că au obținut rezultate pozitive. 
Aceasta, ca urmare a unei condu
ceri mai concrete de către organi
zațiile de partid, așa după cum a 
reieșit din discuțiile purtate de to
varășii ce au luat cuvîntul pe mar
ginea dării de seamă-.

Avem toate condițiile să 
îndeplinim sarcinile 

anului viitor
Delegații ce au luat cuvîntul la 

discuții au împărtășit din experien
ța muncii lor, precum și rezultatele 
obținute. Ei, însă, nu au scăpat să 
analizeze care sînt sarcinile ce stau 
în fața colectivelor lor de muncă, 
și angajamentul, nu numai de a le 
îndeplini, dar chiar și de a le depăși, 
ca urmare a condițiilor create în 
acest scop.

Vorbind despre aceasta, tov. Popa 
Octavian, director la I. I. L. „Ho
ria", a arătat, printre altele, că re
zultatele obținute de colectivul de 
muncă în anul 1960 și măsurile 
tehnico-organizatorice luate pentru 
îndeplini'ea sarcinilor pe anul 1961, 
ca urmare a dezbaterii cifrelor de 
plan, vor asigura o depășire a pla
nului cu 2,5 la sută, realizîndu-se 
mai mult de 100.000 lei economii peste 
cele planificate. Sîntem hotărîți, a 
spus în încheiere tov. Popa Octa
vian, să ne îndeplinim cu cinsțe 
angajamentele luate.

Congresul al IH-lea al P.M.R. 
a pus în fața muncitorilor ceferiști 
sarcini deosebit de importante, a 
spus în cuvîntul său tov: Bocănet 
Mihai, șeful Atelierului de zonă 
C.F.R. Colectivul de muncă din u- 
nitafea noastră și-a îndeplinit și 
depășit planul de producție pe a- 
nul I960. In anul ce urmează, deși 
sarcinile au crescut față de acest 
an, colectivul de muncă va înde
plini cu cinste sarcinile trasate, în- 
trucît pentru aceasta avem toate 
condițiile create.

Despre sarcinile anului ce urmea
ză, despre hotărîrea și angajamen
tele colectivelor de muncă dc a le 
îndeplini și depăși au mai vorbit 
tovarășii Bimbea Viorel, Faur 
Gheorghc, Manciulea Cornelia si 
alții.

Lucrările conferinței . orășenești 
de partid au scos în evidență creș
terea maturității organizațiilor de 
partid în conducerea politică și e- 
conomică la locurile lor de muncă 
și hotărîrea lor fermă de a mumei 
și mai mult pentru ridicarea mun
cii de partid în orașul nostru pe o 
treaptă superioară.

★
In încheierea lucrărilor Conferin

ței, în numele Comitetului raional

de forma?
apoi faptul că articolele care au 
fost pub'icate n-au fost cîtuși de 
puțin legate de viața satului. Co
lectivul de redacție, format din tov. 
Mîrza Petru, responsabil și Păcu
rar Aurel, Suciți Iuliu. și Crișan 
Emil, s-a mulțumit ca articolele să 
apară la întîmplare, la o lună sau 
două luni, să fie generale și com- 

Uptect rupte de viața satu'ui.
Față de caracterul formal in care 

își îndeplinește rolul gazeta de 
perete sus amintită nu este străin 
nici comitetul comunal de partid, 
care, în scopul înlăturării unor ast
fel de lipsuri trebuie să ia măsuri 
cît mai urgente. 

de partid a luat cuvîntul tov. Ște
fan Boureanu, prim-secțetar.

Tov. Boureanu, în cuvîntul său, 
printre altele, a scos în evidență con
tribuția organizației orășenești de 
partid la mobilizarea maselor de 
oameni ai muncii pentru îndeplini
rea sarcinilor politice și economice 
trasate de partid și guvern.

îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și 
realizarea de economii peste plan, 
aplicarea în producție a celor mai 
înaintate metode de muncă sînt 
rodul unei preocupări de seamă ale 
colectivelor de muncă, sub condu
cerea organizațiilor de partid.

Congresul al IlI-lea al P.M.R. — y 
a continuat tov. Boureanu — a pus 
în fața noastră sarcini deosebit de 
mărețe, și datoria noastră este de 
a lupta pentru îndeplinirea lor. Cu
noaștem sarcinile economice ce ne 
stau în față pe anul 1961. Datoria 
organelor și organizațiilor de partid 
este de a lua asemenea măsuri po- 
litico-organizatorice care să asigure 
îndeplinirea lor Ia timp și în cele 
mai bune condițiuni.

Condiția de bază care asigură 
îndeplinirea acestor sarcini este 
continua întărire a vieții de partid. 
Comitetul orășenesc de partid va 
trebui să acorde acestei sarcini cea 
mai mare însemnătate, să lupte 
pentru înlăturarea din rădăcini a 
lipsurilor ce s-au manifestat în a- 
ceastă direcție în unele organizații 
de bază, să ridice munca de partid 
la nivelul sarcinilor trasate de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R., a în
cheiat tov. Boureanu.

Conferința orășenească de partid 
a ales noul comitet. Ca secretar a 
fost reales tov. Vasile Cormoș.

Brigada artistică de agitație de la I. M. „Gh; Doja" Zlatna, prezintă 
programe tot mai reușite în fața muncitorilor.

Muiărîle populare pentru votarea contribuției voluntare
Ne găsim în plină desfășurare a 

adunărilor populare pentru votarea 
contribuției voluntare pe anul 1961. 
Pregătirea și desfășurarea acestor 
adunări constituie un minunat pri
lej de trecere în revistă a succese
lor obținute în anul acesta și de 
discutare colectivă și aprobare a 
celor mai importante lucrări ce ur
mează a se înfăptui în raionul nostru 
în anul viitor, prin contribuția ce
tățenilor din satele raionului nos
tru.

Demn de remarcat este faptul că 
pentru volumul lucrărilor din-anul 
acesta s-a votat în raionul nostru 
o sumă de peste 500.000 lei, care 
în cinstea zilei de 23 August a și 
fost încasată în întregime.' Printre 
lucrările mai importante executate 
și date în folosință se numără 3 
localuri de școală de 4 ani, repa
rații capitale la 8 școli de 4 ani și 
2 școli de 7 ani, un cămin cultural 
12 poduri și podețe, fîntîni și alte 
lucrări. De asemenea, a început 
construirea în anul acesta a unui 
local de școală de 7 ani în comuna 
Intregalde, de cămine culturale la 
Benic, Ampoița, a unui dispensar 
medical la Almașul Mare și altul 
la Meteș, care vor fi terminate șl 
date în folosință în cursul anu'ui 
viitor. De asemenea, demn de evi

Comuna Stremț și-a cîștigat în 
ultimii ani, nu de puține ori drep
tul de a se considera comună frun
tașă în desfășurarea activității cul
turale. Și dacă în această direcție 
comuna a mers din succes în suc
ces, făcîndu-se cunoscută și peste 
hotareie raionului, apoi un merit 
mare îl are și organizația de bază 
U.T.M. din cadrul satului Stremț.

Nu de mult, la organizația de 
bază U.T.M. din Stremț-întovără- 
șire a avut loc adunarea de dare 
de seamă și alegeri. Darea de sea
mă prezentată de tov. Rusu Mihai, 
ca și discuțiile purtate de cei 15 
tineri utemiști înscriși la discuții, 
au scos cu putere în evidență fap
tul că, avînd continua îndrumare 
a organizației de partid, organiza
ția de bază U.T.M. s-a întărit, a 
crescut capacitatea de mobilizare a 
tineretului de a participa cu însu
flețire la îndeplinirea a o seamă de 
sarcini. Vorbind numai de rezulta
tele ultimelor zile, se poate arăta 
că membrii organizației au efectuat 
plantarea a 2 ha cu peste 16.000 
puieți la Valea Geoagiului. Urmînd 
exemplul utemiștilor, la o seamă de 
acțiuni patriotice au participat și 
pionierii.

— In cadrul „săptănunii econo
miei" — a arătat la discuții instruc- 
toarea de pionieri Doina Munteanu 
— pionierii din cadrul școlii au 
strîns peste 2.000 kg fier vechi, 300 
kg maculatură și 400 kg zdrențe.

Dar, așa cum a reieșit din darea 
de seamă și din discuții, o largă 
contribuție și-an adus-o membrii 
organizației de bază U.T.M. la 
desfășurarea activității culturale. 
In cadrul echipelor artistice din sat 
sînt In cea mai mare, parte numai 
tineri. La corul căminului cultural,

Din nou fruntaș pe regiune
Obținînd rezultate de seamă în 

munca de difuzare a Cărții, colec
tivul de lucrători de la „Librăria 
noastră" din Alba-Iulia a fost clasat 
pe cel de-al doilea trimestru al a- 
nului în curs fruntaș pe regiune.

dențiat este faptul că pe lingă su
mele votate și folosite la efectuarea 
lucrărilor cuprinse în plan, s-au 
efectuat și un număr de peste 
90.000 ore muncă patriotică, ceea 
ce a adus o economie, la cheltui
rea de fonduri, de peste 200.000 
lei.

Succesele obținute pînă în pre
zent prin contribuția voluntară a 
oamenilor muncii de la sate le în
tărește și mai mult încrederea că 
pot și trebuie să se obțină noi rea
lizări în raionul nostru pe tărlmid 
construcțiilor de interes social si 
obștesc și de înfrumhsețare a sa
telor raionului.

Cele 19 adunări populare care 
au avut loc pînă acum în raionul 
nostru, ne confirmă interesul vă
dit pe care îl manifestă locudorii 
satelor pentru reușita acestora. A- 
cest lucru este oglindit prin par
ticiparea lor în număr mare la a- 
ceste adunări, cît și prin marele 
număr de participanți la discuții 
și propuneri în vederea votării noi
lor lucrări pe care le vor înfăptui 
în anul viitor.

Asemenea adunări entuziaste au 
avut loc pînă acum în satele Ne- 
crilești și Dealul Geoagiului din 
comuna intregalde, Oarda de Sus 
din comuna Oarda de Jos, comuna

de pildă, participă peste 40 de ti
neri, la echipa de dansuri 12, la 
brigada artistică de agitație 12, 
iar alții la taraful și echipa de 
teatru! Pe bună dreptate tineri ca 
Puia Aurel, Rusu Sabina, Florea 
Gheorghe, Căpudean Sofia și alții 
se mîndresc cu faptul că, îndrumați 
de organizația de bază U .T.M. din 
sat, ei sînt fruntași în munca cul
turală.

Mulți participanți la discuții pe 
marginea dării de seamă, ca Flo
rea Gh., Tarnu Ovidiu și alții, au 
reliefat contribuția mare pe care 
membrii organizației de bază 
U .T.M. au adus-o la înflorirea ac
tivității culturale în sat. S-a scos 
însă în evidență și faptul că mai 
sînt încă destui tineri cu talent în 
sat, dar care nu în măsură sufi
cientă au fost îndrumați de orga
nizația U.T.M. să participe la ac
tivitatea culturală. Și . dacă au mai 
existat lipsuri în participarea tine
retului la activitatea culturală, 
dacă nu întotdeauna membrii or
ganizației de bază au fost în pri
mele rînduri ale muncii de colecti
vizare, apoi aceasta se datorește și 
ajutorului slab primit din partea 
comitetului comunal U.T.M. (secre
tar tov. Ceteanu Nicolaej, ca și 
faptului că unii membri din biroul 
organizației de bază U.T.M., ca 
Onița Aurel, n-au dat ajutor sufi
cient la îmbunătățirea activității or
ganizației de bază.

In încheierea lucrărilor adunării 
a luat cuvîntul tov. Octavian Bă- 
neasă, instructor al Comitetului re
gional U .T.M., Care a dat o seamă 
de indicații noului organ ales, în 
vederea mobilizării și mai largi a 
tineretului la înfăptuirea sarcinilor 
încredințate.

■*+-------:-------

Și, nedezmințitul întru nimic titlul 
acordat, lucrătorii acestei unități 
s-au dovedit și în lunile ce au. ur
mat la fel de merituoși.

Muncind cu și mai multă rlvnă, 
succesele dobîndite în mărirea nu
mărului' standurilor de cărți din 
întreprinderi și instituții, creșterea 
valorică a vînzărilor de cărți pe 
cap de locuitor și depășirea planu
lui de vînzări a cărților din stoc 
cu 73 la sută, au menținut și în tri
mestrul III unitatea din Alba-Iulia 
fruntașă pe regiune.

Succesele frumoase obținute de 
„Librăria noastră" în această perioa
dă se datoresc pe lingă munci 
neobosită a lucrătorilor din aceastc 
unitate și sprijinului continuu ș 
substanțial dat de organizațiile di 
bază din întreprinderi și instituții 
precum și interesului depus în di 
fuzarea cărții de către difuzării pro 
centuali Nistor Ana, Saivan Ro 
mulus, Faur Margareta și mult 
alții.

NĂSTASE SANDU

Inuri și în alte localități, în ca 
drul cărora s-a hotărît printre r.i 
tele terminarea completă a ș'.ob 
de 4 ani din Necrilești, Cristeii ț 
din satul Oarda de Sus, reparru 
Școlii de 4 ani din Ivăniș, poditu 
căminului cultural și terminarei 
construirii Școlii de 7 ani în co 
nuina Intregalde și alte lucrări d 
interes social și obștesc.

Pentru a da viață hotăr'rlo 
Congresului al Ill-lea al P.M 9 
cu privire la generalizarea învăță 
mîntului de 7 ani la sate în urmă 
lorii ani, datoria sfaturilor popu 
lare este de a orienta lucrările a 
dunărilor populare cu ocazia vz 
tării sumelor de contribuție vc 
luntară spre a se da cu prioritat 
fonduri în scopul construcțiilor d 
școli. De asemenea ele au datori 
să folosească din plin ajutorul a 
cordat de organizațiile de portic 
să lupte pentru ca adunările popa 
lare să Constituie un nou prilej a 
mobilizare a maselor largi de ți 
răni muncitori în vederea termi 
nării lucrărilor începute, efectuăr 
de noi construcții de interes socii 
și obștesc și de înfrumusețare cor 
tinuă a satelor și comunelor rail 
nului nostru.



Constituția constructorilor comunismului
La 5 decembrie 1936, cel de-al VIII-lea Congres extraordinar al 

Soviete’or a adoptat noua Constituție a U.R.S.S.
Au trecut de atunci peste trei decenii. Condus de gloriosul său 

Partid Comunist, poporul sovietic a obținut în acest răstimp succese 
care au uimit lumea. Și pe drumul construirii comunismului mile suc
cese dau un conținut tot mai măreț fiecărui cuvlnt al Legii supre
me a poporului sovietic.

Devenită zi a Constituției sovietice, ziua de 5 decembrie este săr
bătorită de întreaga omenire progresistă care vede în suprema lege 
de stat sovietică simbolul descătușării oamenilor muncii din lanțurile 
exploatării și asupririi.

Proiectul unui cuptor iartm gigantic
In Uniunea Sovietică a fost 

proiectat un gigantic cuptor Mar
tin, la care în cadrul unei singure 
șarje să se elaboreze 900 tone de 
metal. Mărirea capacității se rea
lizează alît pe baza lărgirii cupto
rului, cît și prin adîncirea bazi
nelor. La construirea cuptorului, a 
cărui dirijare va fi automatizată 
la maximum, vor fi folosite mari 
panouri prefabricate din beton ar
mat.

Pentru puternicele cuptoare 
tin au fost proiectate și secții

sec- 
va 
de 

vor
48

va

Mar-
spe-

ciale. Clădirea unei asemenea 
ții, avînd lățimea de 72 metri 
ocupa un spațiu de jumătate 
kilometru. Cuptoarele Martin 
fi instalate la o distanță de 
metri.

După elaborarea șarjei oțelul 
fi turnat în oale de 560 tone. Ma
caralele se vor deplasa pe o grindă 
de 48 metri care totodată va sus
ține fermele de acoperiș. O ase
menea construcție este. folosită 
pentru prima oară.

Scurte știri externe

Tractor dirijat de
Colaboratorii Institutului unional 

de cercetări în domeniul electrificării 
agriculturii au elaborat un sistem 
nou de dirijare a tractoarelor ba
zat pe crearea unui cîmp magnetic 
artificial. Noul sistem a și fost ex- 
oerimentat în condiții de produc
ție. 1

Dacă prin suportul de sîrmă pen
tru vița de vie se trece un curent 
slab alternativ, în jurul ei se for- 
nează un cîmp magnetic.. Orien- 
îndu-se după acesta, tractorul pre- 
zăzut cu aparate trece extrem de 
jrecis printre rînduri fără ajutorul

un cîmp magnetic
omului. Aparatura reglează chiar 
și o deviere de 1 cm.

întoarcerea1 mașinii la capătul 
rîndului se realizează prin conec
tarea la suportul de sîrmă, la lo
cul. potrivit, a’unei bucle transvei 
sale ?

Sistemul de inducție al dirijării 
automate a tractoarelor pe bază 
de comandă-program poate fi apli
cat și în horticultură, pe plantațiile 
de ceai și de arbuști fructiferi pe 
marile suprafețe cultivate cu legu
me, la dirijarea instalațiilor de as- 
persiune.

Gazificarea unor sovhozuri dope pămînturile desțelenite
In nordul Kazahstanului s-a în

ceput gazificarea unor 
create în ultimii șapte 
tinderi’e pămînturilor
In apropiere de orașul Kustanai — 
centrul uneia din cele mai mari re
giuni din U .R.S.S. de valorificare 
a noilor pămînturi — se constru
iește prima stațiune sătească pen
tru distribuirea gazelor.

In curînd va începe construirea 
altor cinci stațiuni asemănătoare. 
Fiecare din acestea va furniza pen
tru satisfacerea nevoilor de pro
ducție a!e gospodăriilor și nevoile 
casnice ale oamenilor muncii 25 
tone de gaze pe an. Peste doi ani 
vor primi gaze aproximativ 70.000 
de apartamente ale muncitorilor și 
specialiștilor din sovhozuri.

Gazificarea gospodăriilor agri
cole va cuprinde și alte regiuni ale 
republicii. Constructorii conductei 
de gaze care leagă zăcămînful Bu
hur a din Uzbekistan cu orașul 
Cimkent — centrul Kazahstanului 
de sud, mai au de parcurs mai pu
țin de 20 km. Astfel o parte a ga
zelor din Buhara vor putea fi folo
site în localitățile rurale.

sovhozuri 
ani pe în- 
desțelenite.

LONDRA (Agerpres).
La 29 noiembrie,. peste 200 de 

mineri de la mina „International 
Co’liery" din regiunea Blyneguard 
(WaTes-ul de sud) au dec’arat 
gr vă cerînd mărirea salariilor și 
asigurarea unor condiții mai bune 
de muncă. Minerii de la două alte 
mine din regiune, au declarat și ei 
grevă în semn de solidaritate cu 
tovarășii lor de muncă.

LONDRA (Agerpres).
In rezervația sud-africanâ Pon- 

do’and, continuă lupta 
locale împotriva politicii 
autorităților din Uniunea 
cană. După cum arată 
dentul agenției Reuter, membrii tri
bului Pondo boicotează dispozițiile 
„conducătorilor care le-au fost im
puși de guvern, incendiază casele i 

acestora, refuză să plătească im- ,
pozitele, alungă din această regiu- i
ne pe comercianții europeni. In ,
ultimele opt zile în rezervația Pon- i
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populației 
rasiale a 
Sud-Afri- 
corespon-

do’and au fost incendiate 200 case 
aparținînd interpușilor rasiștilor 
sud-africani".

ACCRA (Agerpres).
La Accra s-a anunțat oficial că 

socitatea de aviație „Gluma Air
ways Limited", care era finanțată- 
de societatea engleză de aviație 
„British Overseas Airways Corpo
ration", a trecut sub controlul de
plin al guvernului Ghanei.

Pînă la sfîrșitul lunii mai 1961 
societatea „Ghana Airways Limi
ted" va avea la dispoziția sa 19 
avioane care vor lega Ghana de 
diferitele țări din Africa.

LONDRA (Agerpres).
La 29 noiembrie, în cadrul dez

baterilor care au loc în Camera 
Comunelor, membrii parlamentului 
au protestat împotriva restricțiilor 
impuse, datorită presiunilor State
lor Unite, asupra exportului măr
furilor engleze în Republica Popu
lară Chineză.

Pentru întărirea economî&o-organizatorică 
a gospodăriei colective

(Urmare din pag. 2-a)

Roadele revobitiei culturale
Uniunea Sovietică a întrecut 

■ele mai dezvoltate țări capitaliste 
n privința nivelului învățămîntu- 
tii, al dezvoltării învățămîntului 
uperior.

Dacă în Rusia țaristă, la fiecare 
tiutor de carte reveneau în medie 

1 analfabeți, LLR.S.S. a devenit o 
ară unde toți știu carte. Aici, u- 
iu! din patru oameni învață. In 
nstituțiile de învățămînt superior 
lin U.R.S.S. învață de patru ori 
aai mulți studenți decît în Anglia, 
'ranța, R. F. Germană și Italia, 
uate la un loc.

In privința numărului de ingi- 
eri U.R S.S. a depășit de mult 
i.U.A. In anul 1959, U.R.S.S. a 
at o promoție de 108.000 ingineri, 
i timp ce în S.U.A. numai de 
8.000, sau aproape de trei ori mai 
uțini. Numai R.S.F.S.R. a pregă- 
t anul trecut 75.000 de ingineri, 
dică de două ori mai mulți decît 
i S.U.A.

Nu numai fiecare republică unio- 
ală sovietică, ci și oricare regiu- 
e sau republică autonomă sovie- 
că are mai mulți studenți decît 
îulte țări capitaliste. De pildă, în 

’.pgiunea Arhanghelsk există 9.700 
tudenți, în timp ce în Norvegia 
rai puțin de 6000, cu toate 
opulația acestei țări este de 
ri mai mare decît a regiunii 
anghelsk.
In Anglia la fiecare o mie

în timp ce în R.S.F.S.R. nu există 
regiune sau republică autonomă în 
care la o mie de. locuitori să revină 
mai puțin de trei studenți.

In Franța, Elveția, Finlanda și 
Danemarca revin cîte! patru stu
denți la o mie de locuitori, în 
S.U.A. •— mai puțin de 10 studenți 
(socotind numai pe cei ce învață 
la școlile superioare). Dar în 
U.R.S.S. numai în regiuni ca Sa
ratov, Rostov, Novosibirsk, Voro- 
nej, Kuibîșev revin cîte 13-15 stu
denți la fiecare o mie de locuitori.

Valorificarea stepei Turgai
In primăvara acestui an au fost 

valorificate 300.000 hectare de pă
mînturi fertile din stepa Turgai, 
care se întinde în regiunea Kus
tanai din Kazahstan. Această re
giune, care reprezintă unul dintre 
cNe mai mari ținuturi cu pămîn
turi înțelenite, depășește prin di
mensiunile sale suprafața Elveției, 
Olandei, Danemarcei și Belgiei 
luate la un loc.

Aici se află jumătate din noile 
sovhozuri ■• create în ultimii ani în 
Kazahstan. Suprafața arabilă a 
regiunii este de aproximativ 4.500.000 
hectare și permite să se producă 3,5 
— 4 miloane tone de cereale marfă 
pe an — aproape jumătate din ceea 
ce dă Ucraina.

Valorificarea stepei Turgai, care 
ocună o suprafață de aproximativ 
1.200.000 ha se va. termina. în anii 
următori. Aceasta va permite să se 
obțină anual în plus peste 400.000 
tone de cereale și zeci de mii de 
tone de carne.

corespunzătoare, gospodăria are 
toate condițiile să asigure o pro
ducție de lapte sporită, mai ales că 
pentru furajarea vacilor s-au asigu
rat peste 10.000 kg porumb însilo- 
zat de fiecare vacă furajată.

O deosebită preocupare au do
vedit colectiviștii pentru asigurarea 
unor recolte sporite în anul viitor, în- 
sămînțînd cu grîu în condițiuni op
time 40 la sută din suprafața ara-time 40 la sută din 
bilă a gospodăriei.

^r
In aceste zile, la 

lectivă din Berghin, 
toate gospodăriile colective din ra
ion, se face repartizarea definitivă 
a produselor, se întocmesc lucră
rile de bilanț. In acest scop colec
tiviștii au repartizat fondurile sta-

gospodăria co
la fel ca în

tutare de cereale și banii, urmînd 
ca pentru munca lor harnică colec
tiviștii să. primească I* zi-muncă 
peste 20 kg produse agricole și 
bani.

Toată atenția va trebui să acor
de în zilele următoare colectiviștii 
întocmirii planului de producție pe 
anul următor, la întocmirea căruia, 
alături de conducerea gospodăriei 
îndrumată de organizația de partid, 
trebuie să contribuie cu toată răs
punderea organele tehnice agricole, 
colectiviști care au acumulat o ex
periență bogată în producția agri
colă. Planul va trebui să fie bine 
gîndit, real și mobilizator, el avînd 
un rol hotărîtor în întărirea econo
mică și organizatorică de viitor a 
gospodăriei, pentru asigurarea unor 
condiții de viață tot 
lectiviștilor.

mai bune co-

că
2,5 
Ar

de
>c.uitori revin numai 1,5 studenți,

■{idromomtodre pentru 
extragerea cărbunelui

La uzina constructoare de mâ
ini miniere din Sverdlovsk s-a în- 
eput, pentru prima oară în 
J.R.S.S , producția în serie a unor 
idromonitoare de înaltă presiune 
de peste 100 de atmosfere) pentru 
xploatările carbonifere subterane 
i la zi. Productivitatea unui ase- 
îenea hidromonitor atinge 250 mc 
e oră. Noua mașină, care înlocu
ite munca a zeci de mineri, este 
irijată de la distanță de un sin- 
țur omj.

La aceeași 
istalație de 
roductivitate 
ată spălării 
eurilor la exploatările la zi. 
ste formată din două monitoare 
1 agregat, dirijate de un singur 
perator de la un pupitru aflat la 

distanță de 35 metri.

uzină s-a construit o 
hidromonitoare cu o 
și mai mare, desti- 
sterilului si a mine- 

....................... Ea

C. F. R. Teiuș
Așteptat cu interes, meciul din

tre echipele Minerul Deva și C.F.R. 
Teiuș a. atras spre stadionul cefe-

O filă din epopeea septenalului

APELE AMU-DARIEI CURG SPRE APUS

Minerul Deva 0-1 (0-1)
noiembrie, uni

Către sfîrșitul lunii martie, zia
rele sovietice au anunțat începerea 
lucrărilor celei de-a doua tranșe a 
canahdui care va străbate întreg 
pustiul Kara-Kum. De la 15 apri
lie lucrările n-au mai contenit nici 
ziua nici noaptea. Buletinele me
teorologice vesteau -\-46 de grade 
la umbră, dar umbră nu era de 
fel, apa era un lux, iar șoselele e- 
xistau numai sub formă de proiec
te în mape inginerești.

De la răsăritul soarelui și pînă 
la căderea nopții deasupra deșer
tului se abătea o arșiță cumplită, 
care încingea nisipul pînă la A-70 
de grade. Constructorii beau cu 
zgîrcenie o apă caldă și sălcie, a- 
dusă cu cisternele de la mari de
părtări. Dar cu fiecare zi care tre
cea lucrările luau un ritm tot mai 
vertiginos. Noul asalt al Kara- 
Kumului trebuia desfășurat în tem- 
pourile septenalului.

Construcția canalului Suez, care 
are o lungime de 161 de km, a du
rat unsprezece ani, a canalului Pa
nama, lung de 81 de km., a durat 
mai bine de douăzeci; prima tran
șă a canalului turkmen — de la 
Amu-Daria la Murgab — adică un 
traseu de 400 de km. a fost con
struit în patru ani (apele Amu-Da
riei au ajuns în oaza Murgab în 
timp ce la Moscova aveau loc dez
baterile Congresului al XXI-lea al 
P.C.U.S.). Cea de-a doua tranșă — 
de 140 de km. a fost teminată în 
mai puțin de opt luni.

Așa încît la 12 noiembrie, atin- 
gind oaza Tedjen, apa smulsă A- 
mu-Dariei a înscris o nouă etapă în

saltul ei spre Apus. O etapă, nu
mai, căci Turkmenia are nevoie de 
apă ca omul de aer.

Pămînturi în schimbare
O veche legendă turkmenă, bă- 

trlnă ca și pămtnturile pe care s-a 
născut, povestește că tntr-o vară 
arșița a uscat atît de nemilos ogo
rul unui țăran incit, cuprins de 
disperare, omul a încercat s-o ude 
cu lacrimile lui, — ce-i curgeau 
șiroaie privind la jalea ce-'l încon
jura. Iar atunci cîrtd și lacrimile 
s-au vădit neîndestulătoare, țăra
nul și-a stropit pămîntul cu sîngele 
lui

Nu e de mirare dar că turkmenii 
au visat de veacuri să abată apele 
Amu-Dariei către ogoarele lor.

Chiar din primii ani ai regimu
lui sovietic, pe întinsurile Turkme- 
nei a început o aprigă bătălie pen
tru a da apă pămînturi’or care, 
odată irigate, se dovedesc extrem 
de fertile; Intre 1925-1960, statul 
sovietic a alocat jumătate de mi
liard de ruble penru lucrările de 
irigație. In locul micilor canale pri
mitive au fost construite marile 
sisteme de irigații: Taș-Șaliinsk, 
Kull-Arîksk, Saiatsk-Narabekaulsk 
șt multe altele. In mijlocul ocea
nului de nisip fierbinte al deșertu
lui au fost create cinci lacuri de 
acumulare, cu o capacitate de 630 
de milioane de metri cubi. De-a 
lungul sistemelor de irigație au 
fost ridicate mai bine de 4.500 de 
construcții hidrotehnice. In felul a- 
cesta, între 1925 și 1960 aria pă-

mînturilor care au fost 
o viață nouă a. sporit 
de hectare. Cheltuielile 
aceste construcții sînt 
extrem de repede căci 
poate plăti cu aur, „i 
bumbacului ei.

Tehnica modernă, mijloacele mult 
sporite de care dispune astăzi re
publica, au făcut ca turkmenii să 
nu mai fie mulțumiți de vechile 
ritmuri. Ei au declarat de aceea, 
șantier național construcția celei 
de a doua tranșe a „fluviului arti
ficial" și au încins o adevărată în
trecere cu timpul. Colhozurile turk- 
mene au alocat 7*> milioane de ru
ble din fondurile lor, au pus la 
dispoziție oamăni, mașini. R.S.S. 
Turkmenă a fost ajutată din plin 
de celelalte republici sovietice: 200 
de orașe au contribuit cu buldo
zere, screpere, autocamioane și alte 
mașini fabricate de ele la construc
ția celei de-a doua tranșe a cana
lului turkmen.

Aceasta va face 
tenalului să mai 
agricol mai bine 
hectare de pămînturi 
virgine, să fie irigate 
noi hectare de pășuni, 
menă va produce astfel mult mai 
mult bumbac, lină, lapte, blănuri, 
fructe. De-a lungul canalului vor 
apare noi orașe și așezări munci
torești, noi sovhozuri și întreprin
deri industriale.

A mai fost întoarsă o filă din 
epopeea septenalului.

Din revista „Veac Nou”

trezite la 
cu 140.000 
făcute cu 
amortizate 
T urkmenia 

.aurul alb" al

ca în cursul sep- 
intre în circuitul 
de 130.000 

înțelenite 
milioane
R.S.S. Turk-

de 
și

de

riștilor duminică, 27 
mare număr de spectatori. Și, lup
ta dîrză pentru fiecare balon, a sa
tisfăcut așteptările1 publicului.

•Victoria cu scorul de 1-0 a reve
nit însă echipei Minerul, a cărei 
apărare ,n-a putut fi străpunsă de 
înaintarea ceferiștilor.

Aurul Zlatna — Șebeșul 
Șebeș 1-1 (1-0)

Terminat la egalitate, meciul din
tre echipele Aurul Zlatna și Sebe
șul Sebeș a constituit un rezultat 
just, cu toate că gazdele au avut 
ocazii de a marca de mai multe 
ori. Ocaziile din prima parte a jo
cului însă au fost ratate, iar în 
partea a doua ambele echipe dînd 
semne de oboseală, acțiunile lai 
poartă n-au mai fost periculoase 
nici uneia din echipe.

Clasamentul la încheierea 
turului de toamnă al 

campionatului regional 
de fotbal

11
ii 
ii 
ii 
ii 
11 
ii 
ii 
ii 
ii

Minerul Deva 
Metalurg. Cugir 
A.S.M. Albalulia 
Dacia Orăștie 
Sebeșul Sebeș 
C.F.R. Teiuș 
Metalul Crișcior 
Aurul Zlatna 
Aurul Certej 
Mureșul Vinț
Șurianul Petrești 11 
Victoria Dobra 11
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Subcomisia de disciplină a co- 
misiei regionale de fotbal a ombt 
logat meciul care trebuia să aibă 
loc între Metalurgistul Cugir — 
Șurianul Petrești, cu rezultatul de 
3-0 în favoarea Metalurgistului Ctt- 
gir, întrucît cei din Petrești nu 
s-au prezentat la această întîlnirei.
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