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De vorbă cu alegătoriiLa sfat despre problemele comunei

In raion sînt toate condițiile si trebuie 
să se cultive cît mai multe legume

In ziua de 8 februarie, în sala 
căminului cultural din satul Cricău 
a avut loc o însuflețită adunare 
populară cu ocazia întâlnirii alegă
torilor din comuna Cricău și Șard 
cu tov. Gyulai Konrâd Iu'liu, can
didat de deputat pentru Marea A- 
dunare Națională în circumscripția 
electorală Nr. 16 — Teiuș.

Cu această ocazie, numeroși vor
bitori, printre care) tov. Roșu Nico- 
lae din satul Tibru, au vorbit cu 
multă căldură despre largile prefa
ceri înnoitoare care au loc în sa

re tele și comunele patriei noastre în 
anii regimului democrat-popular 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului nostru. Iată, spre exemplu, 
în satul Cricău și Tibru, în ultimii
ani s-a introdus lumina electrică, 
am construit cămin cultural, avem

♦♦-------

La centrul de afișare 
a listelor de alegători

In întreg raionul sute de alegă
tori'se perindă zilnic pe la centrele 
de afișare, pentru a verifica dacă 
au fost trecuți pe listele de alegă- 
tori.

La Galda de Jos, spre exemplu, 
centrul de afișare de la Sfatul popu
lar a fost consultat pînă în pre
zent de peste 600 alegători. De - a- 
semenea, la Sfatul popular al ora
șului Alba-Iulia, camera deputatu
lui zilnic cunoaște o vie animație. 
Aici, în continuu vin. cetățenii să 
consulte listele de alegători. Cu a- 
jutorul agitatorilor care fac de 
serviciu aici, pînă la data de 9 fe
bruarie peste 4.0Q0 alegători au ve
rificat dacă sînt trecuți pe liste. 

dispensar medical cu aparatură mo
dernă și rontgen, s-au indiguit 
două văi — a Craivei și a Cricău- 
lui. Iar pentru viitor ne-am propus 
să amenajăm un parc, să construim 
un magazin universal — a spus Fră- 
țilă Cornel — și alte înfăptuiri de 
seamă.

Tov. Gyulai Konrad Itfiu a asi
gurat pe cei prezenți că, împreună 
cu alegătorii din circumscripția e- 
lectoraiă Nr. 16, va munci neobo
sit pentru înfrumusețarea și dez
voltarea economică a comunelor și 
satelor pentru noi realizări pe ca
lea arătată de partid.

Tot în această adunare a avut 
loc și întâlnirea cu alegătorii a can
didatei de regiune Truța Ana din 
circumscripția electorală Nr. 4 și. 
a tovarășului Bora loan, candidat 
raional în circumscripția Nr. 22.

in anii umerii populare
în clișeu: Atelierul central 
de reparații din Alba-îulia, con
struit în anii puterii populare.

Sala căminului cultural din co- \ 
muna Meteș a devenit neîncăpă- ) 
toare pentru numărul mare de ce- ( 
tățeni, veniți din toate satele co- \ 
munei, pentru a se întîlni cu can- > 
didații de deputați în alegerile ( 
de la 5 martie 1961. )

In cadrul adunării, care a avut ? 
un caracter de lucru, un mare < 

i număr de cetățeni, printre care S 
tov. Bolea Pavel, Gheorghe Ilie, ? 
Faur Sîntion, Bolea Valeria, Mo- < 
nea Gligor și alții, au vorbit cu > 

i mlndrie despre realizările din sa- ? 
' tete lor în timpul regimului de- ( 

mocrat-popular. >
Printre altele, s-a arătat că în ț 

1 satele Meteș, Poiana, Tăuț s-au \ 
construit localuri de cămine cui- ) 

i turale, a fost lărgit spațiul de ț 
' școlarizare prin construirea a noi \ 

săli de clasă. In satul Meteș, în ) 
curlnd va fi dat în folosință noul < 
local al dispensarului medical. ) 

Cetățenii prezenți in adunare ? 
și-au manifestat hotărîrea lor de < 
a întîmpina alegerile de la. 5 mar- ) 
tie cu noi realizări gospodărești. ?

In încheierea lucrărilor adu- J 
nării a luat duvîntul iov. Borza > 
Elena, candidată de deputat pen- ? 

' tril Marea Adunare Națională. ț

In agricultura ra
ionului nostru, pe 
lîngă producția de 
cereale, un loc im
portant îl ocupă 
cultivarea legume
lor, care se obțin 
pe suprafețe impor

tante în zonele legumicole din ora
șul Alba-Iulia, comunele Oarda de 
Jos, Șard, Sîntimbru, Teiuș, Mi
halț și altele, care în total cuprin
de o zonă legumicolă de peste 
200 ha.

Spre deosebire însă de culturile 
cerealiere, producerea de legume și 
îndeosebi de legume timpurii cere 
o pregătire minuțioasă, făcută din 
vreme. De aceea, pentru a se asi
gura o producție sporită de legu
me, toate eforturile trebuie îndrep
tate în aceste zile spre amenajarea 
răsadnițelor, și însămînțării acesto
ra, precum și repararea utilajului 
necesar irigației,. transportul gu
noiului în grădină etc. Dovedind 
preocupare în această direcție, gos- 
pododăria colectivă din Cistei a're
vizuit din vreme tocurile și ramele 
pentru răsadnițe, Care au fost com
plectate cu geamuri, au fost con
fecționate din paie de secară rogo
jini, s-a asigurat sămînța necesară 
și s-a început pregătirea răsadni
țelor. Asemenea pregătiri au făcut 
și colectiviștii din Alba-Iulia, Teiuș 
și din alte gospodării colective.

Cu toate aceste rezultate, deși ne 
aflăm aproape la jumătatea lunii 
februarie, cînd lucrările pentru pre
gătirea răsadnițelor trebuie să se 
desfășoare din plin, în unele unități 
agricole socialiste această muncă 
se desfășoară cu multă încetineală.

In gospodăria colectivă din O- 
breja se tărăgănează nepermis re
pararea tocurilor și ramelor. De a- 
semenea nu s-a luat nici o măsură 
pentru punerea la punct a motoru
lui necesar lucrărilor de irigație, 
care în prezent este defect. Rămași 
în urmă cu pregătirile sînt și co
lectiviștii din Mihalț, Micești, pre
cum și întovărășiții din Bărăbanț, 
care, deși și-au propus în plan să 
producă cantități importante de le
gume timpurii, continuă să bată 
pasul pe loc în ce privește asigu

♦♦

In cinstea zilei ceferiștilor
Bilanț rodnic

La revizia de vagoane C.F.R. Te
iuș, încă din primele zile ale lunii 
ianuarie întrecerea socialistă pen
tru realizarea sarcinilor de plan a 
însuflețit pe fiecare muncitor din 
unitate. Astfel, bilanțul realizări- 
3or pe primele 31 de zile din 
acest an a. fost deosebit de rodnic.

Bunăoară, numărul de vagoane 
de marfă reparate peste plani luna 
trecută, fără detașare de la tren a 

rarea semințelor și pregătirea ră
sadnițelor.

Gospodăriile colective’a căror nu
măr de membri și suprafață de te
ren cresc zi de zi, au toate posibi
litățile pentru a-și da tot mai mult 
contribuția la aprovizionarea popu
lației cu legume, aducînd pe a- 
ceastă cale mari venituri bănești 
gospodăriei, venituri care anul tre
cut la gospodăria colectivă din Mi
cești au atins suma de aproape 
300.000 lei. De aceea, în aceste zile, 
membrii gospodăriilor colective, în
drumați de organizațiile de partid,
trebuie să intensifice repararea to
curilor și ramelor, să urgenteze
transportul gunoiului pentru ră
sadnițe și să treacă la pregătirea
lor, deoarece cu cît se va face a- 
ceastă lucrare mai devreme, cui atât 
legumele ce se vor obține vor fi 
mai timpurii și veniturile vor fi 
astfel mai mari.

Ținînd seamă de importanța c- 
conomică și alimentară a legume
lor, care alăturea de pîine, carne 
și alte produse sînt nelipsite din 
alimentația omului, precum și prin 
veniturile mari care se realizează 
prin valorificarea acestora, organi
zațiile de partid și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare de la 
comune trebuie să îndrume și să 
sprijine gospodăriile’ colective să 
lărgească suprafețele cultivate cu 
legume din cadru! zonelor legumi
cole. La gospodăriile colective din 
Șard și Obreja, deși fiecare din 
acestea au. teren corespunzător, cul
tivării legumelor și dispune de bra
țe de muncă suficiente, continuă să 
cultive legume pe suprafețe mult 
prea mici față de posibilități. Gos
podăria colectivă din Alba-Iulia, 
înărindu-și suprafața cultivată cu 
legume, pe lîngă realizarea unor 
venituri importante ar aduce o mare 
contribuție la aprovizionarea popu
lației din oraș cu legume proaspe
te. Toată atenția trebuie îndreptată 
de asemenea spre gospodăriile co
lective înființate de curînd, care au 
teren în zonele legumicole, c.um 
sînt gospodăriile colective din Oar-

(Continuare în pag. 3-a)

fost de 64, iar la, vagoane clasă de 
20. Aceste succese frumoase .au 
contribuit la îndeplinirea planului 
global pe luna ianuarie în procent 
de 113 la sută.

Cele mai frumoase rezultate în 
întrecere le-a obținut tura condusă 
de tov. Radu Iacob, care și-a rea
lizat sarcinile de plan în proporție 
de 10'7,01 la sută, iar dintre lăcă
tușii de revizie s-au evidențiat tov. 
Comșa loan, Hălălaie Emil și Rush 
Ioan, precum și curățitorul 'de va
goane Fleșer V.

H D i D 1 Acțiune lăudabilă

Cu dragoste
Cu opt ani în urmă, atunci cînd 

minerul Petru Hancheș fusese nu
mit să conducă comuna Almașul 
Mare, își luase în fața celor ce 
i-au încredințat această sarcină an
gajamentul că nu le va înșela în
crederea acordată.

Au trecut de atunci ani, opt ia 
număr. Și nu de puține ori alături 
de bucurii Hancheș se lovea și de 
lipsuri'și de greutăți. Ieșea în mij
locul oamenilor, se consulta, ce
rea ajutorul comitetului de partid, 
al organizației de bază. In frămîn- 
tări se nășteau idei, se făceau pro
puneri. Și în căldura lor față de 
președinte, oamenii Almașului, ai 
Glodului, Nădăștiei sau Cibului se 
avîntau să dea viață propunerilor. 
Se simțea nevoia terminării școlii 
din Almaș. Hancheș Petru, preșe
dintele sfatului, cu sprijinul orga
nizației de bază se consultă în ca
drul unei adunări populare cu al- 
mășenii și împreună hotărîră să 
treacă la fapte. In cele cîteva luni 
de vară școala căpătă contur, iar 
odată cu începutul anului școlar 
copiii almășenilor au pășit pragul 
noii școli. Așa a fost și cu introdu
cerea luminii electrice în sat. Oa
menii au cerut sfatului popular să 
se intereseze de această problemă 
și s-au angajat să dea tot sprijinul. 
N-a fost tocmai ușor. Dar președin
tele sfatului, cu sprijinul comitetu-

gospodar
lui de partid, s-a interesat tot tim
pul de această problemă. Și cînd 
a adus la cunoștința sătenilor că 
în sat se va aprinde lumina elec
trică, toți ca unul au pornit la 
muncă pentru transportul stâlpilor 
și plantatul lor. Din zori și pînă 
ce ziua se îngâna cu umbrele serii 
în sat, pe ulițe, era un adevărat 
șantier. Și ca o încununare a mun
cii însuflețite, în 1958, la mijloc de 
septembrie, cînd satul sărbătorea 
cooperativizarea completă a agri
culturii, pe ulițe a strălucit pentru 
prima dată becul electric.

Dar, Hancheș n-a stat alături cu 
gîndul și cu fapta numai de almă- 
șeni. Nu! Ca bun gospodar, el s-a 
interesat și a găsit căi să rezolve 
cu sprijinul organizațiilor de par
tid, a întregului comitet executiv și 
alte probleme. Faptele de altfel 
vorbesc. La Glod a fost- terminată 
și dată în folosință o nouă' școală, 
la Cib — cămin cultural.' Acum se 
lucrează la refacerea drumului Al- 
maș-Glod, iar în primăvară vor 
începe lucrările de terminare a dis
pensarului medical. Și toate astea cu 
sprijinul maselor care-1 apreciază 
și-l iubesc. Iar ca dovadă a încre
derii acordate, almășenii l-au pro
pus ca deputat pentru alegerile de 
la 5 martie în circumscripția elec
torală raională Nr. 59 — Almașul 
Mare.

Prctoiro
In Cr iedul zilelor noastre, nume

roase sînt înfăptuirile care au fost 
realizate în ultimii ani, cu. spriji
nul maselor largi mobilizate de de
putății sfatului popular, sub condu
cerea înțeleaptă a scumpului nos
tru partid. Bunăoară, încă de la 
primele case cînd intri în sat, ob
servi fire electrice, oare împart cu 
dărnicie curentul binefăcător în 
sule de case. Mai în centru un 
impunător cămin cultural construit 
in ultimii ani. Aidi, sule de țărani 
muncitori audiază piese de teatru, vi
zionează filme, împrumută cărți etc.

Iui acțiunile sociale și obștești 
care s-au întreprins aici, un rol în
semnat l-au avut deputății, Care, 
sub îndrumarea organizației de 
partid și cu sprijinul comitetului 
executiv al sfatului popular comu
nal, au mobilizat masele largi la 
efectuarea multor lucrări. Printre 
aceștia găseam mereu exemplul în- 
suflețitor al deputatei Truța Ana 
din circumscripția electorală comu
nală Nr. 10, care în ultimele două 
legislaturi nu și-a precupețit nici- 
cînd efortul pentru continua înflo
rire a comunei.

Deputata Truța Ana este și mem
bră în comitetul comunal al femei
lor. Ea însă nu se mulțumea .nici
odată să dea numai îndrumări și 
sfaturi, ci a muncit tu multă dra
goste alături de sute de femei și

vredniciei
bărbați pe care i-a mobilizat la 
lucrări de interes social și obștesc, 
ca electrificarea ‘satului, construi
rea căminului cultural, reparații la 
drumuri, canalizarea văii Craivei 
și Cricău!ui etc.

Iată de ce, ca dovadă a prețuirii 
vredniciei ei, alegătorii din circum
scripția Nr. 4 regională au apro- 
bat-o cu căldură să candideze ca 
deputată a lor în alegerile de la 5 
martie.

♦♦----------------------------- --

BOLUtiDUȚ AUREL
dir. SMT. — Candidat 
în circumscr. electorală 
regională nr. 6— Teiuș

IDEDREfl ELEIW 
colectivistă. — Candi
dată în circumscr. elect, 
raională nr. 64 — Ighiu

Răspunzând cu multă căldură la 
îndemnul agitatorilor organizației 
de partid din cadrul Depoului de 
locomotive C.F.R. Teiuș, un număr 
de 51 meseriași de la sectorul de 
reparații de locomotive au efectuat 
duminică, 5 februarie, în cinstea 
zilei ceferiștilor și a alegerilor, un 
număr de 204 ore muncă patrioti
că. Cu această ocazie s-au executat 
reparații cu ridicarea de pe osii, la 
locomotiva 50.214, scurtînd astfel 
termenul planificat pentru repara
ția locomotivei cu 4 zile. In același 
timp s-au realizat economii, numai 

. la cheltuielile de manoperă de 
785 lei.

lng. DRlniBdREAN DIITR&FAH
Secț. L. 11 CFR. - Când, 
în circumscr. elect, raio
nală nr. 10 — Alba-Iulia



file noi In mnogralia comunei vințui în anii ce vin
Faptele, oricît de neînsem

nate ar fi, se trec singure în 
monografia comunei. Și însemna
rea lapidară dăinue peste ani, po
vestește. Omului ce cercetează la
conica consemnare a faptului, fie 
jl chiar divers îi spune atîtea 
și atîtea, i se înfățișează momente 
imortalizate cu1 ani și ani în urmă.

Monografia Vințului își are. con
semnate și în filele ei nu puține 
astfel de însemnări. Cel ce o cer
cetează Va găsi cu siguranță în
semnări de felul acela cînd comu
na n-avea medic, cînd radioul era 
un obiect rar, cînd pentru a vedea 
un film erai nevoit să bați drumul 
pînă la Alba-Iulia.

Dar, cartea mare a însemnărilor 
își are și ea ca și Vințui două 
părți. își are filele vechi despre 
care s-a amintit mai sus și noile 
file completate în anii puterii popu
lare. Și. faptele noilor file sînt grăi
toare. Ele se văd la tot pasul, le 
simt oamenii în viața de fiecare 
zi. Data cînd vințenilor li s-a dat 
spre folosință frumosul cămin cul
tural, cînd au fost aduse aici pri
mele cărți ce aveau să formeze ma-

Studenții Iacobescn Pompiliu, Stî- 
nca Rusalina și Vaier Iuliu — 
In vacanță.

ATUNCI..
Oricît ar căuta în amintiri bă- 

trînii satului, martorii atîtor tim
puri apuse, oricît s-ar strădu-i ei, 
nu găsesc un nume măcar de ță
ran sărac a cărui copil să fi trecut 
pragul unei școli „înalte", să fi 
ajuns cineva...

In schimb, își amintesc destul de 
bine de alte lucruri, își amintesc 
cu obidă și pumni sfrînși de Cei a- 
proape 600 analfabeți din comună.

Dar, iată că țara, s-a primenit, 
și-n Vințui de los, ca pretutindeni, 
s-au prins obiceiuri noi. Mina bătă
torită de plug și sapă a început a 
desena cu greu, dar și cu multă 
voință, primele litere ale alfabetu
lui. Și, alături de cei mici tainele 
cărților au fost descoperite, înfrup-

♦♦

Pe drum de
Anii înnoirilor au încrustat schim

bări de seamă în viața țăranilor 
muncitori dini Vințui de Jos. Elibe
rați pentru totdeauna de exploata
rea capitalistă, lucrătorii ogoarelor 
din Vinț trăiesc acum o. nouă 
viață. Uniți mai întîi în întovără
șiri și înfrățiți aipoi în gospodăria 
colectivă, cele 400 familii de ță
rani din sat, au pășit cu toată în
crederea pe drumul arătat de partid.

Muncind după metode noi și cu 
unelte mecanizate, ei vor reuși să 
smulgă pământului roade tot mai 
mari, să împartă la zi-muncă pro
duse tot mai multe. Pentru a-și a- 
sigura venituri bănești sporite, în
drumați de organizația de bază, 
au pășit spre dezvoltarea largă a 
sectorului zootehnic. Și, trecând la 
fapte, ei au sporit numărul de vaci 
cu încă 10, cumpărate cu împrumut 
de la stat, iar la sfîrșit de ani nu
mărul bovinelor va fi de 95 capete. 
Turma de oi de la 293 cîte sînt în 
present, va spori și ea la 500.

Pămîntui lucrat cu hărnicie și 
animalele îngrijite cu pricepere de 

anii vieții noi

rea bibliotecă de azi, cînd primul 
difuzor instalat în casa țăranului 
muncitor a dat semnalul începutu
lui de -zi, va rămîne înscrisă cu 
litere de aur în noua monografie 
a comunei. Și nu întâmplător. Ast
fel de fapte n-a putut consemna 
niciodată burghezia în monografia 
veche a Vințului. Și nu numai des
pre astea. Ea n-a putut consemna 
nici despre faptul că dispensarul 
medical stă azi de strajă sănătății 
vințenilor, că mamele, altădată 
sortite să nască în cîmp, au la dis
poziție o casă de naștere.

Faptele pe care 
le-a consemnat în monografia co
munei nu sînt numai acestea. Sînt 
încă multe altele. La Vurpăr s-a 
aprins în acești ani lumina elec
trică, iar la Mereteu anii puterii 
populare au deschis sătenilor noi 
căi spre cultură, spre bunăstare. 
După ce nu demult timp sătenii din 
Mereteu au primit în dar un fru
mos -cămin cultural, cu vreo 5 luni 
în urmă aici s-a inaugurat nou! 
local de cooperativă. Vurpărul și 
Vințui nou au fost radioficate, iar 
cinematograful a devenit tot așa de 
familiar vințenilor ca și biblioteca 
sau căminul cultural.

La Vințui de Jos s-au scris în 
anii puterii populare atîtea și atî
tea file noi în monografia comu
nei. Altele se vor scrie în anii ce 
vin. Fiecare din acestea marchea
ză de fapt noua viață ce înflorește 
aici, ca în toate satele patriei.

-------------------«0-------------------

Noua denumire a uliței
nă cu cea din anii trecuți. Au ră-Cu câțiva ani în urmă, calea ce 

coboaTă de la gară avea înfățișa
rea unui drum tăiat printre pămân
turi. Oamenii îi ziceau pe atunci 
Ulița gării. Și nu fără motiv. 
Cele cîteva case înșiruite pe o 
distanță destul de mare nu le dă
deau dreptul să o numească alt
fel.

Oricine coboară acum dealul a- 
cesta spre sat rămîne plăcut sur
prins de ce-i întîlnesc ochii. De 
sus, din deal, și pînă ce intri în 
plin sat, ulița gării nu mai seamă- 

ica---------------------

. ȘI ACUM 
tîndu-se toți, toți acei care, la iimp- 
pttl potrivit acestui lucru, erau tri
miși de stăpîni sau părinții sărac} 
la munci, grele.

Vremurile noi au împlinit și. 
visurile țăranilor săraci. Școlile 
mult rlvnite și-au deschis porțile.

Colectivistul Muntean Ioan I. Va- 
sile are azi jiul medic, Bîrsan 
loan, tot colectivist, are fiul ingi
ner, Vaier Ludovic, fiică învăță
toare, iar a altora, fiii le-au ajuns 
farmaciști, profesori, ofițeri, tehni
cieni. In institute, facilități, școli 
tehnice și superioare studiază azi 
peste 40 tineri clin comuna Vințui 
de los, tuturor fiindu-le larg des
chise drumurile spre învățătură, 
spre lumină.

viață nouă
colectiviști destoinici, ca Groza Ni
colae, Avram Gheorghe, Drăghici 
Vasile, Hebean Nicolae și alții, va 
asigura .gospodăriei belșug de re
coltă și venituri mari, va face ca 
colectiviștii să trăiască o viață tot 
mai îndestulată, mai fericită.

Vințui de Jos — Case construite în anii de democrație populară.

I
 Privit prin perspectiva anilor ce 
vin, Vințui cu satele ce-i aparțin 
va cunoaște o continuă înflorire.', 
De la un capăt la celălalt al satu- 
lui anii ce vin vor aduce o corn-' 
pletă înnoire. Dar . să parcurgem', 
cu gîndul peste faptele ce se pori, 
realiza. Pe stadionul tinerei aso-1 
ciații sportive se va înălța o tri-\ 
bună încăpătoare, se vor construit 
! cabine, în timp ce parcul de la in-( 
trareaîn sat va fi în așa fel ame-'l 
najat ca într-adevăr el să fie uni 
loc plăcut de recreație, de odihnăl 
Și apoi, tot ca un adaos la frumoși 
este șirul de pomi ce vor crește înl 
acești ani pe marginile străzilor) 

(Vințului, este masiva plantație de' 
(400 cireși ce se va realiza în a-( 
)cest an pe un teren degradat, est el 
(piața din mijlocul satului ce se va 
(termina cît mai curînd. i
) Bucurii vor avea și cei din Val 
(lea Vinț, din Sibișeni, Vurpăr sau) 
\V intui nou. La Vințui nou se val 
(aprinde în acest an lumina elec-l 
lirică, iar sus, pe Valea-Vinț difu-l 
(zorul își va găsi și el locul cuve-l 
(nit in casele țăranilor muncitori. In) 
lânii ce vin locul actualelor localuri) 
)de cooperativă vor fi luate de rna-l 
Igazine mari, spațioase. j
( Acestea sînt doar cîteva din pro-) 
(iectele de viitor ale gospodăririi 
(Vințului. Ele însă se vor înmulți) 
(tot mai mult, se vor transforma me-l 
(reu în fapte. Vințui anilor ce vin( 
Iva fi fot mai frumos. S

sânt aici, ca peste noapte, case 
mari, asemenea vilelor. Și -nu una 
sau două. Nu! Sînt aproape 30 la 
număr. Proprietarii lor: oameni 
simpli, cărora regimul democrat- 
popular le-a creat condiții noi de 
viață. Intîlnești aici noile case 
construite de curînd de muncitorul 
Nicolae Aron, de colectivistul Sil- 
văstru Ilie, de țăranul muncitor 
Sprîngean Petru saq de ceferistul 
Apolzan Nicolae. Și ca ei multi alții 
și alți oameni ai muncii și-au con
struit case noi, spațioase. Dacă 
s-ar face o simplă statistică în a- 
ceastă direcție, vorbind doar nu
mai ca mărime, s-ar putea constata 
că în 30 de ani nu s-au construit 
atîlea case așa frumoase, c.îte s-au 
construit aici pe fosta uliță "a gării 
în 2 ani.

Da! Acesta e adevărul. Pentru 
aceasta vințenii au și socotit că 
vechea denumire nu mai corespun
de, iar spre a șterge orice amintire 
a vremiior trecute, au schimbat de
numirea uliței. Ulița gării e azi 
strada Gării. Un nume pe deplin 
meritat, mai ales că peste cîțiva 
ani, cînd pomii plantați aici vor fi 
mari, strada Gării va fi una din 
cele mai frumoase străzi ale Vin
țului.

Dar nu numai pe strada Gării 
s-au construit, în acești ani. case 
noi. întregul Vinț pare-se a fi în-
noit. S-au construit în Sibișeni, la
Vurpăr, s-au construit pe fiecare 
stradă. Numai în piață au fost 
construite 10 cash noi. Celor ce 
și-au construit aici, statul le-a dat 
ut) mare ajutor. Terenul pe care 
sînt construite a fost atribuit oa
menilor de către sfatul popuilar co
munal.

■------------«♦------------

Drum bătătorii
Pe ușa larg deschisă a căminului 

cultural, continuă să intre noi și 
noi spectatori. Cui îngrijorare în 
priviri, dar și cu multă satisfacție, 
directorul căminului spuse biblio
tecarei Băncilă Maria care, ca și 
dînsul, privea, afluența de oameni 
ce deja umpluseră pînă la refuz 
sala.

— Unde-or mai încăpea oare?
Și acum, ca de altfel în nenu

mărate rînduri, marea sală a că
minului cultural din Vințui de Jos 
se dovedea heîncăpătoare.

Cele relatate mai sus s-au petre
cut în urmă cu cîteva zile, într-o 
zi de duminică. Prin cîteva anun
țuri afișate cu 2-3 zile înainte, că
minul cultural încunoștiința oame
nii din comună despre ținerea li
nei conferințe urmată de program 
artistic. Și ca de obicei, cu mult 
înaintea începerii programului, sala 
era plină

Aici, la căminul lor cultural oa

Timpuri de
S-ar părea de necrezut, dar to

tuși așa a fost. Aici, in Vințui de 
los, ca și în alte așezări din Ar
deal sau Muntenia, din Dobrogda 
sau Oltenia, situația era identiCă. 
Peste tot, în acei ani de demarca
ție între două lumi, anii '37-38, ani 
de culme și înflorire a burgheziei 
romînești., grija pentru sănătatea 
omului, fie el muncitor, fie țăran, 
era aceeași, aproape inexistentă.

Lipsă de medici, de spitale și 
dispensare, de aparatură și-' medi
camente, dezorganizare. și boli cu 
extindere în masă, iată în puține 
cuvinte fidel ilustrată „moșteni
rea", moștenire lăsată în acest do
meniu, crîmpee dintr-un trecut u- 
rît și hulit de toți oamenii cinstiți 
din țara noastră.

ir
...Vințui anilor noștri. Și pe aici, 

ca pretutindeni, tăvălugul vremiior 
noi a schimbat fața satului. Răul 
a fost îngropat în amintiri neplă
cute. Pentru ■ viață, pentru sănăta
tea omului s-au durat în sat ros- 
tuiri noi, condiții optime, sprijin 
solid în lupta cu bolile.

Spre dispensarul medical din 
Vințui de los își îndreaptă azi 
pașii cu încredere și mic și mare.

Deși tineri, cei trei medici ce de
servesc acest dispensar sînt apre- 
Ciați și iubiți de cetățenii din cir- 

menii vin cu plăcere. S-au obiș
nuit să-i treacă pragul nu numai 
în zile de sărbătoare, ci și-n altele. 
Orele petrecute aici sînt și distrac
tive. Conferințele prezentate pe di
ferite teme și din diferite ramuri 
de activitate ca: agricultură, știin
ță, medicină și altele, nu în puține 
rînduri le-au fost de un real ajutor.

Apoi, nici formațiunile artistice 
de amatori ale căminului care nu
mără aproape 100 de persoane nu 
sînt mai puțin apreciate. Talentul 
colectiviștilor Limbean Victor, Popa 
Maria, Romcea Ioan și al altor 
membri ai brigăzii artistice' de agi
tație a fost aplaudat nu numai de 
vințeni ci și de cei din satele în
vecinate.

Multora le place însă teatrul. 
Colectivista Barbu Safta și învăță
toarea Paștiu Doina s-au dovedit 
neîntrecute în această direcție, în 
timp ce Maria Udrea, Saveta Bîr
san și altele au îndrăgit dansul. 
Cântul a unit deopotrivă pe Nae 
Ana, , Cazan Axente, Adam Ana, 
Breazu Victoria, ca și pe frații Pa
vel, Ioan și Vasile Ivanov. De dra
gul Iot peste 50 de persoane își 
unesc în multe seri glasurile în 
pregătirea unui nou cîntec. sau a 
unui nou program artistic.
Azi concetățenii lor le apreciază e- 
forturile, îi stimează și-i iubesc, iar 
sfatul lor, dat cu căldură prin cînt 
și vers de a-și uni puterile într-o 
mare familie, a fost urmat cu în
credere. ’’

Azi, în Vințui de Jos gospodarii 
au tras brazdă peste haturi, așa 
cum Radu Maria, Apolzan Ion, 
Voju Ion, Bogățan Maria și multi 
alții din cei peste 800 cititori a- 
nuali ai bibliotecii au citit în cărți, 
așa cum inima le-a dat ghes pe 
drumul arătat de partid.

neasemuit
cumscripția lor sanitară. Numărul 
consultațiilor, tratamentelor și a 
intervențiilor medidate (peste 
12.000 în cursul anului trecut), pre
cum și redarea capacității de mun
că (in cazuri grave), cum au fost 
acelea ale țăranilor muncitori Bă- 
câințan Ion, Ivanov Vasile, Timaru 
Saveta, îndreptățește întrutotul a- 
eeste sentimente.

Dar cîte și cîte nu se mai pot 
spune despre munca pentru ocroti
rea sănătății oamenilor muncii ce 
se desfășoară în Vințui de los.

Putem spune astfel că dispensa
rul de aici, în componența căruia 
intră 3 cabinete medicale: medi
cină generală, pediatrie și stoma
tologie, precum și o casă de naș
teri deservită de personal bine pre
gătit se ridică la nivelul celor mai 
bune dispensare din raion.

Vacoitiările copiilor^ administra
rea în masă a injecțiilor cu vita
mina D2, vizitele profilactice la 
domiciliu, organizarea de cursuri 
sanitare sătești și de sanminirri. 
precum și conferințele cu caracter 
sanitar ținute în sat au ajutat la 
prevenirea din timp a unor boli.

Pe lingă aparatura modernă e- 
xisten/ă, dispensarul medical din 
Vințui de los va fi dotat în curînd 
cU un aparat reontgen, aparat ce 
va întări mult forțele antrenate în 
lupta împotriva bolilor.



Ridicarea nivelului social 
al oamenilor muncii din raionul Alba

Dezvoltarea economiei socialiste 
și a acțiunilor sociăl-cu'ltura'le în 
anii regimului democrat-popular au 
avut o puternică influență asupra 
creșterii nivelului de trai material 
și cultural al celor ce muncesc.

Populația raionului Alba este în 
continuă creștere pe baza creșterii 
sporului natural al populației, prin 
reducerea mortalității generale și 
în special a mortalității infantile.

In anii puterii populare s-a îm
bunătățit asistența sanitară a popu
lației pritl cearea de dispensare, 
creșterea de personal medico-sani- 
tar și dezvoltarea unei puternice- 
industrii de mediclamente.

In raionul Alba numărul medici
lor a crescut din anul 1944 și pînă 
în anul 1960 cu 330 la sută. In anul 
1945 unui medic îi reveneau 3.235 lo
cuitori, în prezent unui medic îi 
revine în medie cca. 1.000 locui
tori. Cadrele medii-sanitare au 
crescut de la 36 cîte erau în 1945 
la 195 în anul 1960.

Spitalul de stat din Alba-Iulia 
și-a sporit capacitatea de la 50 pa
turi în 1945 la 275 paturi în 1960. 
La Zlatna s-a construit un nou spi
tal. Circumscripțiile sanitare au 
crescut de la 12 în 1950 la 17 în 
1960. In mediul rural mai avem 2 
staționare cu 20 paturi, 17 dispen
sare, 7 case de nașteri, despre care 
nici nu putea fi vorba în trecut. In 
întreprinderi au luat ființă o serie 
>de puncte sanitare încadrate cti 
cadre medii pentru deservirea mun
citorilor.

O grea și rușinoasă moștenire 
lăsată de regimul burghezo-moșie- 
resc pe care regimul democrat- 
popular a lichidat-o a fost neștiința 
de carte. In 1938 în raionul nostru 
existau 14.220 analfabeți. Aproape 
1/4 din populația raionului era ne
știutoare de carte. Pînă în anul 1950, 
datorită grijii partidului și a gu- 
-vernului și cu ajutorul cadrelor di
dactice numărul analîabeților a1 
scăzut la 6.450, iar în anul 1960 
acest fenomen rușinos a fost lichi
dat

(Continuare în pag. 4-a^

★
Colectiviștii din Cistei, 

toate condițiile pentru a 
un puternic sector zootehnic, și-an 
propus să realizeze în acest an un 
număr de 26 bovine la 100 ha te
ren agricol, din care 15 vaci de 
lapte și 6 vițele, să asigure 
12 tone porumb siloz de fiecare 
vacă și să obțină 1.800 litri 
lapte marfă pe cap de vacă 
furajată. De asemenea, să crească 
la 100 ha teren 12 scroafe de pră- 
sila și 50 păsări. Pe baza acestor 
obiective, cu ocazia consfătuirii, 
gospodăria colectivă din Cistei a. 
chemat în întrecere toate gospodă
riile colective din regiune. Partici- 
panții la consfătuire au primit cu 
multă Însuflețire întrecerea.

■ In anii puterii populare învăță- 
■mîntul de toate gradele s-a dez
voltat foarte mult. In toate cătu
nele și satele din raion au luat fiin
ță noi școli de 4 și de 7 ani, gră
dinițe de copii, cămine de zi. Ast
fel, față de anul 1950, cînd au fost 
28 de grădinițe de copii, în anul 
1960 numărul lor a crescut la 44, 
iar a copiilor de la 1.384 la 2.294, 
al educatoarelor de la 36 la 72.

Numărul elevilor din cl. I-IV a 
crescut de la 2.951 în 1938, la 
6.702 în anul 1960-1961, iar a ele
vilor din cl. V-V1I de la 1.165 la 
3.774. Invățămîntul de 7 ani în ra
ionul nostru este în curs de gene
ralizare completă. Peste 95 la sută 
din absolvenții clasei a IV-a din a- 
nul școlar 1959-1960 au fost în- 
-scriși în clasa a V-a în anul șco
lar 1960-1961.

In raionul nostru funcționează 
3 școli medii : în Alba-Iulia, Teiuș 
■și Zlatna, coprinzînd 1.358 de elevi 
în clasele VIII-XI, față de 789 cîți 
«erau în 1950. Se dezvoltă secțiile 
serale pe lîngă toate școlile medii.'

Față de 85, absolvenți ai școlilor 
medii în anul 1938 numărul aces-

de învăță- 
raion au 

prșdate la 
90-100 la 
succesului

îndrumate de organizațiile de 
■partid și sprijinite de comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare, un 
număr mare de cercuri 
mînt agrozootehnic din 
reușit să fie cu lecțiile 
zi și cu o frecvență de 
sută. La acestea, cheia 
de pînă acum a constat în faptul 
că lectorii s-au pregătit temeinic, 
prezentînd în fața cursanțiior lecții 
interesante, atractive, urmate de 
lucrări practice.

De exemplu, la cercul agrozoo
tehnic de la G.A.C. din Mesentea, 
unde lectorii Oana Alexandru și 
Hațegan Virgil se îngrijesc de ca
litatea lecțiilor și de respectarea 
ținerii acestora la timpul fixat 
s-au predat 10 lecții cu o 
participare de 95-100 la sută. Re
zultate bune a obținut îngrijitorul 
de animale Șuteu Victor, care, apili- 
cînd metodele noi de furajare și 
îngrijire a animalelor, învățate la 
curs, a reușit să sporească produc
ția de lapte de la aceleași animale,

absolvenți în 
intrat în învă-

tora a ajuns la Til 
anul 1960, oare au 
țămîntul superior sau în producție.

Numărul cadrelor didactice în
vățători și profesori, care predau în 
școlile elementare de 7 ani și me
dii, a crescut de la 386 cîti erau 
în 1950, la 525 în 1960.

Pentru dezvoltarea învățămîntu- 
lui s-au asigurat cele mai bune 
condiții materiale prin construirea 
de numeroase localuri de școli și 
săli de clasă din fonduri centrali
zate și contribuție voluntară, prin 
înzestrarea școlilor cu mobilier, la
boratoare, material didactic, etc. 
Numai în anul 1960 s-au construit 
11 noi săli de clasă, s-au înzestrat 
școlile cu mobilier și material di
dactic în valoare de peste 400.000 
lei. In anul 1961 se va construi un 
local de școală medie cu 16 săli de 
clasă la Zlatna și se va termina lo
calul școlii de 7 ani din Intregalde.

Culturalizarea maselor a cunos
cut un puternic avînt în perioada 
care a trecut de la 23 August 1944 
și pînă în prezent. înainte de a- 
ceastă dată în raion erau două că
mine culturale fără localuri proprii 
și 2 biblioteci cu 160 volume, fără 
nici o evidență de cititori. In Al
ba-Iulia era o bibliotecă publică și 
una documentară cu cca. 650 citi
tori anual. Un singur cinematograf 
la Alba-Irfia și unul la Teiuș, și 
un muzeu.

Creșterea continuă a nivelului 
cultural al maselor muncitoare este 
reflecatat și de faptul că tot mai 
mult este cerută și cumpărată car
tea politică, științifică și beletristi
că pentru biblioteca personală a 
oamenilor muncii. Numai în cursul 
anului 1960 au 
noastră cărți în 
pe 600.000 lei și 
loare de peste 
cărți tehnice în 
lei.

In anii regimului democrat-popu
lar numărul unităților culturale și 
activitatea acestora a sporit consi
derabil. Față de 71 cămine cultu
rale și case de citit, cît erau în 
1950, numărul lor a crescut în 1960 
la 90.

In anul 1950 numai 3 cămine 
culturale aveau localuri proprii, iar 
în anul 1960 prin contribuție vo
luntară s-au mai construit încă 15 
localuri de cămine culturale. 22 că
mine culturale la centrele de co
mună sînt încadrate cu directori de 
cămine culturale scoși din produc
ție. In cadrul căminelor culturale 
s-au ținut, în anul 1960, 3.000 con
ferințe cu diferite teme, cu peste 
1.500 mai multe decît în 1950.

intrat în Librăria 
valoare de aproa- 
s-att vîndut înva- 

400.000, din care 
valoare de 15.000

(Continuare în pag. 4-a)

Pentru continua dezvoltare a sectorului zootehnic

6. A. C. Denie a doua pe regiune
Analiza făcută în cadrul consfă

tuirii, care a avut loc, zilele trecu
te, cu crescătorii de animale din 
G.A.O. la Sfatul popular regional, 
a scos în evidență experiența și 
rezultatele frumoase obținute de 
gospodăriile colective în creșterea 
animalelor, în întrecerea cu colec
tiviștii din Cîlnic, raionul Sebeș.

------------♦♦------------

Oh activitatea cercurilor agrozootehnice
în luna ianuarie, cu 346 litri mai 
mult față de luna decembrie.

Rezultate bune au fost obținute 
și la cercul zootehnic din satul 
Sibișeni, unde lectorul cercului, Dr. 
Stoica Sorin, a ținut 9 lecții.

In raionul nostru însă, mai sînt 
și unele cercuri care, nefiind su
ficient controlate și îndrumate de 
organizațiile de bază, nu desfășoa
ră o activitate la nivelul sarcinilor. 
G.A.C. Obreja, bunăoară care dis
pune de o casă' laborator, aparatele 
și materialele în loc să fie folosite, 
stau închise în dulap, sub cheie. La 
G.A.S. Alba-Iulia, activitatea la 
cercul zootehnic, la care este lec
tor tov. Matei Virgil și Matei Vio
rica nu s-au ținut decît 5 lecții.

Pentru a se ajunge cu lecțiile la 
zi, în cercurile rămase în urmă și 
predarea acestora să se facă la un 
înalt nivel, organizațiile de partid 
au datoria să ia cele mai potrivite 
măsuri, pentru a se ajunge cu pre
darea lecțiilor la zi.

NE SCRIU CORESPONDENȚII

Seară literară
In cadrul „Lunii cărții la sate", 

a fost organizată, zilele trecute, 
la căminul cultural din Ampoița o 
seară literară pe tema „Viața și 
opera lui George Coșbuc".

Tovarășa profesoară Petrașcit 
Amelia a citit fragmente din viața 
marelui nostru poet, iar învăță
toarele Ursa Salvina, Cîmpean Do
rica și studentul Nistor Gabriel au 
recitat cîteva din minunatele poe
zii ale lui George Coșbuc.

Cei aproape 50 de participant, în 
ma joritate țărani muncitori din co
mună, au petrecut o seară plăcută 

instructivă.
BADILA C. TRAIAN 

directorul Școlii de 7 ani 
Ampoița

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

Și

Au salvat grîul de la inundație
Zilele trecute, Valea Gălzii, ca 

urmare a ploilor căzute, a crescut 
simțitor punînd în pericol cele 68 
ha însămînțate cu grîu de toamnă 
ale G.A.C. Gailda de Jos.
< Pentru a salva de la inundație 
grîul colectivei, la chemarea orga
nizației de partid și a comitetului 
executiv al sfatului popular comu
nal, au plecat în grabă la locul nu
mit „Valea nouă" aproape 100 cetă
țeni în frunte cu comuniștii și agi
tatorii Muntean Partenie, Vîntu 
loan, Șonea loan, Păstrăv Adrian 
și Moiseș Doroftei, care în scurt 
timp au spart și descongestionat 
gheața' de pe vale, înlăturînd astfel 
pericolul de inundație.

MORAR P.- - - - - - - - - -  
In raion sînt toate 

condițiile și trebuie sâ se 
cultive cît mai multe legume

(Urmare din pag. _La)_____
da de Jos, Galtiu și Coșlariu, că
rora la întocmirea planurilor de pro
ducție organele tehnice agricole 
trebuie să le arate concret venitu
rile mari ce șe realizează prin cul
tivarea legumelor.

O contribuție de seamă sînt che
mate să-și aducă la asigurarea u- 
nei recolte sporite de legume in
ginerii și tehnicienii agronomi de 
Ia comune, care trebuie să antre
neze mase cît mai largi de pro
ducători agricoli la cultivarea de 
legume. Antrenînd pe colectiviști 
și întovărășiți să pregătească * clin 
timp răsadnițele, precum și însă- 
mînțarea acestora la timp și reălli- 
zînd cultivarea unor suprafețe cît 
mai mari cu legume, se va aduce 
o contribuție importantă la asigura
rea succesului în aceste acțiuni de 
mare însemnătate economică.

Cu acest prilej s-a putut consta
ta că întrecerea socialistă, în care 
au fost antrenate și un număr im
portant de gospodării colective din 
raionul nostru, a constituit un pu
ternic stimulent în dezvoltarea creș
terii animalelor în gospodăriile co
lective. Colectiviștii s-au convins 
din experiență proprie că creșterea 
animalelor este una din principa
lele ramuri de producție care aduc 
venituri mari și face să crească pu
terea economică a gospodăriei co
lective.

Antrenați în întrecere, colectiviș
tii din Benic, care au acor
dat o atenție deosebită organi
zării și desfășurării întrecerii, an 
sporit în anul trecut numărul de 
bovine la 32 de capete* * la suta de 
hectare teren agricol, din care 12 
vaci de lapte, totodată au crescut 
din matcă proprie 12 capete tine
ret bovin. Odată cu sporirea nu
mărului de bovine, colectiviștii din 
Benic au acordat tot interesul și 
sporirii producției de lapte. Asigu- 
rîndu-și baza. furajeră și punînd 
accent pe porumbul însilozat, din 
care și-au asigurat cîte 10 tone de 
fiecare vacă de lapte, colectiviștii 
au obținut o producție de lapte pe 
cap de vacă furajată cu 700 litri 
mai mare decît producția planifi
cată. . , rș

Pentru rezultatele frumoase obți
nute în creșterea animalelor și în
deosebi în sporirea producției de

A

ca o

organizații economice de 
cooperatiste. Lucrul acesta 
mai mult înțeles de nu- 
întreprinderi, care, luptind 
îndeplinirea la timp a

Disciplina financiară este o parte 
integrantă a disciplinei de stat. In 
țara noastră conținutul noțiunii de 
disciplină financiară este determi
nat de caracterul și rolul finanțe
lor socialiste și în ultima analiză 
de caracterul și rolul statului so
cialist.

In cadrul măsurilor luate de 
partid și guvern pentru continua 
consolidare și dezvoltare a econo
miei noastre 'naționale, întărirea 
disciplinei financiare în toate veri
gile economiei ocupă un loc de 
seamă. Congresul al III-lea al par
tidului a trasat ca sarcină impor
tantă respectarea strictă a disoi-, 
plinei de stat și financiară, 
condiție importantă pentru întări
rea gospodăririi socialiste: disci
plina financiară fiind 'unul din e- 
lementele de bază ale acesteia.

Respectarea disciplinei financiare 
este o datorie strictă și de onoare 
a fiecărui colectiv din întreprin
deri și 
stat și 
este tot 
meroase 
pentru 
planului Ta toți indicii, pentru creș
terea productivității muncii, luptă 
în aaelași timp pentru reducerea 
continuă a prețului de cost, folosi
rea rațională a fonduri’or și înlă
turarea cheltuielilor neeconomicoa- 
se, pentru respectarea tuturor ele
mentelor disciplinei financiare. Ast
fel, întreprinderea „Horia" din Al
ba-Iulia a realizat anul trecut o 
depășire a beneficiului du peste 
880.000. De asemenea merită a fi 
scoase în evidență rezultatele do- 
bîndite în această direcție de în
treprinderea jVinalcool" Alba-Iulia 
și fabrica „Ardeleana", care au în
cheiat bi'anțul anului trecut cu cir
ca 400.000 lei beneficii peste plan 
fiecare. Printre factorii care au con
tribuit la această depășire se nu
mără economiile rezultate la pre
țul de cost, ca efect al îndeplinirii 
și depășirii p'anutui de producție. 
La rîndul lor, economiile la prețul 
de dost au fost posibile datorită 
măsurilor tehnico-organizatorice a- 
p'icate în sectoarele de producție.

La Uzinele Metalo-Chimice Zlat- 
na, rezultatele bune obținute pe li
nie de producție, precum și efortul 
susținut al lucrătorilor financiari și 
din contabilitate, dus la desfă
șurarea unei activități financiare 
normale, sănătoase1. Ca urmare în
treprinderea și-a îndeplinit în per
manență vărsămintele la buget, iar 
rentabilitatea a sporit. De aseme
nea, prin accelerarea mijloacelor 
circu'ante, prin reducerea prețului 
de cost și creșterea productivității 
muncii, uzina a eliberat în 1960 
fonduri către bugetut statului în 
proporție de 104 la sută — cu. 4 la

lapte, gospodăria colectivă din Be
nic a fost clasată pe locul doi îh 
întrecere, acordîndu-i-se un premiu 
în obiecte în valoare de 10.000 lei. 
Totodată, pentru merite deosebite 
în îngrijirea animalelor, colecti
vistei Terpea Victoria i s-a acordat 
ca premiu un ceas de mină și o 
pătură.

★
Printre G.A.C. fruntașe în între

cerea pe regiune s-a situat și gos
podăria colectivă din Berghin, a- 
tribuindu-se pentru merite în creș
terea animalelor premii 
tovarășilor Dușa Ispas, 
tele gospodăriei și Kast 
grijitor de animale.

Consfătuirea, la care 
pat mulți colectiviști din

de valoare 
președin- 

Martin, în-

au partici- 
i raionul 

nostru, a prilejuit pentru aceștia un 
bogat schimb de experiență și

Ferma de vaci, turma de oi, crescătoriile de porci și stupina 
gospodăriei colective din Benic importante venituri. In clișeu: O par
te din vaci.

o

sută mai mult decît era plani.fi.dat. 
Accelerarea vitezei de rotație a mi
jloacelor circulante fost posibilă 
și datorită lichidării imobilizărilor 
în stocuri supranormative și debi
tori. Pentru desfacerea stocurilor 
supranormative, serviciul financiar 
și. cel al contabilității au luat o se
rie de măsuri.

Merită semna’ate realizările în
treprinderii „Horia" din Alba-Iulia 
în ce privește justa corelare între 
indici. In cursul anului 1960, dato
rită îmbunătățirii, condițiilor tehno
logice prin realizarea unor indici 
buni de utilizare extensivă și prin 
eliminarea fluctuației brațelor de 
muncă etc., a reușit să îndeplineas
că planul producției globale în pro
cent de 106,80 la sută. [Această de
pășire a fost posibilă prin creșterea 
productivității muncii cu 16 la sută. 
In același timp salariul mediu a 
crescut în această perioadă în mod 
considerabil.

Aceste corelații juste s-au reflec
tat de altfel și în realizarea sar
cinii de reducere 
în 1960 cu 9,94 
5,28 la sută cît era planificat.

Fără îndoială

a prețului de cost 
ta sută, față de

e-

finan-
înfre-

că asemenea 
xemple de bună gospodărire finan
ciară se pot da din toate ramurile 
industriei, din toate sectoarele e- 
conomiei. Din păcate însă mai sînt 
întreprinderi, pentru a căror con
ducere și aparat financiar-contabil, 
respectarea disciplinei financiare nu 
constituie o preocupare permanen
tă. Unele chiar nu-și îndeplinesc 
cu conștiinciozitate sarcinile de 
plan, nu respectă normele legale de 
chettuire a fondurilor, încâlcind 
cele mai elementare reguli, ale dis
ciplinei financiare și cauzînd 
greutăți întreprinderii, lor cît 
tor unități.

Abaterile de la disciplina 
clară se manifestă în multe 
prinderi prin depășirea consumuri
lor specifice de materii prime, prin 
cheltuieli mari, de regie, prin exis
tența unor stocuri de materiale cu 
mult peste nevoile reale ale pro
ducției. precum șl prin folosirea 
fondurilor în alte scopuri decît cete 
cărora le sînt destinate.

Așa stau lucrurile la întreprin
derea „Cih. Doja" Zlaina. Aici, la 
finele anului 1960 bilanțul arătă 
o situație cu iotul necorespunză
toare. Numai imobilizările în sto
curile supranormative se ridică aici 
la cîteva milioane lei, în timp ce la 
capitolul debitori stau imobilizați 
peste 460.000 lei, Toate 'acestea ge
nerează plăți restante care se ridi
că și ele la cifre de ordinul milioa
nelor. Pentru acestea întreprinde
rea a fost nevoită să plătească a- 
nitl trecut penalizări, d jertfe amenzi

astfel 
și al-

noi suc-puternic îndemn pentru 
cese.

care au 
dezvolta



Să întărim disciplina financiară

I<ai W. S>. Hrușciov 
adresai Adunării Generale 

a O. IW. S. de la OellaS
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

transmite:
In numele guvernului U.R.S.S. 

Nikita Hrușciov șua exprimat spe
ranța că participanta la cea de-a 
14-a Adunare Generală a Organi
zației Mondiale a Sănătății de la 
Delhi nu vor sta la o parte de miș
carea istorică progresistă a popoa
relor în lupta pentru pace, pentru 
acordarea independenței tuturor ță
rilor colonia’e și își vor aduce con
tribuția prețioasă la această cauză 
justă.

In mesajul său de salut adresat 
Adunării Generale, conducătorul 
guvernului sovietic a subliniat că 
ea își începe activitatea într-o con- 
jlictură internațională cînd se dă 
o luptă încordată între forțele reac-

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

SITUAȚIA DIN ANGOLA
In capitala țării continuă încăierările @ Derută

JOHANNESBURG (Agerpres).
Corespondentul din Johannesburg 

«Z agenției Associated Press rela
tează că „Luanda, capitala Ango- 
lei portugheze, este un oraș pătruns 
de teamă începînd de acum o săp- 
tămînă cînd a izbucnit revolta care 
s-a soldat, potrivit datelor oficiale, 
Cu 27 de morți. Legăturile telegra
fice și telefonice cu lumea exterioa
ră au fost aproape cu desăvîrșire 
întrerupte. Puține știri — dintre 
care majoritatea sînt comunicate 
oficiale ale autorităților — parvin 
în lume direct din Luanda. Poliția 
secretă a impus o cenzură severă... 
Informațiile ziariștilor străini sînt 
transmise din Luanda cu avioane
le ; piloții liniilor aeriene neportii- 
gheze care trec prin Luanda iau 
cu ei telegramele și Ie predau la 
Johannesburg și la Leopoldville.

După acțiunile de săptămina tre
cută cînd mulțimea a atacat închi
soarea unde colonia’iștii au întem
nițat numeroși pairioți, pe străzile 
orașului Luanda circulă patrule 
înarmate și se înregistrează nume
roase încăierări. Corespondentul 
din Lisabona al agenției Reuter re
latează că „multe persoane, printre 
care polițiști și soldați, au fost u- 
cise în timpul luptelor. Poliția cer
cetează împrejurimile orașului unde 
vegetația bogată oferă un ascun
ziș bun".

DIN VIAȚA , 1NTEDNA  WAI.Ă
italia_ un mijloc sigur

De ce Partidul Comunist Italian 
devine tot mai puternic și mai in
fluent? De ce numărul italienilor 
care votează pentru comuniști a 
sporit în ultimii ani cu trei milioa
ne și continuă să sporească?

începînd cu alegerile municipale 
din noiembrie 1960, care au mar
cat noi succese ale comuniștilor, a- 
ceste întrebări îi frămîntă literal
mente pe toți politicienii burghezi 
din Italia. De aceasta se ocupă și 
ziarul „Tempo" din Roma, și 
„Giorno" din Milano. Articole pe 
această temă a semnat în șăptămî- 
nalul „Epoca" ministrul democrat- 
creștin Giorgio Bo, precum și li
derii partidelor social-democrat și 
liberal ■— Saragat și Malagodi. 
Iar Moro, secretarul partidului demo- 
crat-creștin aflat la putere, a tri
mis chiar organizațiilor locale ale 
partidului o circulară specială, în 
care se arată că alegerile munici
pale „au confirmat încă o dată for
ța partidului comunist și capacita
tea lui' de creștere pe viitor", și că 
de aceea este necesar să se treacă 
la „studierea obiectivă și urgentă 
a fenomenului comunist".

Se propun și diferite rețete pen
tru combaterea comunismului. Une
le dintre ele recomandă să se a- 
broge dreptul de vot universal, iar 
altele — să se intensifice teroarea 

țiun i, care apără imperialismul, și 
forțele mereu crescîrtde ale progre
sii’ui, care daută să asigure între
gii omeniri o viață sănătoasă și 
fericită.

Guvernul sovietic și întregul po
por sovietic, arată Nikita Hrușciov, 
fac și vor continua să facă tot ce 
este posibil pentru consolidarea 
păcii și dezvoltarea colaborării 
multilaterale dintre popoare, inclu
siv și a colaborării internaționale 
în domeniul medicinii și ocrotirii 
sănătății.

N. S. Hrușciov a urat Adunării 
Generale a O.M.S. succes în acti- 
vitatea^ei nobilă spre binele ome
nirii.

O informație în legătură cu Con
tinuarea luptelor a străbătut în co
loanele ziarului portughez „Diario 
Popular" care anunța că poliția 
portugheză efectuează razii pe o 
suprafață de 15 km. în împrejuri
mile Luandei. S-'au operat nume
roase arestări, dar autoritățile co
lonialiste refuză să precizeze am
ploarea lor.

★
LONDRA (Agerpres).
Avtntul mișcării de eliberare na

țională în colonia africană a Por
tugaliei, Angola, provoacă puterni
ca îngrijorare a colonialiștilor por
tughezi. Ei se tem foarte mult că 
lupta populației africane din An
gola se va întinde și in cealaltă 
colonie portugheză Mozambic.

„Tulburările din Angola au făcut 
pe portughezi să se teamă că vor 
avea Ioc dezordini grave în Mo
zambic, colonie unde față de cei 
65.000 de portughezi sînt de 100 de 
ori mai mulți africani" — scrie 
ziarul „Sdptesman" într-un articol 
cu privire la situația din Mozam
bic.

In articol este înfățișat tabloul 
exploatării, nemiloase, lipsei de 
drepturi și al mizeriei în care se 
află populația africană din Mo
zambic.

„In cîteva școli misionare, create 
de guvern, se arată în articol, nu 

împotriva oamenilor muncii. Dar 
am putea spune că sfaturile cele 
mai semnificative provin de la doi 
cunoscuți iezuiți care luptă de mult 
împotriva comunismului. Unul din
tre ci — padre De Rosa — a de
clarat în revista „Civiltă Catolica" 
că este imposibil să se combată 
influența comuniștilor fără „o pro
fundă moralizare a întregii vieți 
sociale, care în prezent este exce
siv contaminată de carierism și de 
goana după supraprofituri și se 
caracterizează prin concentrarea în 
aceleași mîini a mai multor func
ții și mijloace prin favoritism, abuz 
de putere si risipirea avutului pu
blic".

Cu această caracterizare, plastică 
a societății burgheze contemporane 
se declară de acord și un alt iezuit 
— padre Lombardi. Luînd cuvîntul 
la o conferință de presă, el a recu
noscut incapacitatea capitalismului 
de a cîștiga întrecerea cu comu
nismul. Lombardi a îndemnat „să 
se găsească o altă cale", și anume 
salariile să fie stabilite „în confor
mitate cu necesitățile muncitoru
lui" și, în general, „să se satis
facă dezideratele juste formulate de 
marxism cu voia lui dumnezeu".

Remarca lui padre Lombardi cu 
privire la originea divină a marxis
mului nu poate stîrni, desigur, de
cît zîmbete. Important este altceva: 
faptul că iezuitul a recunoscut in

I laps j Trupele Patet Lao 
se află, la 20 km de 

Vientiane
HANOI (Agerpres). — După 

cum se anunță din Laos, unitățile 
de luptă Patet Lao și-au intensifi
cat acțiunile în apropiere directă de 
Vientiane. In noaptea de 5 spre 6 
februarie, patrioții laoțieni au ata
cat pe rebeli pe șoseaua Vientiane- 
Paksarte, la 20 km. de capitală. 
Rebelii au fost nevoiți să transpor
te la fața locului întăriri, inclusiv 
mașini blindate.

Postul de radio acea Laosu- 
lui" anunță despre starea alarman
tă din oraș care in momentul de 
fată este păzit numai de soldați 
tailandezi, sud-vietnamezi și filipi^. 
nezi. Orașul pare mort; magazinele 
se deschid numai dimineața pentru 
două ore. Soldații străini terori
zează pe locuitorii orașului.

în rîndul colonialiștilor
se învață aproape nimic. Elevii jac 
doar citeva cursuri practice de a- 
gricultură. Potrivit unor calcule a- 
proximative, numai 3 la sută din 
africani știu carte. Toți bărbații a- 
fricani adulți sînt obligați să pres
teze muncă forțată șase tuni pe an 
pentru un salariu minimal. Acest 
lucru asigură cu prisosință fermie
rilor portughezi forța de muncă 
ieftină. Prețurile pentru culturile a- 
gricole produse de africani sînt fi
xate de guvern și sînt stabilite la 
un nivel considerabil, mai scăzut 
decît prețurile pieții mondiale".

Pentru a menține dominația al
bilor în Africa de sud, guvernele 
Federației Rhodesiei și Nyassalan- 
dului, Mozambicului și Uniunii 
Sud-'Africane intenționează să cre
eze o alianță militară.

Se întimplă deseori că persoane 
oficiale portugheze arestează pe a- 
fricanii din teritoriile vecine care se. 
află în trecere în Mozambic. Re
cent cîțiva martori oculari din tri
bul Niasa au povestit cum portu
ghezii au bătut pînă la leșin pe un 
mecanic african deoarece le-a „pă
rut" că acesta ar fi cîntat un cîn- 
tec naționalist. El a fost apoi în
temnițat.

Prin aceste metode, se sublinia
ză în încheierea articolului, portu
ghezii caută să mențină controlul 
asupra coloniilor lor.

voluntar că nu există decît un sin
gur mijloc de „combatere" a re
vendicărilor comuniștilor, și anu
me satisfacerea acestor revendi
cări...

R. F. G.

Lista se completează mereu
La procesul de la Leipzig din 

1933, Gheorghi Dimitrov i-a de
mascat pe cei care au încercat să 
susțină că van der Liibbe, incen
diatorul Reichstagului, ar fi fost 
„membru al Partidului Comunist 
din Olanda". Procurorul a afirmat 
că van der Lubbe este comunist, 
întrucît într-unul din buzunarele 
sale s-ar fi găsit un „carnet de 
membru" al partidului comunist.

Numele individului care a „gă
sit" în buzunarul lui van der Liib- 
be pretinsul carnet de partid este 
Walter Zirpins. Acest funcționar de 
poliție a făcut pe vremea lui Hit
ler o carieră strălucită, devenind în 
Gestapo directorul serviciului de 
criminalistică și inspectorul școlilor 
speciale S. S. Pupă război, Zirpins 
a dispărut. La fel ca și mulți alți 
colegi de-ai săi, el a preferat să 
răm-înă un timp în anonimat.

Nu de mult, însă, Zirpins a în
ceput din nou să se afișeze în Ger
mania occidentală în uniformă de 
polițist. Ei ocupă importanta func
ție de șef al poliției judiciare din 
landul Saxonia de jos (R.F.G.)

Walter Zirpins figurează pe lista 
foștilor funcționari S. S. și ai Ges-

(Urmare din pag. 3-a) 
de sute și sute mii Iei, înregis- 
trîtidu-se serioase pierderi peste 
plan. La toate acestea se mai a- 
daugă și faptul că din cauza imobi
lizării. mijloacelor circulante în sto
curi supranormative și în debitori 
a încetinit în mod considerabil șl 
viteza de rotație a mijloacelor cir
culante.

O formă de nerespectare a disci
plinei financiare o constituie și e- 
xistența în unele întreprinderi a 
unui raport necorespunzător între 
nivelul fondului de salarii și cel al 
producției realizate. Conducătorii 
unor întreprinderi mențin încă un 
personal administrativ mai nume
ros decît cel prevăzut în statele de 
funcțiuni., pe care îl plătesc din 
fondul de salarii destinat muncito
rilor și tehnicienilor. Aceste încăl
cări ale disciplinei financiare duc 
ta creșterea prețului de cost, lane- 
îndeplinirea planului de beneficii și 
la scăderea acumulărilor.

Cheltuielile neeconomicoase, inu
tile (amenzi, penalizări, locații etc.) 
frecvente încă în multe întreprin
deri încarcă cu totul ne justificat 
prețul de cost, pentru reducerea 
căruia s-a străduit desigur colecti
vul de muncitori și tehnicieni ai în
treprinderii respective.

Este semnificativ în această di
recție exemplul dat la finele lui 
1960 de către O.C.L. Comerț mixt 
Alba-Iulia. Aici, cla urinare a fap
tului că n-au fost evitate din timp 
cheltuielile neeconomicoase, s-a a- 
juns la o depășire a cheltuielilor la 
circulația mărfurilor cu peste 98.(100 
lei. La aceasta se mai. adaugă fap
tul că cu toate că sarcina la cheltu
ielile de circulație a fost depășită, 
nu s-a realizat nici sarcina la des
facere, așa că în mod real suma 
cheltuită în plus aproape că se 
dublează. De asemenea, sînt încă 
mari cheltuielile generale în Ca
drul gospodăriilor de stat din Gal- 
da de Jos și „Alba-Iulia". Ca urmare 
a slabei gospodăriri și a faptului 
că nu se restituie la timp împru
muturile, gospodăria de stat din

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

Ridicarea nivelului social — cultural 
al oamenilor muncii din raionul Alba

(Urmare din pag. 3-a)
Numărul formațiilor artistice și 

activitatea acestora a crescut foar
te mult. Dacă în 1950 activau în 
raion 54 echipe de teatru, 18 coruri, 
47 echipe de dansuri și 5 forma
țiuni instrumentale, în 1960 numă
rul echipelor de teatru s-a ridicat 
la 75, al formațiilor corale la 43, 
de dansuri la 49 și al formațiu
nilor instrumentale la'29. In pre
zent activează în raion 145 de for
mații artistice de amatori la sate, 

tapoului care ocupă în prezent pos
turi în poliția Germaniei occiden
tale. Această listă a fost întocmită 
de Comitetul unității germane. De 
curînd lista a fost dată publicității la 
o conferință de presă ținută fa Ber
lin. La această conferință de pre
să, profesorul Albert Norden a a- 
nunțat că partizanii păcii din Ger
mania dețin date care demascătre- 
cutul sîngeros al unor funcționari 
superiori ai poliției din R.F.G.

Astfel, Kraiker, fost sturmbann- 
fiihrer S. S., este comisar-șef al po
liției din Bochum, iar Paul Boul- 
lay, fost hauptsturmfiihrer S. S., 
este funcționar la Ministerul de In
terne al R.F.G. In poliția landului 
Renaniia de nord-Westfalia sînt 
peste 200 de foști S. S.-iști și func
ționari ai Gestapoului. In lista al
cătuită de Comitetul unității ger
mane sînt citate peste 250 de nu
me, cu arătarea exactă a funcțiilor 
pe care respectivii le-au deținut în 
S. S. și Gestapo, precum și a noi
lor lor posturi în poliția vest-ger- 
mană. Lista cu aceste nume se 
completează mereu. Astfel, la 31 
ianuarie presa a anunțat arestarea 
lui Johannes Prades, fost funcționar 
superior al S. S., unul dintre in
ventatorii autocamionului cu ca
meră de gazare. Unde a reușit să 
se camufleze pînă acum Prades ? 
După cum aflăm, în postul de co
misar al poliției de pază din Ha- 
novra 1

(Din „Timpuri noi" nr. 6-1961).

Galda de Jos plătește zilnic filia
lei B.R.P.R. din Alba-Iulia drept 
penalizări suma de 1.124 lei, iar gos
podăria. ' de stat „Alba-Iulia", 471
lei. Toate aceste penalizări plătite 
fără rost nu fac altceva decît să 
lovească în rentabilitatea acestor 
gospodării.

Asemenea abateri de la disciplina 
financiară sînt incompatibile cit 
succesele mari obținute în produc-- 
ție pe întreaga economie a raionu
lui. De aceea, intransigența față 
de cei ce încalcă disciplina finan
ciară, grija de a apăra interesele 
de stat și a le pune mai presus de 
orice constituie o înaltă îndatorire.

Reiese deci clar că directorii de 
întreprinderi trebuie să vadă în 
respectarea strictă a disciplinei fi
nanciare nu o simplă operație con
tabilă, ci o importantă problemă de- 
stat. Introducerea unei bune disci
pline financiare mobilizează colec
tivele din întreprinderi la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan, la reducerea prețului de Cost, 
la îmbunătățirea generală a mun
cii, la rea'izarea unor indici eco
nomici și financiari superiori.

A veghea la întărirea disciplinei 
financiare în întreprinderi este o 
sarcină importantă a organelor de
control financiare din toate sectoa
rele de activitate. In verificările la 
întreprinderi, aceste organe trebuie 
să urmărească în mod sistematic 
realizarea tuturor indicilor finan
ciari, exercitînd un control efectiv 
prin leu asupra utilizării mij'oace- 
lor materiale și bănești, a che'tuirif.. 
fondului de salarii., a decontărilor 
fără numerar și creditării pe . ter
men scurt.

Este de datoria fiecărui cadru din. 
economic și finanțe, fiecărui colec
tiv de întreprindere să asigure res
pectarea disciplinei financiare, con
diție importantă în îndeplinirea sar
cinilor de plan pe 1961, întăririi e- 
conomiei naționale și ridicării ni
velului de frai al oamenilor 
muncii.
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din care 52 brigăzi artistice de a- 
gitație, precum și 130 soliști vo
cali și instrumentiști.

In 1950 existau în raion 70 de 
biblioteci ale căminelor culturale și 
colțurile roșii cu 114.642 volume si- 
7.437 cititori, iar în 1960 erau în 
raion 116 biblioteci cu 270 172 
volume și 28.472 cititori. Dintre 
acestea la centrele de comune func
ționează 11 biblioteci comunale cu, 
bibliotecari salariați.

Muzeul regional din Alba-Iulia- 
adăpostește numeroase monumente, 
cu caracter arheologic și istoric, iar 
numărul vizitatorilor la această 
instituție crește an de an. Astfel,, 
față de 25.000 vizitatori în 1950; 
numărul lor a crescut la 55.000 în 
1960.

Teatrul de stat de păpuși din Al- - 
ba-Iuiia a fost înființat în 1953' 
și a realizat, numai în anul 1960,
3 premiere și 2 relăuri cu peste 
9.000 spectatori la sediu și 45.000- 
spectatori în deplasările făcute în 
raion, regiune și în țară.

Foarte mult s-a dezvoltat în a- 
cești ani cinematografia ca mitoc 
de culturalizare a maselor. In I960' 
funcționează 6 cinematografe cu 
bandă normală și 26 cinematografe 
sătești, care au realizat într un- 
singur an peste 500.000 spectatori 
De cinematografe sătești nici m. se 
putea vorbi în trecut.

In raionul nostru funcționează-
4 stații de radioficare: în Alba-'u- 
lia, Vințul de Jos, Teiuș și Zlatna, 
cu peste 6.000 difuzoare. Lumina 
electrică1 * 3 4 a pătruns și în satele ra
ionului. Cu sprijinul tehnic și fi
nanciar al statului și cu contribu
ția cetățenilor numărul satelor e- 
lectrificate s-a ridicat la 22 față 
de 3 cîte erau în 1950.

Acțiunea de electrificare se des
fășoară concomitent cu construcția 
de locuințe muncitorești la Zlatna, 
Sîntimbru, Coșlariu, Alba-Iulia și 
construcția de locuințe din fonduri, 
proprii în toate localitățile din raion.


