
asclc alcgâtorulul 
vitale cit mal Intensă
..ru raion au loc 

pregătiri înpregătiri in ve- 
,e la 5 martie. A- 

Jeosebit de impor- 
poporului nostru con- 

.inai un prilej de mobi- 
.a-selor de oameni ai mun- 

raion la înfăptuirea sarcinilor 
..greșului al Ill-lea al P.M.R., ci 

.i același timp un bun prilej de a 
face cunoscut oamenilor muncii mă
rețele înfăptuiri ale regimului nos
tru democrat-popular, participarea 
largă a maselor la conducerea tre
burilor obștești, largul democratism 
al legii noastre electorale etc. Iată 
de ce casele alegătorului, deschise 
în mai toate comunele și satele ra
ionului, trebuie să devină puternice 
centre ale muncii politice și cultu
ral-educative în actuala campanie 
electorală.

In numeroase comune și sate din 
raion, acolo unde organizațiile de 
bază se preocupă cu toată răspun
derea de buna desfășurare a muncii 
politice, activitatea caselor alegăto
rului se desfășoară la un nivel tot 
mai înalt, ele fiind centrul de activi
tate politică și cultural-educativă in
tensă pentru toți oamenii satului 
respectiv. Și dacă se reușește să se 
obțină astfel de succese, apoi aceas
ta se datorește preocupării organi
zațiilor de partid de a întocmi pro
grame variate, atractive, pline de 
conținut. Un exemplu bun în a- 
ceastă direcție îl găsim la Casa a- 
alegătorului din Benic. Aici s-a or
ganizat un colț documentar cu di
ferite broșuri, ziare, reviste, s-a în
tocmit un program zilnic, care se 
respectă întrutotnl. In scopul des
fășurării activității în cele mai bune 
condiții, a fost asigurat combusti
bilul necesar, s-au pregătit cei mai 
buni agitatori, s-a asigurat periodic 
prezentarea de programe artistice. 
Un fapt pozitiv este că programul 
casei este atractiv și variat. Din 
activitățile de pînă acum, de pildă, 
merită a fi scoase în evidență con
ferințele ținute de cadre de specia
litate despre eclipsa de soare din 
15 februarie, despre realizările sfa
turilor populare etc. Pentru a ilus
tra cît mai convingător marile în
făptuiri ale regimului democrat- 
popular, în cadrul casei alegătorului 
din Benic a fost ținută o conferin
ță avînd ca temă „Călătorie pe har
ta R.P.R."

O frumoasă activitate se desfă
șoară în aceste zile și la casele a- 
legătorului din orașul Alba-Iulia 
«lin Galda' <-e Jos, Zlatna, Bucerdea 
Vinoasă și alte comune și sate. La 

■ Bucerdea, de pildă, datorită pro
gramului atractiv, numărul partici- 
uanților trece în fiecare zi de 100. 
Tot aici se organizează șezători cu 
im bogat conținut educativ. La cele 
3 șezători organizate pînă acum în 
fiecare s-a prelucrat fie o conferin
ță, fie diferite articole din ziare.

Trebuie arătat însă că mai. sînt 
în cuprinsul raionului și case ale 
alegătorului care nu-și desfășoară 
activitatea la nivelul cerut. Unele 
comitete comunale de partid și or
ganizații de bază socotesc în mod 
greșit că e suficient numai să des
chizi casa alegătorului și apoi să o 
lași în voia soartei. Așa stau lucru
rile la casa alegătorului din comu
na Șard. Aici, nu întotdeauna se 
respectă programul stabilit, une
ori e frig, nu sînt puse la punct co
lecțiile. Deși sîntem în februarie, 
aici nu se găseau la 28 ianuarie de- 
cît numai ziare din 10-11 ianuarie. 
In ce privește programul, o dovadă 
în plus a faptului că dl nu se res
pectă se vede și din aceea că deși era 
planificat pe 28 ianuarie a se ține 
o Conferință despre realizările pe 
plan local, ea n-a fost ținută. O 
slabă activitate desfășoară și casele 
alegătorului din Feneș, Alba-Iulia 
gară, Țelna, Sîntimbru, etc. Nu sîn
tem cîtuși de puțin de acord cu ast
fel de atitudini din partea unor or
ganizații de partid care neglijează
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Metale vechi pentru unelte noi
Mai mult metal înseamnă avint fost îmbucurător, un bilanț al uneă 

mai munci însuflețitoare: 982 tone fier' 
și fontă veche expediată. ,

In acest an, avînd drept lozincă 
„Metale vechi pentru unelte noi"' 

............. L..

'industrial, mai multe mașini, 
[multe bunuri materiale. Plecînd de 
la acest principiu și călăuziți de 
'sarcinile izvorîte din Hotărîrile 
[Congresului al IlI-lea al partidului colectivul de mundă al Secției 

și 11 este hotărît să colecteze și să 
expedieze oțelăriilor cantități, și mai[ 
mari de fier vechi. Și că hotărî rea, 
lor va fi tradusă în fapt stau che-> 
zășie rezultatele obținute deja: 64[ 
tone metale vechi expediate otelă-, 
riilor. Coresp. SCHIFLER ALEX.<

(nostru, muncitorii, tehnicienii 
^funcționarii Secției L. 11 Alba-Iulia 
(participă cu căldură la acțiunile de 
!colectare și expediere a fierului ve
chi spre ofelăriitor patriei.

Bilanțul făcut de acest harnic co
lectiv la sfirșitul anului trecut a 

în mod nejustificat îmbunătățirea 
întregii activități a caselor alegă
torului. Organizația de bază din 
stația C.F.R. Alba, nu numai că nu 
a asigurat condiții materiale pentru 
desfășurarea activității casei alegă
torului, dar nu s-a îngrijit nici cel 
puțin să asigure un program zilnic 
și să desemneze aici agitatori bine 
instruiți. La Feneș și Sîntimbru, de 
pildă, programele caselor alegăto
rului sînt sărace și uneori nici a- 
cestea nu se respectă.

Asemenea deficiențe trebuie înlă
turate în timpul cel mai scurt. Co
mitetele de partid și organizațiile de 
bază — răspunzătoare directe cu 
desfășurarea muncii politice — tre
buie să ia asemenea măsuri ca în- 
tr-adevăr casele alegătorului să-și 
îndeplinescă sarcina pentru care au 
fost deschise. Și în această direcție 
mai sînt încă multe de făcut. In 
mod special, din constatările făcute 
rezultă că nu se accentuează pe 
calitatea manifestărilor programate 
se fac programe neinteresante, 
agitatorii nu sînt instruiți temeinic, 
nu sînt asigurate condițiile mate
riale necesare.

Pentru înlăturarea acestor deficien
țe, se cer a fi luate măsuri urgente. In 
primul rînd, organizațiile de bază 
trebuie să sprijine în mod concret 
colectivele de muncă de ia casele 
alegătorului, ca acestea în cadrul 
programelor zilnice să organizeze 
diferite consultații, seri de întrebări 
și răspunsuri, prelucrarea legii e- 
lectorale, audiții colective la radio, 
informări asupra principalelor eve
nimente interne și externe, șezători 
cu temă etc. In cadrul programelor 
un loc principal va trebui să-l ocupe 
popularizarea largă, prin expuneri 
sau alte forme, a realizărilor regi
mului nostru democrat-popular, a 
democratismului nostru electoral, a 
politicii înțelepte a partidului nos
tru de construire a socialismului.

Ținerea de consfătuiri pe diferite 
teme cu tinerii care vor vota pentru 
întîia oară, organizarea de î-ntîlniri 
cu vîrstnici sînt, del asemenea, sar
cini importante ce nu trebuie să 
scape din activitatea casei alegăto
rului.

Pînă la 5 martie a mai rămas pu
țin timp. Totuși, în timpul cel îl 
mai avem la dispoziție se pot face 
multe în direcția îmbunătățirii 
tivității caselor alegătorului, 
nevoie însă, ca organizațiile 
partid să se preocupe cu răspundere 
de sprijinirea activelor de muncă de 
la casele alegătorului, să asigure 
instruirea la timp a agitatorilor, să 
vegheze ca aceștia să desfășoare o 
activitate intensă. Luînd toate a- 
ceste măsuri, vom reuși cu siguran
ță să ridicăm activitatea caselor a- 
legătorului la nivelul sarcinilor ce 
le revin.

CANDIDAȚI AI F. D. P.
Stimat și iubit de oameni Președintele colectivei

Zgomotul ciocanelor se opri ca Ia 
comandă. Pe ușa halei intră un om 
robust îmbrăcat într-o salopetă de 
un gri tuciuriu.

— Fraților, așa cum am mutică, 
așa ne și bucurăm. Și, fiindă noi 
cu toții am muncit bine, vă aduc 
o veste bună. Secția noastră e frun
tașă pe întreprindere...

Șeful secției lăcăiușerie / de la 
I.I. L. „Horia" Alba-Iulia, maistrul 
Trifan Piesa, a rostit aceste cuvin
te la sfirșitul uneia din lunile de în
ceput ale anului 1960. Era prima 
mare bucurie a acestui colectiv care 
avea să-și ridice prestigiul pe trepte 
tot mai înalte. Și începutul bun, a- 
cea piatră de temelie a victoriilor

FPOt.ET ARI PIN TOATE TARILE, UNTȚI-VA1

ANUL XII. — Nx. 591 Vineii, 3 februarie 1961 4 PAGINI 20 BANI

Spre noi jsuccese în muncă
La sfârșit de lună Mai multă mobilă
Unul din obiectivele principale 

ale întrecerii socialiste desfășurată 
de muncitorii cooperativei de încăl
țăminte „Progresul" din Alba-Iulia, 
este realizarea de cit mai mari eco
nomii de materiale.

In acest scop, precum și pentru 
realizarea sarcinilor de plan, coo
peratorii și-au organizat mai bine 
munca, folosesc în mod judicios ma
terialele, iar absențele nemotivate 
de la lucru cit și întîrzierile le-au 
redus la zero.

Astfel muncind, ■ rezultatele obți
nute în decursul lunii ianuarie sînt 
din cele mai bune. Din cei aproape 
800 dm.p. piele de box, 40 dm.p. 
meșină și alte materiale ce au fost 
economisite, se pot confecționa un 
număr de 60 perechi pantofi de 
damă.

Un aport însemnat in realizarea 
acestor economii de materiale l-au 
avut croitorii de fețe Muntean Tra
ian, C'onert Etelca, cismarii Magda 
Gheorghe, Oancea Ștefan, Negruț 
Atanasie, Gabor Aurel și mulți alții. '

Secția mecanică de la 1. 1. L. 
cută titlul de secție fruntașa. In

„Horia Aiba-Iuha a ciștigat 
clișeu; grup de muncitori din secție.

130 ia

confri- 
deose-

viitoare, a fost continuat. Avlnd în
drumarea de zi cu zi. ajutorul price
put al maistrului Pleșa, secția și-a 
notat nu odată de atunci încoace, 
numele în rîndul secțiilor fruntașe.

S-a încheiat un an și altuia am 
început să-i rupem,filele din calen
dar. S-a încheiat și prima fană — 
ianuarie. Secția lăcătușerie I, con
dusă de harnicul și. priceputul mai
stru Trifan Pleșa e din nou la loc 
de frunte. In luna ianuarie, sarci
nile de plan pe secție au fost înde
plinite în proporție de peste 
sută.

La toate aceste rezultate, 
buția lui Trifan Pleșa a fost 
bit de însemnată. Și se poate spu
ne că nu numai în cadrul secției 
își aduce contribuția. Nu! La rezol
varea problemelor întreprinderii el 
e un participant activ, e un neobo
sit inițiator al noului. Pentru toate 
astea, el e apreciat, iubit și stimat 
nu numai de muncitorii de la „IIo- 
ria", ci de toți, cei ce-l cunosc. Și, 
drept urmare a dragostei, de care se 
bucură, tovarășul Trifan Pleșa a 
fost propus pentru alegerile de la 5 
martie drept candidat în 
scripția electorală regională 
Alba Iulia.

Oamenii nu s-au înșelat. 
Trifan va ști să dovedească 
activitatea obștească aceeași dra
goste de muncă.

cir cum-
Nr. 2

Pleșa 
și în

Zi de zi, colectivul de munci
tori al secției de tîmplărie de la 
IPRODCOOP Alba-Iiilia se strădu
iește în întrecerea socialistă, pentru 
a pune la îndemîna oamenilor mun
cii tot mai multă mobilă, mai ieftină 
și mai frumoasă. Din sortimentele 
realizate în luna ianuarie sînt dor-

Succese de seamă
Deși au avut de introdus în pro

ducție luna trecută 6 modele noi 
de ghete pentru copii și femei și 
pantofi pentru femei, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii fabricii de 
încălțăminte „Ardeleana" și-au pro
pus ca obiectiv principal în între
cerea socialistă să-și realizeze rit
mic sarcinile de producție planifi
cate, dînd în același timp încălță-

I^oh gosposlăria colective
Stimulați de recoltele sporite do- 

bîndite de colectiviștii din Micești, 
Țelna, Mihalț, Oiejdea și alte gos-

Chiar și în aceste zile geroase de 
iarnă, pe . președintele gospodăriei 
colective, Ureche Traian, din satul 
Ighiu, nu-i chip să-l găsești acasă 
cit e ziua de mare. Se scoală omul 
cu noaptea în cap și cțte nu are de 
aranjat. La gospodărie, ca președin
te, zilnic sarcini noi cer rezolvarea. 
Pe tărîm obștesc, ca deputat șl 
membru în comitetul executiv al sfa
tului popular comunal, alte nume
roase probleme cer a fi analizate șt 
rostuite fără zăbavă.

Și „președintele nostru", cum îi 
spun ighienii, dare-l prețuiesc și-'i 
ascultă sfatul, nu spune că are prea 
multe sarcini și nici de oboseală nu 
se plînge, cu toate că a trecut de 
50 de primăveri. Nu! Avea omul greu
tății în a rezolva o problemă mai 
încurcată în perioada electrificării 
satului sau cu ocazia reparării unor 
drumuri, nu se descuraja, cerea a- 
jutorul comitetului executiv, organi
zației de partid și obstacolul era 
învins.

In 1958 cirul a început munca po
litică pentru crearea unei gospo
dării colective, printre primele ce
reri depuse la comitetul, executiv a 
fost a tovarășului Ureche Traian. 
Prin, munca de lămurire desfășu
rată apoi pentru atragerea țăranilor 
muncitori pe făgașul vieții noi de 
către comitetul de inițiativă în frun
te cu Iov. Ureche Traian, acestor ce
reri li s-au alăturat mereu altele, 
și cu ocazia inaugurării gospo
dăriei colective, țăranii colectiviști 

pentru populație
mitorul tip „Sibiu", bucătăria lip 
„Alba-Iulia" și altele.

Cel mai mare aport în realizarea 
planuf.ui secției, pe luna ianuarie, 
în procent de 103,1 la- sută l-au 
adus muncitorii Dadeș Victor, Hăr 
mănaș Nechifor, Hațegan Maxim,,, 
Florea loan, Sînzîiană Gheorghe, 
Voicu 

Sînzîiană Gheorghe, 
Mihai, Roșea Florian și alții.

de cea mai bună calitate.minte
Munca rodnică depusă de către 

întregul colectiv al fabricii s-a con
cretizat în bilanțul pe luna ianua
rie. Planul valoric în această 
lună a fost realizat în procent de 
104,68 Ia sută. Cele mai bune re
zultate au fost obținute de munci
torii Hațegan loan, Șchiau Paraș- 
chiva, Ciulea Maria și alții..

podării din raionul nostru, care prin 
folosirea agrotehnicii înaintate au 
obținut anul trecut producții sporite,, 
de peste 2.000 kg grîu și 3.000 kg 
porumb la hectar, precum și veni
turile dobîndite de colectiviștii din 
Triuș, Micești și alte multe gospo
dării care au împărțit produse și 
bani în valoare de 40 lei la zi-murt- 
c.ă, țăranii muncitori din satele ra
ionului nostru pășesc cu încredere 
pe drumul gospodăriei colective.

Astfel, duminica trecută, 271 de-' 
familii de țărani muncitori din sa
tul Henig au pus bazele gospodă
riei colective „6 Martie", în care au 
adus 1.117 hectare teren agricol, 
166 bovine, din care 110 vaci, peste 
100 care, pluguri și alte utilaje a- 
gricole.

Au mai luat, de asemenea, ființă 
gospodării colective: la Sîntimbru și 
Hăpria, unde țăranii muncitori din 
aceste sate au înscris tot pămîntul 
lor, în suprafață totală de peste 
800 hectare.

iot pe energicul și priceputul gos
podar Ureche Traian l-au ales pre
ședinte.

De atunci au trecut ani și preșe
dintele colectivei Ureche Traian a 
rămas același neobosit luptător pen
tru creșterea continuă a averii ob
ștești, pentru înflorirea gospodăriei 
și creșterea bunei stări a colectiviș
tilor. Și rezultatele obținute anul tre
cut, cu toate că natura nu a fost 
darnică ca în alți ani, efectuindu-se 
lucrări de calitate și la timp, la po
rumb a fost obținută o recoltă de 
peste 2.800 kg la hectar, la grîu de 
1.786 kg. Producția de struguri pe 
cele 33 ha, deși a bătut parțial grin
dina, a fost de 2.900 kg la ha. A- 
ceste succese în muncă au făcut po
sibil ca și veniturile colectiviștilor 
să fie frumoase, revenind la zi-mun- 
că cite 3 kg grîu, 5,75 kg porumb 
boabe, 3 kg struguri, 3 lei, precum 
și alte produse.

Pentru a pune bază trainică re
coltei viitoare, și' în toamna trecută 
gospodăria colectivă din Ighiu a că
rui președinte este tovarășul Ure
che Traian a terminat prima pe ra
ion însămînțarea în teren bine pre
gătit.

Dragostea și stima pe care o au 
țăranii colectiviști, din satul Ighiu 
față de președintele colectivei lor au 
dovedit-o din nou zilele trecute Cu 
ocazia propunerii lui pentru a doua 
oară să candideze ca deputat în cir
cumscripția electorală comunală 
Nr. 8.
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Dacă în trecut, în anii de cruntă 
explotare capitalistă, țăranul mun
citor trăia o viață grea, plină de 
umilințe și lipsuri, zbătîndu-se în- 

• tre glie și moarte, acestor timpuri 
vitrege, dîrzenia poporului nostru 
muncitor, condus de partid, le-au 
pus capăt pe vecie. Acum, viața ță
ranului muncitor este cu totul alta.

Gospodăria colectivă, rezultat dl 
chibzuinței înțelepte a partidului, 
asigură celor primiți în sînul ei 
belșug și bunăstare. In marea fa
milie a. colectiviștilor noi am pășit 
acum 6 ani. De început am fost 
'puțini, animale de mundă și de 
prăsită nu am avut prea multe. 
Muncind pămîntul cu unelte meca
nizate, după cerințele agrotehnicii, 
rodnicia acestuia a fost tot mai 
mare și gospodăria noastră s-a în
tărit tot mai. mult. Anul trecut, de 
pildă, la griul semănat după trifoi 
și plivit de două ori, am obținut o 
recoltă de peste 2.000 kg la hectar, 
iar pe lotul experimental, unde trac
torul a întors țelina pînă ta adîn- 
cimea de 30 cin, am obținut 60.000 
kg sfeclă de zahăr la ha. In ace
lași timp, în gospodăria noastră s-a 
dezvoltat mult și sectorul zooteh
nic, precum și. ramurile anexe de 
producție, care au adus cîștig bun 
gospodăriei.

Recoltele sporite și veniturile fru
moase obținute de gospodărie ne-au 
dat posibilitatea să împărțim la zi- 
muncă, an de an, cantități impor
tante de cereale și sume mari de 
bani. Anul trecut, eu, de pildă, pen
tru cele 527 zite-muncă lucrate în 
gospodărie împreună cu soția, am 
primit 9.486 kg grîu, porumb, car
tofi și alte produse agricole, pre
cum și suma de 5.270 lei. Bani fru
moși și cantități importante de pro
duse am primit de cînd sînt co
lectivist în fiecare pn. Vînzind din

mi-au întrecut, am 
importante de bani,

Teiușul ieri.. Teiușul azi Cu sprijinul u

Pil

produsele oe 
realizat sume
care mi-au dat posibilitate să-mi 
Unduiesc condiții de viață tot mai 
bune. Am mai adăugat la casă o 
încăpere pe care o folosesc în tim
pul verii, am introdus lumină elec
trică în locuință, în curte și în 
grajd. Din emisiunile ce se trans
mit la radio nu trebuie deed să 
sucesc de buton și ascult ce-mi pof
tește inima. Pentru nevoile casei 
am cumpărat o mașină nouă de cti- 
sut și am completat mobila. Și pen
tru fericirea copiilor, mi-am plănuit 
să mai construiesc o casă, în care 
scop am și început să mă pregă
tesc, căci posibilități de cîștig a- 
vem tot mai mari în gospodăria, 
noastră colectivă, dare devine fot 
mai puternică, mai. înfloritoare. 
Pentru aceasta dau numai ctteva e- 
xemple. Anul trecut, de pildă, gră
dina de legume în suprafață de 5 
hectare, a adus un venit de 127.000 
lei, de la sfec’a de zahăr s-a înca
sat 172.568 lei. oile, care au. dat fie
care cîte 58 litri lapte, ne-au adus 
un cîștig de 133.046 lei.

In total veniturile realizate de 
gospodărie în anul 1960 au atins 
suma de 1.150.000 lei, și tot anul 
trecut am ajuns să ridicăm valoa
rea fondului de bază la suma de 
peste un milion de lei. Aceste re
zultate cu care noi. ne mî.ndrim pe 
drept cuvînt. ne dă dreptul să ne 
numim gospodărie milionară, și dru
mul ne e larg deschis spre noi în
făptuiri.

Planul nostru de viitor prevede 
ca în acest an în gospodăria noas
tră colectivă să sporim numărul de 
bovine la 225, cel al oilor la 1.300 
capete, să creștem 180 porci și să 
dezvoltăm o crescătorie de păsări, 
să vindem statului prin contractări 
cantități sporite de lapte și carne.

Aceasta înseamnă că gospodăria 
noastră își va dubla veniturile față 
de and trecui, înseamnă o viață 
tot mai fericită pentru noi.

Acum, cînd bunăstarea 
statornicit puternic în casa mea și 
gîrtdul mă poartă cu ani în urmă, 
cînd pentru a-mi. înnoda cit de cit 
nevoile, trebuia să trudesc din greu 
flămind și dezbrăcat pe ogor străin, 
parcă nu-mi vine să cred că am 
putut • să-mi fac atîtea.

Pentru ajutorul primit de ta 
partid, care mi-a călăuzit pașii spre 
gospodăria colectivă, spre viața lu
minoasă pe care o trăiesc astăzi, 
mulțumesc cu recunoștință partidu
lui și mă angajez ca împreună cu 
familia mea să lupt cu hotărire pen
tru întărirea și înflorirea gospodă
riei noastre colective.

EGYED MARTIN
G.A.C. „30 Decembrie" — Teiuș

s-a

In lung și-n lat, Teiușul ani-A .. . . .
lor '38-40 era împînzit de birturi și 
cîrciumi în număr de aproape 30. ’

★ O singură școală primară 
cu 8-10 învățători, circa 35C 
elevi în 6-7 săli de clasă. Iată la 
cît se rezuma „interesul mare" a- 
cordat de regimul burghezo-moșie- 
resc învățământului public din Teiuș.

A Intr-un cabinet .impropriu și 
insuficient dotat, funcționa înainte 
un singur medic de circumscripție.

A La numai 60-70 se margined 
cifra abonaților radio în anii 1937- 
38. Costul aparatelor radio, impor
tate de altfel, se ridica la sume 
inaccesibile maselor largi de oa
meni ai muncii, aparatul de radio 
fiind de altfel în acele vremuri un 
obiect de lux.

★ Azi în Teiuș sînt 23 unități de 
desfacere a mărfurilor industriale 
și alimentare cu un volum de măr
furi desfăcute anual între 15-16 mi
lioane lei.

A Condiții optime de învățămînt 
celor peste o mie elevi. O școală 
medie cu 22 săli de clasă, un labo
rator, un atelier pentru practica e!- 
leyiîor, internat pentru ciclul 11 cu 
60 locuri, 44 cadre didactice.

-A La peste 20.000 s-a ridicat în 
anul 1960 numărul consultațiilor, 
tratamentelor medicale etc., Teiușul 
dispunînd azi de doulă dispensare, 
o casă de nașteri, 3 medici, 3 fel
ceri, două surori, două moașe, un teh
nician dentar, un agent dezimfector.

Ar Azi aparatul de radio a deve
nit un bun al tuturor. Numărul a- 
bonaților radio a crescut la peste 
250, iar stația de radioficare din lo
calitate dispune de o rețea ce cu
prinde 1.410 abonați.

La Teiuș, în apropierea gării, pe terenul unde odinioară era mlaștină 
și depozit de gunoaie, a fost amenajat un frumos parc.

Cei ce cunosc Teiușul anuh 
1948 și îl compară cu cel de azi, 
vor găsi cu siguranță cifre și fap
te ce merită cu prisosință ’ 
atenția. S-a sdhimbat, se poate 
spune, întreaga înfățișare a Te
iușului. Noii gospodari ai comu
nei — sfatul nonular, deputății, 
cu sprijinul maselor de cetă
țeni — au muncit an de an în- 
frumusețînd comuna.

Dar să facem o scurtă privire. 
Acolo unde altădată era un mai
dan, oricine va putea vedea un , 
parc, de toată frumusețea. Aleea I 
înaltă și stufoasă de la margi- * 
nea parcului te duce la stadionul , 
reamenajat în aCești ani. Și cînd. 1 
te gîndești că aici era maidan. Să ,] 
pășim acum spre alte fapte. Din 
șosea și pînă aici în gară, cu con
tribuția cetățenilor s-a construit 
din plăci tot trotuarul. De aseme
nea, vechea piață, lipsită de con
dițiile optime de desfacerea pro
duselor, a fost mutată, amertajîn- 
du-se o piață prevăzută cu mese 
corespuzătoare. Alte lucrări gos
podărești au fost făcute în direc
ția reamenajării de noi spații 
verzi în centrul comunei, extinde
rea rețelei electrice și îmbunătă
țirea stării drumurilor. Numai în 
anul 1960, cetățenii din Teiuș, mo
bilizați de deputați și cu sprijinul 
sfatului, popular, au transportat 
pentru înfrumusețarea comunei 
26.000 tn.ci. pietriș, au reparat 4 
poduri, au pietruit trotuare, au cu
rățit șanțuri, efectuînd peste 
77.000 ore muncă patriotică.

Acestea sînt doar ctteva din în
făptuirile realizate cu sprijinul 
maselor. Despre multe se mai 
poate încă vorbi. Și apoi se va 
putea încă vorbi despre glodurile 
de viitor ale acestor harnici gos
podari.

toată

Un bun
Un început timid la sfîrșit de se

col, secolul XVIII. „Școala grănice
rilor". Patru clase, un dascăl, un 
număr restrîns de elevi, dar totuși 
era un început.

Frunțile teiușenilor au prins 
a se descreți, își vedeau împlinit 
visul de veacuri. Aveau o școală în 
sat. Dar, după scurt timp „Școala 
grănicerilor" și-a închis porțile. Sub 
influența însă a avîntului cultural 
din acele vremuri 
ființează aici o nouă 
fesională. Cu 3 clase, 
în condițiuni improprii
tură, noua școală, alături de o alta

se mai în- 
școală con- 
apoi cu 6, 
de învăță-

ce se cuvine tuturor

D T Os>

Încerci emoțiile bucuriei chiar și 
atunci cînd, necunoscînd Teiușul, 
ți-1 imaginezi după primele priviri. 
De aici, din apropierea stației, cu
prinzi nestingherit locuri ce însăși 
așezarea îți spune că-s locuri cu 
prinderi noi, că altădată aici nu 
era nimic...

Da! Oamenii Teiușului îți confir
mă părerea. In locuri unde altă
dată se strîngeau gunoaie, s-au ri
dicat în acești ani ai vieții noastre 
noi, blocuri pentru oamenii muncii, 
pentru harnicii ceferiști. Unele au 
fost ridicate de către stat și pre
date oamenilor să le folosească. 
Statul poartă celor ce muncesc toată 
grija. Lupșan I. un iscusit și meri-

s-atuos muncitor electro-mecanic 
mutat anul trecut într-un bloc cons
truit pentru ceferiștii stației. Ca el 
s-au mutat alții și alții. Cum era 
și firesc, momentele primirii cheilor 
de la noul apartament au fost mo
mente impresionante. Fiecare, în 
gînd și faptă, au mulțumit partidu
lui iubit. Și, întoreîndu-se peste ani 
în urmă, pe atunci cînd munca era 
o silnicie, au găsit prilej să poves
tească celor mici despre vremea ex
ploatării capitaliste, și cea de azi 
cînd munca a devenit o chestiune 
de onoare, cînd partidul se îngri
jește de cei ce muncesc cu toată 
căldura. Burghezia n-a construit 
pentru muncitori nici cel puțin o

Locuințe muncitorești.

cameră aici în Teiuș. Și azi, într-un 
an și ceva, s-au mutat în case noi 
18 familii de ceferiști din comple
xul C.F.R. Teiuș-Coșlarin.

Avram Maria soră de spital s-a 
mutat și ea în. acești ani în 
casă nouă. S-au mutat și mulți 
alții. fontul a venit și le-a acordat 
împrumuturi spre a-și construi case 
noi. Azi ei, ca și mulți alții, locuiesc, 
în noile apartamente construite de 
stat sau cu ajutorul statului.

Se cade a fi consemnat și în rîn- 
durile acestea încă un fapt destul 
de semnificativ, care poate reliefa 
cu putere creșterea nivelului de via
ță al oamenilor. Faptele sînt destul 
de grăitoare. In perioada anilor 
1944-1960, în cuprinsul comunei Te
iuș, s-au construit nu mai puțin de 
peste 350 locuințe noi. Numai în 
anul trecut s-au construit în Teiuș 
peste 30. Colectiviștii, a căror nivel 
de viață e și el în creștere, și-au 
construit în ultimii ani peste 50 
case noi. Să privim acum puțin 
peste anii burgheziei. Nn există 
grad de comparație. In Teitiș atîtea 
case n-au fost construite nici în 30 
de ani.

Așadar, și numai o privire su
mară peste șirul cifrelor e edificatoare. 
Anii puterii popula-e sînt anii cro- 

1 „ii de 
bucurii. Iată de ce, 
;g’il popor, teușen i 
tu toată ("crederea, 
noi bucurii.

i în 
mulți

tot confesională, a funcționat ani 
îndelungați.

Tîrziu de tot, aproape de anii 
35-38 funcționează în Teiuș o școa: 
lă primară în 6-7 săli de 
clasă și cu 8-10 învățători. Dar cîți 
copii putea cuprinde această școală? 
300 pînă la 400. Atît. ”

A
De atunci au trecut 

sul „23 August" a 
nouă, brazdă adîncă. 
început a-și clădi viața visată 
veaejuri.

Și, peste cenușa amintirilor, 
iușenii au ridicat temelia unei vieți 
noi. Voiau ca tinerele lor vlăstare 
să intre în viață pregătiți, stăpîni 
pe bogate cunoștințe căpătate într-o 
școală adevărată, o școală așa cum 
de mult o visau ei. Speranțele lor 
au fost traduse în fapte.

In Teiușul zilelor noastre func
ționează o școală medie, mare, lu
minoasă, ce cuprinde un număr de 
peste 1.000 elevi, adică toți copiii 
de vîrstă școlară din comună, cu 22 
săli de clasă, un laborator de fizică 
și chimie, un atelier pentru practica 
elevilor bine dotat cu aparatură' și 
unelte, un internat cu 60 de paturi. 
In biblioteca școlii, care numără 
peste 4.800 volume, elevii din toate 
clasele au găsit un bun povățuitor, 
îndrumător prețios în viață.

Restul...

anii. Lurnino- 
tras
Oamenii

brazdă 
au 
de

te-

Incepînd cu acest an. pe lingă 
școala medie de aici, a luat ființă 
o secție de gospodărie (menaj) eu 
durată de 3 ani frecventată de un 
număr de 40 eleve.

A
S-a lăsat seara. In multe săli ale 

școlii însă mai dăinuie lumină. Iro- 
puf elevilor de zi l-au luat miinoi- 
torii-elevi dornici să devină cadre 
cu o înaltă calificare și cu temei
nice cunoștințe de cultură generală. 
Aici studiază fierarul Bota Gheor- 
ghe de la G.A.C. Cistei, Jurca E- 
mil și Teodorescu Aurel, lăcătuși la 
revizia de vagoane Coșlariu, Fil- 
dan Aurel de la Depoul C.F.R. Te
iuș și alți tineri harnici și cu rod
nică activitate în producție.

Urmînd îndemnul partidului, tot 
mai mulți muncitori își îndreaptă 
pașii spre școala medie serală. Pînă 
în nrezent, în această formă de în
vățămînt sînt înscriși un număr de 
78 cursanți.

★
Cu pas țdomol, cărînd parcă po

vara anilor, bătrînii Teiușului fac 
popas în drum. Privesc îndelung 
la noua școală și își poartă gîndul 
la alte timpuri de mult apuse.

„De-am fi avut și noi o școailă ca 
asta, o scoală adevărată...

fundelor trasformări, sînt anii 
tot mai multe 
alături de într 
privesc viitorul 
El le va aduce Școala medie din comuna Teiuș.



In ajutorul agitatorului

Dezvoltarea agriculturii raionului
(Cifre șsi fapte)

Deși condițiile naturale ale raio
nului Alba erau tot atît de favora
bile producției agricole în trecut ca 
și în prezent, agricultura raionului 
Alba în anii regimului burghezo-mo 
șieresc era menținută într-o stare 
foarte înapoiată. Este destul să se 
amintească că în. urmă cu 25-30 de 
ani pe teritoriul raionului nu erau 
decît vreo 4 tractoare, iar arăturile 
în cea mai mare parte se făceau cu 
pluguri de lemn și în puține cazuri 
cu pluguri de fier, erau în total 7 
ingineri agronomi și 5 medici vete
rinari, care deserveau mai mult pe 
moșierii ce dețineau. întinse proprie
tăți în raion ca Gliik, Szâsz Pali și 
■alții-

In trecut lipseau mijloacele tehni
ce si științifice, lipseau cadrele și a- 
jutorul statului, iar țăranul munci
lor înrobit Chiaburului și moșieru
lui nu reușea să scoată decît o 
producție foarte slabă la hectar. In 
anii cu condiții climaterice bune 
înainta de cel de-al II-lea război 
■mondial producția de grîu la hectar 
Tiu depășea 800-900 kg, iar la po
rumb 900-1.000 kg.

Revoluția populară înfăptuită în 
'tara noastră sub conducerea parti
dului a deschis largi posibilități 
dezvoltării agriculturii și în raio
nul nostru. Astfel, au fost lichidate 
rămășițele feudale, iar prin reforma 
agrară din 1945 peste 2.000 familii 
de țărani muncitori .au mai primit 
cca. ’ 1.000 hectare teren agricol. 
Astăzi țărănimea muncitoare pă
lește cu încredere pe drumul agri
culturii socialiste, drum arătat de 
partid care asigură un viitor lumi
nos și îmbelșugat.

In 1949 suorafa agricolă a raio
nului era de 77.939 ha și a crescut 
în 1960 la 80.353 ha. Din aceasta 
numai terenurile arabile an crescut 
dje ta 37.000 ha în 1949 la 42.000 
ha în 1960, prin redarea agricul
turii de terenuri degradate, prin a- 
meliorațiuni și îmbunătățiri fun
ciare, prin desțeleniri.

In anul 1950 în raionul Alba e- 
■xîstau numai 4 G.A.C. la: Benic, 
Obreja, Căptid și Cistei cu 150 fa
milii și 458 ha teren agricol. In 
-mai 1960 raionul nostru era com
plet cooperativi za t. Prin munca po
litică desfășurată de organele de 
partid și de stat, de organizațiile de 
bază de la sate, ne baza rezCtat-’- 
lor obținute de G.A.C. fruntașe din 
raion, situația colectivizării în raio
nul nostru este următoarea :

La data de 1 'februarie 1961 în 
raionul Alba sînt create 32 de gos
podării colective cu 8.800 familii și 
cu o suprafață de 14.500 ha teren 
arabil. Din totalul familii'or din ra
ion peste 45 la sută sînt înscrise 
în G.A.C., iar suprafața agricolă a 
raionu'ui este co'ectivizată în pro
porție de 22 la sută. Procesul colec
tivizării agriculturii se desfășoară 
cu însuflețire în toate domunele și 
■satele raionului nostru, în special 
în comunele de șes și de deal. A- 
vem în raion comune și sate com- 
ppfet colectivizate cum sînt: Ciu-

----------- *4-----------
Luna cărții »la sate

Difuzori fruntași
Însuflețiți de lozincile „O carte 

bună este un prieten bun" și „Nici 
un țăran muncitor fără bibliotecă 
•personală", difuzorii voluntari și 
procentuali din satele și comunele 
raionului nostru desfășoară în aces
te zile o vie și fructuoasă activitate 
de popularizare și difuzare a căr
ților și broșurilor. Și, pe acolo pe 
unde acești difuzori și-an purtat 
pașii, țăranii muncitori i-au primit 
ca pe oaspeți dragi, le-au cerut sfa
tul, le-au primit îndemnul, și pe po
licioara sau raftul anume destinat 
a mai apărut o carte.

La Ciugud, Ispas Maria, la Oar
da de Jos, Limbean loan, la Teiuș, 
Sălăjan Iacob, Nistor Cornelia, Stoi
ca Maria, șialți mulți difuzori din 
raion au făcut totul ca sarcina în
credințată de popularizare a cărților 
și broșurilor să o ducă la un bun 
sfîrșit. Și, străduințele nu le-au fost 
zadarnice. La Teiuș, de exemplu, 
s-au difuzat în cîteva zile cărți în 
valoare de aproape 1.000 lei, la 
Ciugud și Oarda de Jos de peste 
1.000 lei, la Mihalț de 700 lei.

Acțiuni de popularizare, ca vitri
ne cu cărți, recenzii, panouri și 
standuri s-au mai făcut la Benic, 
Meteș, Hăpria, Drîmbar, Stremț și 
în alte părți. 

gud, Berghin, Hăpria, Straja, Cis
tei, Obreja, Oiejdea, Mesentea, Sîn- 
timbru, Totoi, Coșlariu, Galtiu, 
Limba, Șeușa și altele.

Pe măsură ce crește sectorul co
lectivist, tot mai multe înovărășiri 
agricole se transformă în G.A.C.

.Agriculura raionului nostru este 
deservită de o stațiune de mașini 
și tractoare, care dispune în pre
zent de 70 de tractoare, 60 semă
nători, 20 combine, 33 batoze și 12 
secerători-legători. S.M.T. deserveș
te în ..primul rînd G.A.C. și întovă
rășirile agricole, deoarece G.A.S.- 
urile dispun de 18 tractoare, 19 se
mănători, 5 combine, 2 batoze și 3 
secerători-legători. Pe măsură ce se 
dezvoltă industria noastră socialis
tă, crește tot mai mult procesul de 
înzestrare, a agriculturii cu mijloace 
tehnice și mecanice.

Avutul obstesc al G.A.C. a cres
cut de la 647.000 iei în 1950 la 
4.728.528 lei în 1960, iar prin cre- 
erea noilor G.A.C. la începutul anu
lui 1961 această cifră este mult de
pășită.

Pentru dezvoltarea agriculturii ra
ionului nostru, lucrează în prezent 
uni număr de 40 ingineri și tehni
cieni agronomi, 42 medici și 
tehneieni zoove teri nari, funcțio
nează în raion o școală profesio
nală de mecanizarea agriculturii și 
o școală profesională zootehnică, 
care școlarizează aproape500 elevi.

Sectorul zootehnic în raionul nos
tru este în continuă creștere. Nu- 
măfrul bovinelor a ajuns la 23.500 
capete, al cabalinelor la peste 3.000, 
al ovinelor la peste 72.000, iar al 
porcinelor la 16.200.

Valoarea zilei-muncă în G.A.C. 
din raionul Alba a crescut de Ia 
23-32 lei cît era în 1958 la 30-34 
lei, în 1960. In unele G.A.C. cia Ber
ghin, Telna, Ighiu, etc., valoarea 
unei zile muncă a fost în anul 1960 
între 39-42 lei.

Pentru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic în G.A.C. din raionul Alba, 
statul a acordat în anul 1955 cre
dite de 444.190 lei. Valoarea aces
tor credite » ajuns în anal 1960 la 
1.186.994 lei. Aceste credite sînt în 
continuă creștere.

Datorită introducerii agrotehnicii 
științifice, prin dezvoltarea învăță- 
mîntului agricol, care în anul 1961 
cuprinde peste 1.300 cursanți, a 
sprijinului acordat de organele de 
partid și de stat și a asistenței teh
nice dată de ingineri și agronomi, 
producția medie la hectar în raio
nal nostru este în continuă creștere. 
In anul 1960 producția de grîu la 
hectar la G.A.C. Micești a fost de 
2.300 kg, la G.A.C. Teiuș de 2,100 
kg, la G.A.C. Țelna de 2.007 kg, 
iar la G.A.C. Berghin de 2.000 kg.

La ordinea zilei Organizarea muncii în gospodăriile colective
Acum, cind fiecare gospodărie 

co'ectivă și-a întocmit planul de 
producție pe anul în curs, una din 
principalele sarcini care se pune in 

| aceste zile cu toată tăria în fața co- 
i lectiviștilor este organizarea muncii.

Gospodăria colectivă din Cistei, 
care aplică de mai mulți ani. siste
mul de organizare a muncii pe bri
găzi și echipe, precum și retribuția 
suplimentară în raport de producția 
rea'izată. a obținut anul iredut re
zultate de seamă. Așa, de pildă, co
lectivistul Sîrbu Virgil din brigada 
I-a, care a obținut la porumb o de
pășire de producție de 800 kg la 
hectar, a primii pe lingă produsele 
primite la zi-muncă o retribuție su
plimentară de 450 kg porumb. O 
retribuție sup'imentară de 400 kg 
porumb a primit colectivistul Cîrnaț 
Gheorghe. De asemenea, retribuții 
suplimentare pentru depășirile rea
lizate au primit și aJți colectiviști. 
Colectiviștii Suoiu Ciprian, Sîrbu 
Susana, Cîrnaț Marioara și alții au 
prrnit importante sume- de bani 
drept retribuție suplimentară pentru 
depășirile obținute la sfecla de za
hăr, din dare au cultivat cite 16 ari 
fiecare.

Convinși din proprie experiență 
de avantajele retribuirii muncii în 
raport cu rezultatele obținute, me
todă carp întruchipează îmbinarea 
tnterese'or obștești cu cele personale 
și stimulează sporirea producției la 
hectar, colectiviștii din Cistei au 
trecut în acest an la organizarea 
muncii pe brigăzi și echipe, pînă la

Serbarea celor mici
In frumoasa sală a clubului „1 

Mai" din Teiuș a avut loc, zilele 
trecute, un reușit program artistic 
prezentat de elevii și elevele clasei 
a Il-a A și B de la Școala elemen
tară din localitate.

Cu mult talent și gingășie, micii 
artiști au interpretat rolurile bine
cunoscutei piese într-un act „Visco
lul și Primăvara" de Victor Eftimiu, 
au executat o suită de dansuri so
vietice și romînești, iar formația de 
cor și ba'et a întrecut orice aștep
tare a spectatori'or.

Un merit deosebit în reușita a- 
cestui frumos program l-au avut și 
tinerele învățătoare Mirza Maria și 
Ciortea Aurelia, care și-au dat toată 
silința ca micii artiști să pășească 
pe scenă cît mai bine pregătiți.

Coresp. BUBACU MĂRIA
-------------------------------

0 dorință justificată
Conducerera O.C.L. Alba-lulia ar 

trebui să se intereseze mai mult de 
felul cum magazinele de sport și 
articole de copii sînt aprovizionate 
cu materiale sportive după anotimp.

Sîntem în plină iarnă și din ma
gazine lipsesc patinele, numerele 
cele mai căutate între 32-38.

Mai mult de o lună am colindat 
magazinele din localitate în speran
ță că au sosit patinele mult solici
tate-, dar cu regret am constatat că 
acestea nu au sosit, iar iarna trece 
și eu nu voi reuși a mă da pe 
gheață, în această situație nu sînt 
numai eu, ci si alti scotari.

BARZU IUSTINIAN 
elev Școala de 7 ani Nr. 1 

Alba-lulia

5? y 55 ? n rn> s fi cei fr n îl ~f m n?

Au lerminat
Harnicii colectiviști din G.A.C. 

Țelna, de îndată ce arii terminat ul
timele lucrări din campania de 
toamnă, au și început cu simț de 
răspundere revizuirea și repararea
inventarului necesar pentru campa
nia agricolă de primăvară. Astfel 
fiind, plugurile, grapele, semănăto- 
rile de porumb și cele 7 prășitori, 
deja reparate, unse și frumos rîn- 
disite în magazia gospodăriei, sînt

Mai multa
Gospodăria colectivă din Micești, 

care în acest an și-a prevăzut să 
cultive legume și zarzavaturi pe o 
suprafață de 15 ha, este rămasă în 
urmă cu pregătirile la grădină. Și 
faptul că la 1 februarie nu s-au re
vizuit și reparat tocurile și ramele 
pentru răsadnițe decît în proporție 
de 30 la sută, iar pentru confecțio
narea celor 40 de tocuri și rame noi 
nu s-a luat încă nici o măsură, do
vedește acest lucru.

In slabă măsură s-a preocupat 

om, imediat după întocmirea planu
lui de producție. Iată, de exemplu, 
cum și-au organizat în acest an co
lectiviștii din Cistei munca.

Ținînd seamă de suprafața de te
ren și ramurile de producție dezvol
tate în gospodărie, consiliul de con
ducere al gospodăriei, îndrumat de 
organizația de bază, a repartizat 
toate forțele de muncă de care dis
pune gospodăria. în 3 brigăzi de 
cîmp, o brigadă viticolă-legumicolă 
și o brigadă zootehnică. Fiecare 
brigadă de cîmp cuprinde 92 colec
tiviști, organizați în 6 echipe a 15 
brațe de muncă de fiecare echipă, gru
pate pe familii. Odată cu organiza
rea colectiviștilor pe brigăzi și e- 
chipe s-a făcut și repartizarea in
ventarului de muncă și s-au repar
tizat culturile pentru lucrările de 
întreținere și recoltare.

Spre deosebire de anul trecut, cind. 
s-au efectuat lucrările de întreținere 
pe echipe și brațe de muncă numai 
la culturile prăsitoare; în acest an 
s-au repartizat pentru lucrările de 
întreținere și recoltare toate (Viitu
rile, în afară de păioase, care se 
însămînțează, se plivesc și se recol
tează mecanizat.

Așa, de exemplu, brigada l-a de 
cîmp, condusă de colectivistul Sîr
bu Simion, are în acest an de efec
tuat lucrările agricole pe o supra
față de 230 hectare, din care 70 ha 
se cultivă cu porumb, 8 ha eu car
tofi, 10 ha floarea-soarelui, 12 ha 
cultivate cu sfeclă de zahăr și 118

Flnncllorll-clcvl-mlndrla școlii
Ințelegînd măreața sarcină tra

sată de partid, un număr tot mai 
mare de muncitori și muncitoare 
își îndreaptă pașii spre cursurile 
medii serale. Numai în raionul nos
tru, de pildă, în formele de învăță- 
mînt seral studiază un număr de 
peste 300 muricitori-elevi din dife
rite sectoare de activitate, număr 
ce an de an este în continuă 
creștere.

Conducerile școlilor, care găzdu
iesc astfel de cursuri, în scopul u- 
șurării muncii de învățătură, le-au 
venit în ajutor muncitorilor-elevi. 
în primul rînd au fost numiți profe
sori cei mai buni pentru predarea 
lecțiilor, s-au organizat apoi ore de 
consultații la materiile mai dificile, 
ptinîndu-se totodată la dispoziția a- 
cestora un bogat material didactic 
și, în sfîrșit, direcțiunea, prin diri- 
ginții claselor în special, se intere
sează continuu de condițiile de' 
muncă și studiu ale muncitorilor- 
elevi, intervenind la nevoie.

Depunînd multă rîvnă și conștiin
ciozitate în studierea și însușirea 
materialului predat, elevii cursului 
seral din Alba-lulia an încheiat pri
mul semestru al anului școlar în 
curs cu rezultate deosebit de fru
moase. Notele bune obținute de 
muncitorii-elevi ca Motogna Traian, 
Popic Nicolae, Manolache Vasilc 
din clasa VIIl-a A și B, precum și 
de Șuvaina Ion, elev în clasa X-a, 
sau Păcurar Ion, Breazu Ion, Bur- 
zău Vasile, elevi în clasa IX-a și 
mulți alții fac cinste școlii, fac 
cinste întreprinderilor în care mun
cesc, constituind totodată un viti 
și demn, exemplu de urmat și de

rep iile
gata pentru a fi folosite la muncile 
agricole. Un aport însemnat în e- 
fectuarea reparațiilor l-a adus colecti
vistul Onichie Partenie 1. Iulian', fie
rarul gospodăriei.

De asemenea, colectiviștii au tri
mis. probe de ovăiz și porumb la la
borator, pentru stabilirea puterii de 
germinație și au început căratul gu
noiului de grajd la cîmp.

preocupare
conducerea gospodăriei și de com
pletarea necesarului de semințe.

Pentru a se asimira producerea 
la timp și în cantități îndestulate a 
răsadurilor necesare plantărilor, gos
podăria, îndrumată de organizația 
de partid, trebuie să ia toate măsu
rile pentru completarea stocului $e 
semințe, precum și pentru confec
ționarea și repararea ramelor și to
curilor de răsadnițe într-un timp 
cît mai scurt.

ha cereale păioase, care se recol
tează mecanizat.

La repartizarea terenului și cul
turilor o grijă deosebită a avut con
ducerea gospodăriei, ca fiecare bri
gadă să primească teren cu posibi
lități de fertilizare cît mai asemă
nătoare.

In cadrul brigăzii munca fiind or
ganizată pe baza acordului indivi
dual, a retribuției suplimentare, a 
muncii în raport de producția obti-

Fl. BARABAȘ
(Continuare în pag 4-aî 
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ceilalți colegi de clasă.
Rezultatele bune obținute la învă

țătură de muncitorii-elevi trebuie 
popularizate în întreprinderile din 
care fac parte, arâtîndu-se totodată 
că învățătura nu e o problemă ce 
interesează strict numai elevul, ci 
pe întreg colectivul de muncă din 
atelier, secție, întreprindere.

Va trebui deci ca elevii-munci- 
tori fruntași la învățătură să fie 
popularizați, activitatea și metodele 
prin care au obținut rezultatele 
bune să fie discutate și analizate 
în adunări sindicale, de U.T.M. Nu
mai așa se va putea crep o punte 
de ajutor între aceștia și e'elvii de
lăsători, numai așa se vor putea 
preîntîmpina cazurile de indisciplină 
la cursuri (rare de altfel), precum 
și absențele nemotivate.

După exemplul celor sîrguintio- 
și, tot mai mulți tineri țin să-și îm
bogățească cunoștințele dc cultură 
generală, fără a părăsi producția. 
In acest scop, la Școala medie „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan" din Alba-lu
lia, a fost organizat un curs de pre7 
gătire de 6 luni frecventate de un 
mare număt de tineri care doresc 
să se înscrie la toamnă în clasa 
VIIl-a.

In pregătire» tinerilor mttlncitori- 
elevi, școlile serale și întreprinde
rile au o sarcină deosebit de impor
tantă și în același timp comună: 
creșterea de cadre cu înaltă califi
care, cu un nivel ridicat de cultură 
g'iiierală, Muncitorilor-elevi, deci, 
să le fie acordată toată atenția, fot 
sprijinul 1

Prof. LAPADUȘ ANA 
Școala medie „H.C.C." Alba-lulia

Rezultate frumoase
La cercul agrotehnic din cadrul 

G.A.C. Teiuș, printre cursanții dor
nici de a-și ridica nivelul de cunoș
tințe profesionale întîlnim, printre 
alții, pe brigadierii Fostoc Cornel, 
Muntean loan Cumătră, pe șefii de 
echipă Mathe Adalbert, Muntean Ca
rolina, Cristea Anicuța, pe Timiș 
Gligor, președintele G.A.C., Fostoc 
Ileana și 'alții.

Pentru ca lecțiile expuse la a- 
I cest curs să fie cît mai atractivei și 

pline de învățăminte pentru cursan
ți, tovarășa inginer Hrușcă Victo
ria, lectora cercului, își pregătește 
cu multă exigență fiecare lecție. Iar 
în cadrul expunerilor, pentru ca aces
tea să fie cît mai interesante, se fo
losește de un bogat și variat mate
rial intuitiv, diferite eșantioane etc.

Această atenție sporită față de 
caritatea lecțiilor a contribuit la 
dobîndireh unor bogate cunoștințe 
profesionale de către cursanți.

Activitate slabă
î Fiind privit cu superficialitate de 

organizatorii lui, activitatea la cer
cul legumicol a început să șchio
pate încă de la primele lecții. Da
torită faptului că lectorul cercului, 
tovarășul Negruțac Alexandru, in
giner, nu este ajutat în mobilizarea 
cursanților de organizația de partid 
și sfatul popular din comună, frec- 
V'ințai la cursuri e foarte scăzută' 
(10-50 la sută), iar uneori nu se 
țin deloc, fapt pentru care pînă în 
prezent nu s-au ținut decît 4 lecții.

Organizația de partid și sfatul 
popular din comună, trebuie să ia 
toate măsurile pentru ca învățămîn- 
tul ia întovărășirea din Micești să 
se desfășoare în cele mai bunecon- 
dititmi.



Actualități din U.R.S.S.

Noi date asupra provenienței 
de pe Flarte„canalelor"

Colaborarea Cubei 
cu țările socialiste 

se dezvoltă cu succes 1

în

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
transmite: Astronomul sovietic
Viktor Davidov a emis o ipoteză 
sare confirmă punctul de vedere cu 
privire la proveniența naturală a 
„canalelor" de pe Marte, adică a 
rețelei regulate de linii întunecate.

Intr-o convorbire cu un corespon
dent al agenției TASS, Viktor Da
vidov a spus :

Esența ipotezei mele constă
următoarele: Conform concepției 
moderne, apa oceanelor terestre a 
provenit din interiorul Pământului 
în procesul evoluției planetei noas
tre. Intrucît însă, conform caracte
relor fizice, Marte face parte din 
planetele din grupa din care face 
parte și Pămîntul, trebuie să existe 
» asemănare între1 cele două pla
nete în ceea ce privește procesul de 
formare a apei. Studiind această 
problemă, am ajuns la concluzia că 
cantitatea de apă, calculată pe o 
unitate de suprafață, este pe Marte

cam aceeași ca și pe Pămînt, sau 
poate chiar mai mare.

Avînd în vedere faptul că tempe
ratura de pe Marte este mai joasă 
decît pe Pămînt, oceanele s-au aco
perit cu un strat de gheață veșni
că, avînd o grosime între 300 me
tri la Ecuator și 2.000 metri la Poli. 
In sute de milioane de ani supra- 

. fața dură a oceanelor s-a acoperit 
cu nisip și praf.

Calculele arată că în regiunea 
unor astfel de crăpături, acbperite 
cu o pătură relativ subțire de ghea
ță, solul nu este atît de rece ca în 
regiunile înconjurătoare. In conse
cință, vegetația de pe Marte trebuie 
să fie răspândită tocmai în regiu
nea acestor crăpături.

De aceea1, a spus Davidov, oa
zele de vegetație de pe Morte, si
tuate de-a lungul crăpăturilor drep
te, par o rețea de linii care au pri
mit denumirea convențională 
„canale".

♦♦------------

de

congo : Bandele lui Mobutu
încearcă să pătrundă în

Orientală

zi-
a 

lui 
la

provincia
LEOPOLDVILLE (Agerpres). — 

Bandele lui Mobutu încearcă să 
pătrundă în interiorul provinciei O- 
rientale. Ele fac aceste încercări de 
pe teritoriul provinciei Ecuatoriale, 
bazîndu-se pe sprijinul intervențio- 
niștilor belgieni. Din cele cîteva sute 
de ofițeri belgieni care au sosit 

•lele acestea în Katanga pentru 
servi în „legiunea străină" a 
Chombe, o parte au fost trimiși
dispoziția clicii Mobutu-Kasavubu 
pentru a conduce direct operațiunile 
militare împotriva trupelor guver
nului legal.

Avioane belgiene aduc neîncetat 
din Leopoldville întăriri și muniții 
pentru detașamentele lui Mobutu 
care acționează în provincia Ecua
torială și în provincia Orientală.

Potrivit relatărilor agenției UPI, 
detașamentele lui Mobutu au fost 
observate în două direcții princi-

pale : de-a lungul căii ferate Bum- 
ba-Bnta și pe fluviul Congo de la 
Bumba în direcția Stanleyville!.

Prima «„campanie" împotriva pro
vinciei Kivu și a provinciei Orien
tale, întreprinsă de pe teritorul 
Ruanda-Urundi la începutul 
ianuarie, 
niaiiste 
o vastă i 
cum se 
ti lor lui

Comentînd extinderea intervenției 
militare a Belgiei în Congo, ziarul 
„Borba" scrie că teritoriul controlat 
de Kasavubu și Chombe se află de 
fapt sub controlul militar, politic și 
administrativ al belgienilor. „In mod 
practic, subliniază ziarul, misiunea 
O.N.U. cu forțele sale armate stă 
de strajă pentru ca intervenționiștii 
să-și ducă la bun sfîrșit acțiunea".

lunii 
colo- 
făcut 
dnpă

, căreia marionetele 
din Leopoldville i-au 
reclamă, s-a terminat, 
știe, cu zdrobirea parașutiș- 
Mobutu lingă Bukavu.

PRAGA (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat corespondentului 
special al ziarului cehoslovac „Rude 
Pravo", primul ministru a'l Cubei, 
F. Castro, a declarat: „Dacă nu ar 
exista amestecul imperialismului, re
voluția cubaină s-ar dezvolta fără 
dificultăți. Tocmai ca rezultat al a- 
mestecu'lui străin, a subliniat el, 
revoluția c'ubană a fost nevoită să 
lupte împotriva forțelor puternice 
ale imperialismului. Aceste forțe au 
intenționat să instituie blocada și 
să izoleze Cuba pentru a sugruma 
revoluția.

Dezvoltarea comerțului și credi
tele pe care le-am primit din partea 
țărilor socialiste, a spus F. Castro, 
ne dau posibilitatea să facem față 
consecințelor restrîngerii exportului 
de zahăr în S.U.A. „Colaborarea 
noastră cu țările socialiste, a- subli
niat el, se dezvoltă cu succes și a- 
duce roade noi. Mai mult decît atît, 
în perioada celui mai mare pericol 
de agresiune imperialistă, poziția 
fermă de solidaritate a țărilor so
cialiste a constituit un sprijin pen
tru crearea în Cuba a unui front de 
rezistență capabil să respingă orice 
atac".

Fidel Oastro s-a referit de asetne- 
nea la situația din țările Americii 
Latine. „Exact aceeași situație care 
exista în Cuba în ajunul revoluției 
există și în cîteva alte țări, îndeo
sebi în unele țări din America La
tină". Sînt convins, a continuat Fi
del Castro, că împotrivirea popoa
relor latino-americane se va inten
sifica și se va solda cu cucerirea 
independenței de către ele.
-------------------------------- ---------------------------------------

PE SCURT
WASHINGTON. — Pierre Salin

ger, secretarul. Casei Albe pentru 
problemele presei, a comunicat că 
președintele John Kennedy a che
mat la Washington pe ambasado
rul S.U.A. în U.R.S.S., L. Thomp
son, pentru a se Consulta cu el a- 
supra tuturor aspectelor relațiilor 
sovieto-americane.

BAGDAD. La 30 ianuarie s-a 
deschis la Bagdad sesiunea Con
siliului Ligii arabe. La lucrările se
siunii iau parte miniștrii Afacerilor 
Externe ai țărilor arabe. Consiliul 
Ligii arabe va lua în discuție pro
blema unității arabe, problema lup
tei pentru eliberarea Algeriei și al
tor teritorii arabe de sub ocupația 
străină și o serie de alte probleme.

Specialiștii sovietici au elaborat 
proiectul abaterii unei părți a de
bitului unor ape nordice în Volga. 
A abale spre sud albiile fluviilor 
Peciora și Vîcegda este o sarcină 
grandioasă. Aceasta înseamnă să 
unești printr-o arteră de apă Ocea
nul înghețat cu mările sudice, să 
se creeze un belșug de umiditate 
în stepele regiunii Volga și în cupa 
Mării Caspice.

Inginerul șef al acestui proiect 
este Gurghen Saruhanov.

Potrivit proiectului, în calea Pe- 
ciorei, care în prezent își varsă 
fără nici un folos bogatele sale ape' 
în Oceanul înghețat, se va ridica 
prin sedimentare un baraj lung de 
12,2 km și înalt de 80 m. In felul 
acesta va lua ființă uriașul lac de 
acumulare Peciora.

Constructorii vor înălța pe Vîceg
da un baraj lung de 2 km și înalt 
de 34 m. In felul acesta va lua 
ființă un al doilea lac de acumu
lare — Vîcegda.

; Lacurile de acumulare Peciora și 
Vîcegda vor fi unite printr-un ca
nal de scurgere liberă. La rândul 
lor, aceste bazine se vor 
Kama printr-un canal în 
de 100 km.

ți ni cti 
lungime

Prin, unirea celor trei ape — Pe- 
cioara, Vîcegda și cursul superior 
al Kamei se va forma un lac de a- 
cumulare cu o suprafață de 15,5 
mii km.p. în care rezervele de apă 
se vor ridica la 236 km.c. Aceasta 
va fi cea mai întinsă mare artifi
cială de pe suprafața globului.

Din această mare vor fi trans- 
vazate anual în Kama și Volga- 
pînă la 40 km.c; de apă, ceea ce 
reprezintă aproximativ a șasea par
te din actualul debit al Volgăi pe 
cursul ei inferior.

Afluxul de apă 
nual să se obțină 
centralele de pe 
circa 11 miliarde 
electrică ieftină — 
cantitate cît produce în prezent hi
drocentrala „V. I. Lenin" de pe 
Volga.

Regiunea Volgăi va deveni una din' 
cele mai bogate regiuni zootehnice. 
In trei regiuni — Kuibîșev, Sara
tov și Stalingrad — va fi irigată 
o suprafață de 2.000.000 ha. Pro
ducția animalieră a regiunii Volga- 
se va ridica în fiecare an la peste- 
1.000.000 tone de came.

va permite ca a- 
în plus la hidro- 
Volga și Kama 
kWh de energie 

adică aceeași

★ ★

La Kiev se construiește 
caracter de locuințe. El se 
ieste în locul unde unul dintre a- 
fluenții Niprului, ocolind orașul a 
format un băltiș. Aici lucrează deja 
puternice buldozere, se umplu ram- 
bleurile de nisip. Se desfășoară <
construirea primelor străzi. In cu- 
rînd acestea vor fi traversate de? ca- 1 
nale pe care vor face curse tram
vaie fluviale. De-a lungul apei se 
vor ridica noi case' de locuit, maga- i

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

un nou 
con stru

• •Organizarea muncii în
(Urmare din pag. 3-a)

nufă, toate culturile au fost repar
tizate pentru lucrările de întreținere 
pe echipe și pe om, revenind de fie
care pentru efectuarea lucrărilor 
1,3 ha cultivate cu porumb pentru 
boabe, 0,13 ha cartofi.. 0,12 ha ftoa- 
rea-soarelui., 0,16 ha sfeclă de 
zahăr, 0,20 ha porumb siloz, 
0,43 ha finale naturale și cul
tivate. La recoltarea fînurilor și la 
alte munci mai grele, brigada orga
nizează munca, cînd e cazul, prin 
intr-ajutorare între colectiviști. Ast
fel organizați, fiecare echipă șifie- 
care colectivist execută lucrările pre
văzute la culturile repartizate de la 
semănat și pînă la recoltare pe a- 
ceeași suprafață, pentru care este 
retribuit cu zile-nuincâ, așa după 
cum prevăd normele stabilite, ur-

zine, braserii. De-a lungul Nipru- 
ltti va apare un nou chei.

Locuitorii Kievului vor primi aici* 
aproximativ 500.000 m.p. de supra
față locativă. Vor fi suficiente doar 
cîteva 
gă la 
Casele 
numai 
linie de metrou va 
centrul orașului;

minute pentru ca ei să ajun- 
plajă sau la centrul nautic, 
vor fi despărțite de canale 
de lățimea străzii. O nouă; 
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Procesul fostului. Obersturmbann- 
jiihrer S. S. Adolf Eichmann urmea
ză să înceapă la 6 martie 1961. In 
ultimele săptămâni, însă, au apărut 
știri că s-ar putea ca procesul să 
fie amînat. Astfel, la 17 decembrie 
un corespondent al agenției Asso
ciated Press anunța din Ierusalim: 
„Experții juridici din Ierusalim se 
întreabă dacă procesul va începe in
tr-adevăr la 6 martie, așa cum s-a 
fixat". Despre ce este vorba? Doar, 
după cum se știe, prinderea lui Eich
mann a fost anunțată în mai 1960, 
astfel că autoritățile judiciare din 
Israel au avut destul timp să se pre
gătească pentru proces.

Se pare însă că Tel Avivul nu se 
prea grăbește. Au tnc'eput, de pildă, 
o serie de mașinații suspecte în le
gătură cu „apărarea" lui. Eichmann. 
Acum câteva luni s-a anunțat că a- 
cest criminal iiweterat va fi apărat 
de avocatul Robert Servatius din 
Koln, care l-a apărat la. Numberg 
pe Fritz Sauckel, unul dintre prin
cipalii ocoliți ai lui Hitler. Accep
tând să-l apere pe Eichmann, Ser
vatius a pretins un onorariu de 
100.000 de mărci vest-germane.

Inițial, ziarele au anunțat că avo
catul va fi plătit din drepturile de 
autor asigurate de revista ameri
cană „Life" pentru „Memoriile lui 
Eichmann", publicate de această re
vistă. La 23 noiembrie însă agenția 
United. Press International a comu
nicat următoarele : „Cîteva persona
lități de seamă din Germania .occi-

In ce stadiu se află afacerea Eichmann
dentală care au vizitat Israelul au 
declarat recent într-o convorbire 
particulară că, după părerea lor, a- 
părarea lui Eichmann este finan
țată de grupările neonaziste". La 25 
decembrie agenția France Presse a 
confirmat această știre. „Se bănu
iește — comunica agenția — că o 
serie de organizații' internaționale 
ale foștilor naziști s-au oferit să fi
nanțeze apărarea lui Eichmann, cu 
condiția ca, pe cit va fi posibil, pro
cesul să nu dureze mult"...

Servatius a solicitat ajutor finan
ciar guvernului de la Bonn. Bon- 
n-ul a refuzat, și nu fără motive în
temeiate. Intr-adevăr, nu de mult 
an apărut informații scandaloase 
din care reieșea că secretarul de stat 
Hans Globke, care în timpul nazis
mului s-a ocupat de elaborarea le
gislației rasiste, este implicat în cri
mele lui. Eichmann. Se înțelege că 
în aceste condiții guvernul vest- 
german nu putea să-și asume fățiș 
tutelarea lui Eichmann. După cum 
anunța însă la 28 decembrie 1960 
ziarul „Neue Rhein-Zeitung", un re
prezentant oficial al guvernului 
R.F.G. a confirmat că la proces vor 
asista „observatori germani".

Acum este vorba ca avocatul Ser
vatius să fie remunerat de guver
nul Israelului. După cum au anun-

ir-o ședință specială să ia asupra 
sa aceste cheltuieli. Hotărîrea gu
vernului a stîrnit proteste in țară. 
In parlament a fost prezentată o 
rezoluție care condamna poziția gu
vernului. Motivind rezoluția, depu
tatul comunist Miku-nis a amintit 
că, potrivit propriilor sale declarații, 
Servatius intenționează să foloseas
că procesul „pentru a obține revi
zuirea" hotărlrilor Tribunalului de 
la Niirnberg. Partidele burgheze au 
respins îns,ă rezoluția.

Opinia publică progresistă din 
Israel urmărește cu mult interes 
pregătirea procesului. Ceea ce o 
interesează nu este, bineînțeles^ 
„apărarea" lui Eichmann. In primul 
rînd se exprimă cerința ca la pro
ces să fie dezvăluite toate crimele 
lui Eichmann și ale complicilor săi. 
A. Benrian, reprezentantul Organi
zației luptătorilor împotriva nazis
mului, a declarat la un miting care 
a avut loc la Haifa:

— Cerem ca procesul lui Eich
mann să fie. în același timp și pro
cesul nazismului. Cerem ca în acest 
proces să fie acuzat și Globke, pre
cum și ceilalți criminali răspunză
tori pentru asasinarea a milioane de 
oameni...

Numărul acestor criminali nu este 
....... ........ ......... . mic. Revista americană „Parade" a 

țat ziarele, guvernul a hotărît în- publicat un articol al coresponden

tului său Jack Anderson, care relata 
că în America de Sud se ascund 
zeci de călăi naziști ce au creat o 
organizație ilegală specială. „Ei în
trețin contacte strînse cu ajutorul 
unui, complicat sistem de comuni
care" — scrie Anderson. Autorul ar
ticolului citează numele unor lideri 
importanți ai acestei organizații. 
Printre ei se numără Joseph Men- 
gele, călăul de la Oswiecim, Hein
rich Miiller, șef al Gestapoului și 
al S.D. colonelul S.S. Eugene Doll- 
man, S.S.-istul Herbert Cukurs. 
Herbert Cukurs, pe care Anderson 
l-a descoperit la Sao Paolo (Bra
zilia), a fost dălăul populației din 
Riga.

Nu încape îndoială că apropiatul 
proces i-a alarmat pe cei de aceeași 
teapă cu călăul nazist. Presa inter
națională a relatat în repetate rîn- 
du'ri că în instituțiile guvernamen- 
ta'e ale unor state occidentale e- 
xistă persoane care sînt foarte neli
niștite de apropiatul proces și de 
eventualele demascări. Se afirmă de 
asemenea că cercurile diriguitoare 
din Israel ar mușamaliza procesul 
lui Eichmann dacă li. s-ar asigura o 
compensație politică satisfăcătoare. 
Este însă puțin probabil ca acest 
lucru să le reușească. Fărădelegile 
hitleriștilor sînt strigătoare la e'er. 
Cazul Eichmann a stîrnit prea mul
tă vî’vă pentru a mai putea fi înă
bușit.

■ (Din revista „Timpuri noi")

mind ca după recoltare să fie retri
buit suplimentar cu 40 la sută dire 
depășire la porumb, cartofi și floa- 
rea-soarelui și 50 la sută la sfecla 
de zahăr.

Pentru ca munca in cadrul lucră
rilor să se desfășoare în condițiuni 
cit mai bune, conducerea gospodă
riei a repartizat cite 8 atelaje cit 
boi, pluguri, grape, semănători, de 
fiecare brigadă de clmp. In perioa
da muncilor în clmp responsabilul 
de atelaj, din fiecare echipă, îngri
jește și răspunde de atelaje pe tot 
timpul cit lucrează cu ele.

Gospodăria colectivă din Cistei, 
cultivă legume pe o suprafață de 
6 hectare și are o pepinieră de viță 
altoită de 10. ha, realizînd impor
tante venituri din aceste ramuri de 
producție. Ea a organizat o brigadă- 
mixtă alcătuită din două echipe spe
cializate, formate din cite 31 dolec- 
tiviști de fiecare echipă, care îrf 
vîrfurile de muncă se ajută reci
proc. Brigada este dotată cu o pom
pă de șase țoii. pentru irigarea în
tregii. suprafețe de grădină și pepi
nieră, precum și cu restul de inven
tar necesar. Retribuția și la această 
brigadă se va face, de asemenea, 
pe baza retribuției suplimentare,în 
raport de producția realizată.

Gospodăria colectivă din Cistei, 
care dispune în prezent de 121 bo
vine, 360 oi și 28 scroafe de pră
sită și care oină la sfîrșitut anului 
va trebui să-și dubleze numărul de 
vaci și oi, și-a organizat munca în 
sectorul animalier în cadrul unei 
brigăzi zootehnice, unde mulgătorii 
si 'îngrijitorii de animate sînt retri- 
buiți pe baza muncii în acord după 
producție.

★
Colectiviștii din Cistei. care an 

în toate sectoarele de producție 
munca organizată pe baza retribu
ției suplimentare în raport de re
zultatele obținute, obțin succese de 
seamă în ce privește sporirea pro
ducției, a traducerii în viață a Di
rectivelor celui de-al IlI-Iea Con
gres al P.M.R. Veniturile mari rea
lizate de gospodărie, care în acest 
an vor depăși suma de două mi
lioane lei, va da posibilitate colec
tiviștilor să împartă la zi-muncă pe 
lingă produse, suma de 18 lei și să 
repartizeze la fondul de bază 
peste 200.000 lei, ceea ce va face- 
să crească tot mai mult puterea e- 
conomică a gospodăriei și bunăsta
rea colectiviștilor.
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