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do-

la înfăptuirea
puterii

Partenie candi-

alegă torului din comuna Gălda de Jos.

de pe tractoareI I MESERII NOI

.pri jinul sfatului popu- 
dmas cît si la Gk

localul
Sîntiin-

in 
din 

numără școala 
cultural etc. 
timp

loan și Me- 
cerut spriji- 
comunal în

înfăptuirea propunerilor, 
s-au angajat să desfă- 

largă muncă obștească, 
că ast-
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Candidații se întâlnesc cu alegătorii

FENEȘER NICOLAIE 
președinte G.A.C. circ, 

elect, regională nr. 11

FILIP GHEORGHE 
șef de gară circ, elect, 

raiona'ă nr. 7

HOLBAN AURELIA 
muncitoare, circ, elect.

orășenească nr. 27

DOBIRTA MIHAI 
președinte G.A.C, 
elect, raională

Cîmpean Ioan a venit aici la 
A ba după ce în atîtea și atîtea 
dăți a urmărit în mod copi'ăresc 
nami'a de mașină Ce întorcea braz
da ogoru'ui din luncă. A stat nu o 
dată Ungă tractor și parcă nu-i ve
nea să se mai despartă. Nu vă
zuse niciodată pînă în acel început 
de primăvară a! anu'ui 1950 o ase
menea. mașină. Poate asta l-a fă
cut să o îndrăgească, să dorească 
tot mai mult să învețe această 
meserie nouă, să stăpinească trac
torul și să-l oblige a trage brazdă 
adîncă pentru, belșugul colectivei.

★
Cîmpean nu a fost singurul din 

cei ce și-au dorit să învețe această 
meserie nouă. Ca el au fost sute. 
Și visul le-a devenit faptă. Cu 6 
ani în urmă, pentru fiii muncitori
lor, ai țăranilor muncitori, prin 
grija partida'ui s-a desch's calea 
largă spre o nouă meserie — a- 
ceea de tractorist. După un înce
put timid, Școa'a prdfes'onală de 
mecanici agricoli din Alba-Iulia s-a 
dezvo'tat simțitor, dînd agriculturii 
socialiste, din 1955 pinii în 1960, 

îndemn spre noi 
înfăptuiri
la festivă a întreprinderii 

Miniere „Gheorghe Doja“ Zlatna, 
sectorul Valea Dosului, s-a adunat 
în ziua de 10 februarie un mare 
număr de alegători din comuna 
Valea Dosului și din întreprindere, 
pentru a se întîlni cu tovarășa E- 
lena Borza, candidată de deputată 
pentru Marea Adunare Națională, în 
circumscripția nr. 15 și tov. Gri- 
gore Mureșan,' candidat de depu
tat regional, în circumscripția nr. 
9.

La această întîlnire .candidații și 
alegătorii au vorbit cu mu tă căl
dură despre numeroasele realizări 
J- ....^^ ----- »_ ultimii ani,

comună, 
de

S-au 
o seamă de

din patria noastră 
despre înfăptuirile 
printre care se 
4 ani. căminul 
făcut în același 
propuneri.

Tovarășuf* Cîmpean 
teșan. Simion au 
nul sfatului popular 
introducerea curentului electric în 
satul Valea Dosului. Tov. Borza 
Iosif, din satul Trîmpoiele, a ară
tat că de mult se simte lipsa unui 
drum bun care să lege satul de 
centrul de comună, și cu contri
buția largă a cetățenilor și ajuto
rul tehnic al sfatului popular raio
nal s-ar putea construi ușor acest 
drum.

In cuvîntul lor, tovarășii candi
dați au asigurat participanții la 
adunare că-i vor sprijini cui toată 
liotărîrea pentru îndeplinirea pro
punerilor făcute.

aproape 
gr. coli-.

300 cadre de mecanici a-
....... De ia ■ 54 elevi, cîți avea 

școala în anul înființării, a ajuns 
în prezent să cuprindă peste 250 
elevi, care cu sprijinul celor 15 pro
fesori reușesc să urce tot mai sus 
trepte'e spre desăvîrșirea meseriei 
îndrăgite. Și condiții pentru aceas
ta sînt din ce'e mai. bune. Alături 
de cadrele d dactice cu pregătire 
corespunzătoare în specialitatea 
respectivă, Școa'a profesională de 
mecanici agricoli din Alba-Iulia 
dispune de un bogat material di
dactic și pentru lucrări practice. In 
scopul legării șco'n de viață, ele
vilor le sînt asgurate toate condi
țiile pentru efectuarea practicii, pe 
lingă cadre bine calificate. La. toate 
acestea, se mai adaugă grija deo
sebită de care se bucură e'evii în 
ce privește hrana, îmbrăcămintea 
și cazarea.

Azi, Cîmpean loan e un vrednic 
tractorist. Și ca el sînt încă mulți. 
alții. Teodoreșcu Nico'ae, Enășes- 
cu Viorel, Aron Emanoil și Mun-

Realizări da seamă —
Alegătorii comunei Almașul Mare, 

comună situată într-uinuil din locu
rile muntoase ale raionului nostru, 
au așteptat nerăbdători întîlnirea 
lor cu Elena Borza, candidată în 
circumscripția electorală nr. 15 pen
tru Marea Adunare Națională, Lau- 
rențiu Lucaoi, candidat în circum
scripția electorală regională nr. 10 
și Vasile Marcu, candidat în cir
cumscripția electorală raională nr. 
58.

Sala căminului cultural s-a
vedit a fi neîncăpătoare față de nu
mărul mare de cetățeni care au ve
nit la întîlnire. Ei au vorbit în ca
dru! întî'nirii nu numai de ce mai 
trebuie făcut în satele comunei, dar 
au scos în evidență cu o justificată 
mîndrie rezultatele înfăptuite în co
mună în anii puterii populare.

— Ne uităm la comuna noastră 
— a spus tovarășul Petru Costea 
din satul Nădăștie — și o vedem 
cum înflorește de la o zi la alta. 
Înainte, în vremea burgheziilor, la 
Almaș și Glod școlile pentru copiii 
oamenilor își țineau cursurile prin 
diferite case, în condiții cu totul 
necorespunzătoare. In anii

Candidații și alegătorii la sfat 
ziua de 9 februarie, 
de 7 ani din comuna 
devenit neîncăpător pentru cei 
200 alegători din satele co- 

, veniți la întîlnirea cu tovară- 
Breaz Firvonia, candidată de re- 

circumscripția electorală

In
școlii 
bru a i 
peste 
munci, 
șa 
giune în
'nr. 7, cu fov. Suciu Matei, candi
dat de raion în circumscripția nr.

cuș Eugen au. învățat în acești ani 
o meserie nouă, ce altădată nu-și 
avea nici o căutare. Azi însă, a fi 
tractorist, a te număra printre acei 
neobosiți făuritori de recolte mari, 
e o cinste.

a pr-ofesi ouată 
fruntași pe școală.

S)e ziua voastră, 
dragi ceferiști

In fiecare an, în ziua de 16 fe
bruarie oamenii muncii din uzine, 
fabrici și de pe ogoarele patriei 
noastre, sărbătoresc cu dragoste și 
căldură. Ziua ceferiștilor.

Luptele ceferștilor. și petroliștilor 
din ianiiarie-februarie 1933 s-au în
sor s ca o puternică manifestare a 
forței combative și revoluționare a 
clasei, muncitoare din țara noastră 
in lupta dusă împotriva regimului 
burghezo-moșieresc și a fascizării 
țării, pentru o viață mai bună, pen- 

'itrti pace, sub conducerea Partidului 
(.Comunist din. Romînia.
> In această zi memorabilă, cînd 
^aniversăm lupfe'e din februarie ale

i'or, gind.ur'de a milioane de 
... purtînd recunoștință caldă, 

(se îndreaptă spre voi, bravi tova- 
\răși ceferiști. Spre voi., mecanici de 
( locomotivă, care cu mina sigură pe 
{regulatorul de viteză și cu ochii a- 
fgeri ■ scrutînd zări'e, asigurați, de- 
(plină siguranță circulației, trans- 
{portați sute și mii de trenuri de 
(marfă cu tonaje sporite, de trenuri 
{de persoane și rapide, ducînd ma
șter ie primă, mașini și oameni lalo- 
ccurile Cerute de construcția socia
lismului. Vă stringent cu căldură 
li ni. na vouă, dragi fochiști, care prin 
(strădania și priceperea voastră în 
{alimentarea rațională a locomoti- 
Ive'or, economisiți mii de tone com- 
{busibil convențional.
? Același zîmbet cald, aceeași u-{ 
{rare pornită din inimi fierbinți, to-, 
{vărășești, vă adresăm și vouă, im-- 
(piegați de mișcare, acari, mane-\ 
{vranți, muncitori din ateliere din. 
{raionul nostru, care prin efortul de' 
(zi cu zi, prin devotamentul vostru\ 
{și prin înaltul patriotism și disci-', 
{plină care vă caracterizează, pu-{ 
{neți in slujba patriei un transporta 
’rapid și economic, care să satis-' 
\facă cerințele dezvo'tării economiei\ 
înoastre naționale, la nivelul sarci-i 
Ini'or trasate de istoricele hotărîri' 
m'e Congresului, al IIDlea al\ 
’P.M.R.
> Pășind cu încredere în viitor, zile-\ 
’le ne sînt tot niai luminoase, înso-i 
\rite. iar munca tuturor e prețuită', 
iși cinstită: a ceferiștilor din Foc-\ 
'șani sau a. celor din Lugoj, Oradea,! 
ȘTeiuș, Coșlariu, ca și a m.inerilpr{
> petroliștilor, siderurgiștUor și a tii-<
Ituror oameni'or muncii. Partidul cu' 
'.aceeași dragoste călăuzește și însu-, 
'flețește activitatea tuturor celor <țe< 
{muncesc spre noi victorii. ’ j
1 De ziua ceferiștilor, oamenii! 
{muncii din raion, felicită din inimă< 
me ceferiștii din complexul TeiuȘ-, 
Coșlariu și Alba-Iulia șidin alte lC>-( 
{caiități 'pentru rezultatele obținutel 
și le urează noi succese în muncp) 
‘pentru traducerea în viață a hotă-{ 
rîri'or Congresului al Ill-lea dD

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

Propunerile să derinâ lapte

perspective de viitor 
populare cu si 
jar, atît la Almaș cît și la Glod 
s-au construit școli noi, de toată 
frumusețea. Lampa lui Ilici a ltiat 
de mai bine de 2 ani locul lămpii 
cu petrol.

La fel cia Petru Costea au mai 
vorbit și alți cetățeni. Elisabeta 
Petruș, Gheorghe Jdirea și alții, 
după ce au vorbit de realizările din 
comună, despre faptul că la Cib 
s-a construit cămin cultural, s-au 
reparat zeci de kilometri de dru
muri, a-u făcut și o serie de propu
neri pentru viitor. Așa, de exem
plu, ei au propus ea și la Almaș să 
se înființeze o grădiniță de copii 
și să se termine cît mai repede 
construcția dispensarului începută 
în toamnă. De asemenea, unii ale
gători au propus să se extindă re
țeaua electrică și în Nădăștie, să 
se construiască un nou local pen
tru cămin cultural la Almașul 
Mare deoarece actualul cămin de
vine tot mai neîncăpător. Fă- 
cînd propunerile, cetățenii comu
nei Almaș s-au angajat să contri
buie c.u toată forța 
acestora'.

43 și cu tov. Barna 
dat comuna! îri' circumscripția nr. 4.

Cu această ocazie mulți dintre cei 
veniți la adunare, printre care și 
Geogean Traian, au arătat necesi
tatea de a se construi în satul Sîn- 
timbru, la școala de 7 ani, pe lingă 
sălile de clasă existente, încă 3 
săli de clasă. Iar tov. Hațegan 
loan, deputat, președinte al sfatu
lui popular, a asigurat cetățenii din 
satul Totoi că va munci neobosit 
pentru ca becul electric să ia lo
cul lămpii cu petrol în anul acesta 
și în satul lor.

Pentru 
alegătorii 
șoare o 
exprimîndu-și convingerea 
fel propunerile lor vor fi traduse 
în viață.

Curind ne vom prezenta în fața 
urnelor spre a alege pe noii depu- 
tați în Marea Adunare Națională 
și sfaturile populare.

Intr-o atmosferă plină de încre
dere și> însuflețire, oamenii muncii 
din raion se pregătesc să întîm- 
pine acest important eveniment din 
viața poporului nostru muncitor cu 
noi și însemnate realizări pe fron
tul construcției socialismului. Căci 
fiecare chemare în fața urnelor 
înseamnă pentru cetățeni noi do
rințe, noi obiective de înfăptuit. Ei 
văd cum, cu fiecare an ce trece, 
bilanțul realizărilor devine tot mai 

bogat, văd cum se transformă 
viața în satele și orașele lor, 
Doar în ultimii ' ani cetățenii din 
raionul nostru împreună cu depu
tății lor au realizat numeroase lu
crări social culturale și gospodă
rești prin contribuție voluntară. 
S-au construit școli noi la Oarda 
de Sus, Straja, Glod, Poiana Ain- 
poiului și multe altele, iar la 
Cricău, Stremț, Meteș și alte 'co
mune și sate au apărut noi și fru
moase cămine culturale.

Dacă în anul 1950 în cuprinsul 
raionului nostru erau numai 3 sate 
electrificate, acum arde lumina e- 
lectrică în 22 de localități, printre 
care se numără comunele Almașul 
Mare, Ighiu, Cricău, Șard și satele 
Bucerdea Vinoasă, Micești și al
tele.

Acum cînd în întreaga țară au 
loc întîlniri între, candidați și a- 
legători, ei se sfătuiesc, elaborează 
planuri noi, pentru ca să poată da 
o mînă de 'ajutor la gospodărirea 
cartierului, orașului sau satului lor, 
să învioreze continuu viața aces
tora, să înfăptuiască cu ajutorul lor 
propunerile făcute.

In comuna Cricău, cetățenii au 
propus la întîlnirea cu candidatul 
lor pentru alegerile în sfatul popu
lar raional Ion Bora, să se con
struiască lin magazin universal.

— Dacă sîntem ajutați să procu
răm unele materiale — a , spus 
Cornel Frățilă — restul de lucrări 
le facem prin muncă voluntară. Alți 
cetățeni au propus să se amenajeze

(Continuare în pag. 4-a)
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IF IL ORI...
< Florile sînt minunatele daruri ale 
\naturii, sînt podoaba covorului ver- 
\de al întinsului nesfîrșit. Omul le 
(iubește, le dăruiește inimii dori
toare de frumos.
< Am cules într-una din zilele a-'
(cestui februarie primăvăratec, aici', 
(la Ztatna, un minunat buchet de 
(flori. Nu din covorul cafeniu al 
(timpului. Nu! Am cules florile din1 
(sat, din plină stradă, din tumulto- 
(sul cînteo de muncă al uzinei. Aici’ 
)am găsit flori. Și florile ce-nmă-\ 
(nunchează buchetul sînt florile bu-< 
(curiei. Așa le-au numit oamenii.' 
)AiCt, la Zlatna, ca de altfel în în-\ 
<t re aga țară, asemenea flori sînt ne-, 
(numărate. Au fost sădite și 
\crescut în anii puterii populare. O 
j școală medie pentru fiii celor 
(muncesc, 24 apartamente pentru’’ 
(muncitorii de la I. M. „Gh. Doja'ț 
(și U.M.C. Zlatna, date în folosință] 
(anul trecut, o nouă uzină, maga-( 
>zine bine aprovizionate, un spital) 
)— iată citeva din înfăptu rile din\ 
lânii înnoirilor. Și da ele sînt atîtea) 
’.și atîtea. Radioul a devenit în a-l 
\cești ani prietenul nedespărțit al( 
>'muncitorului și țăranului. întreaga) 
^comună a fost radioficată. Tomotașl 
.Iosif, Sularea Vasile, Drăguș Au-( 
'rel, Bu/za Loghin și alții și-au) 
\construit în acești ani case cu îm-l 
’.prumut acordat de stat. La Școala) 
'medie serală zedi și zeci de mun-l 
\ciiori, altădată lipsiți pînă și de po-l 
isibilitatea de a învăța cit de cîtj 
'să descifreze tîlcul slovelor, sînt) 
[azi elevi, iar ca mîine ingineri. Aul 
asigurate toate condițiile... )

[ Flori... Flori ce înfloresc în plină( 
iarnă. Sînt florile ce cresc, tot mai) 
'frumoase spre fericirea celor ce) 
[muncesc. Sînt florile bucuriei. ț

au

ce

Era într-o zi de lucru, mar- 
ția pare-mi-se. Și cum, zi de 
concediu fiind, nu aveam 
nici un țel fix, pornii 
să colind așezările. Intîi, și 
ca de obicei, trecui prin fața 
uzinei, apoi pe Ungă zidurile 
împrejmuitoare spre cîrnp, 
spre aer curat. Intr-o vîlcea, 
unde rămășițe de verdeață 
și co'ți îndrăzneți de iarbă, 
prietenii zi'elor călduțe, co
lorau întinderea, zgomotoși 
și vese'i se zbenguiau o 
droaie de copii. M-am apro
piat. Cîțiva, mai îndrăzneți, 
cu năsucul în vînf, 
ieșit în întîmpinare. 
împrietenit 
din ei,
matică, și totuși ne în stare 
de a-și 
blonzi, făcu pe grozavul:

repede.
„tare" în

mi-au
Ne-am 

U nul
mate-

„descifra" cîrlionții

) P I 3 Q R
— Asa-i, nene, că de 2x3 

li 6?
Apoi micuța Lipovan Luci 

mă asa tă cu probleme de 
desen, neîmpăcată în prin
cipii cu Mariana Georgescu, 
o „mare" pictoriță, 
Vladi, Lia Șchiopu 
derie din ei cu alte 
probleme îneît...

„Sa'varea" veni de la to
varășa Gruița Elena, direc
toarea grădiniței, care în 
ac:a zi ieșise cu copiii la 
plimbare. Ii adună, încolona 
și-n pas mărunt și-ntr-o ca
dență de ■ „invidiat" micuții 
prieteni se-ndepărtară...

-ir
Veselia ți-i justificată, poți 

să rîzi. micuță Adriană și tu 
Gigi Cărăbeț și tu Neluțsau 
Sandu. Viață nouă, viață fe
ricită v-a rostuit partidul.

Filimon 
și. puz- 
și alte

Blrsan Alexandru, Lipovan 
Teofil, Apostol Vasile și cîți 
alții nu pun umărul să vă 
creeze - fericirea?

Ei au: trecut prin alte vre
mi, cînd în loc de grădiniță 
pentru fragedă vîrsfă, își aș
teptau părinții, plecați ia 
muncă, în mizere locuințe, 
fără jucării, fără teatru de 
păpuși, sau pătuc cald, fără 
bucurii..

Peste cîțiva ani, cei 35 de 
copii, actualii locatari aj gră
diniței din Zlatna, copii de 
muncitori, ca și cei mai ră
sar iți ce s-au bucurat de o 
frumoasă copilărie petrecută 
în prima școa'ă a vieții, vor 
putea oare gîndi dă altădată 
bunicii., părinții sau poate 
chiar frații lor mai. mari, au 
trăit alte timpuri ?

Pentru sănătatea omului
Drumul spre spitalul din Alba 

era făcut în urmă cu 14-15 ani, de 
zlătneni fie cu trenul, fie cu că
ruța. Bolnavul sau accidentatul, 
transportat în astfel de condițiuni, 
ajungea la spital de multe ori în 
stare mult agravată. Lipsa de me
dici, aparatură și a unei mașini de 
salvare a costat în nenumărate rîn- 
duri vieți de om.

Și drept mărturie acestui detes
tabil tablou al vremii stau faptele 
care dovedesc totala nepăsare față 
de grija și asistența sanitară a oa
menilor. IJn medic la aproape 
4.000 de locuitori, un cabinet me
dical insuficient dotat, un aparat 
rdntgen veșnic neutilizat din lip
să de specialist, iată la ce se măr-

Spitalul S.M.S. de pe lingă între prinderile dini Zlatna.

ginea în acele timpuri grija față de 
sănătatea 
Zlatna.

In anii 
Zlatna s-a 
pus vieții 
răsărit ©a 
țioase, luminoase, iar asistenței me
dicale i-a fost acordată importanța 
ce pe drept i se cuvenea.

Azi, în Zlatna există un dispen
sar de circumscripție, în componen
ța căruia intră un cabinet de me
dicină generală, unul de pediatrie, 
unul de stomatologie cu laborator 
dentar deservit de 2 tehnicieni den
tari și un dispensar T.B.C. Numă
rul medicilor s-a mărit de la unul 
cît era înainte, la patru.

Pe lîngă întreprinderile zlătnene 
s-a înființat Serviciul medical sa
nitar deservit de 4 medici, 6 surori 
de caritate, 3 infirmiere etc., cu 
secțiile interne, chirurgie și pedia
trie, înzestrate cu cele mai mo
derne aparaturi. De asemenea, la 
Școala profesională, Uzina Metalo- 
Chimică precum și la Uzina nouă 
funcționează cîte un punct sanitar. 
Unitățile sanitare din Zlatna sînt 
deservite azi de două mașini de 
salvare.

Grija ce se acordă azi sănătății 
oamenilor muncii de aici prin ma
rele număr de consultații perio- 
dice-profilactice, tratamente regula
te, vaccinări în masă și altele a 
făcut posibilă reducerea bolilor cu 
extindere în masă cu mai bine de 
90 la sută față de anii 1937-1938.

oamenilor muncii din

înnoitori fața comunei 
schimbat complet. S-au 
noi temelii solide. Au 
din pămînt blocuri spa

I ITINERAR *
1----------------------- ♦

Zlatna... 1961. Din măreția pei
sajului industrial se profilează pe 
fundalul depărtării, nu numai norii 
negri ce par ca de fum. Se profilea
ză schele, se profilează însuși vii
torul Zlatnei. Azi încă contururile 
nu sînt precis delimitate. Ca mine 
însă comuna aceasta înșiruită pe 
firul Ampoiului va primi înfățișa
rea bogată a centrului muncitoresc 
cu întreg specificul lui. Dai Zlatna 
anilor ce vin va fi a'ta decît cea 
de azi. Dar să deschidem puțin fe
reastra să privim Zlatna de mîine, 
și cu ghidul să conturăm tabloul 
viitorului.

viitor

★
A'ci, în drum spre centru, se 

înalță noul cvartal de locuințe. De
ocamdată blocurile nit slut termi
nate. Dar nu va trece multă vreme 
și ele își vor primi noii locatari. 
Constructorii lucrează la fin sarea 
camerelor. Și e doar abia început 
de ‘61. Dar pînă în 1965? Cu sigu
ranță că cel ce n-a dat și nu dă 
prin Zlatna în acești ani îi va fi 
greu s-o recunoască. In șesenal se 
vor mai construi aici circa 600 a- 
partamente pentru muncitorii mi
neri. Noi loca'uri vor fi construite 
și destinate, extinderii comerțului și 
îmbunătățirii lui. Cooperația meș
teșugărească va asigura în cea 
mai. mare parte deservirea popu
lat ei prin propriile unități.

Se vor dezvolta în acești ani în-

vățămintul și cultura, se va îmbu
nătăți în mod considerabil asistența 
medicală a oamenilor. In următorii, 
ani zlătnenii vor primi un minunat 
dar. O frumoasă și spațioasă casă 
de cu'tură, a cărei construcție e 
deja ridicată în roșu. Se va con
strui apoi aici, în centrul Zlatnei, 
încă în acest an, o nouă școală 
pentru cop'ii oamenilor muncii. 
Noua școală va avea 16 c'ase și va 
constitui un puternic ajutor pe ca-. 
lea generalizării hwățămîntului de 
7 ani și trecerea la hwățămîntul 
de 8 ani.

Dar aceasta nu e totul. Se vor 
înfăptui în anii ce vin și alte lu
cruri. Drumurile comunei vor fi pa
vate, se vor asfalta noi trotua
re, se va da un alt aspect pieții, iar 
spațiile verzi vor oferi atîtea și a- 
tîte'a c’ipe p'ăc'ute, devenind locu
rile cu adevărat destinate odihnei, 
destinderii.

Așadar, Zlatna va crește mereu 
mai. frumoasă alături de harnicii 
ei oameni. Dar, oare va crește nu
mai Zlatna? Numai aci în latura 
gospodărească va crește? Nu! 
Zlatna va crește ca urmare a creș
terii producției industriale, a dez
voltării pufernide a unităților de 
aici. La Uznele Meta’.o-Chimice 
din Zlatna producția la principalele 
produse va crește în mod simțitor, 
ajungîiid la unele sortimente pînă 
la 300—400 la sută. O largă

dezvoltare va lua întreprin
derea „Gh. Doia", a cărei produc
ție va spori, de asemenea, în mod 
considerabil.

★ i
Zlatna... 1965. Sfîrșii de an. In 

peisajul industrial al noului centru 
muncitoresc au apărut noile înfăp
tuiri ale planu'ui șesenal. Și, dacă 
cu 15—20 de ani în urmă despre 
lot ce era aici vorbea doar fumul 
învăluit în vîrtejul vîntului, acum 
despre iot ce-i aici, despre tot ce se 
va mai face, vor vorbi oamenii, 
împreună pictează tabloul înfăptu
irilor, împreună scriu filele noi de 
istorie în cartea Zlatnei.

N. S.

>/■

iț In cursul anului 1960, un nu
măr de 8.729 locuitori ai comunei 
Zlatna au efectuat peste 555.600 
ore muncă patriotică la reparări de 
drumuri, poduri, pentru înfrumu
sețarea comunei, la demolări și 
altele, valoarea totală a muncilor 
cifrîndu-se la suma de 152.737 lei.

★ Peste 25.000 volume însumea
ză bibliotecile existente în Zlatna. 
Numărul cititorilor, de diferite

vîrste și ocupații, se ridică la . a- 
proape 3.500, iar cel al volumelor i 
citite anual la peste 20.000.

★ An de an un număr tot wiai 
mare de Oameni ai muncii își pe
trec concediul ța casele de odihnă 
sau în stațiunile balneo-climate- 
rice. In 1960, bunăoară, aproape 
300 de sa’ariați din întreprinderile 
și instituțiile Zlatnei și-au restabi
lit sănătatea în stațiunile balneo
climaterice.

NUMĂRULUI Afl 
ELEVI

4960£00%
----- [Școală!
«»« a»9■aa o

IN ȘCOLILE DIN
ZLATNA

Un bun ce se cuvine tuturor
Școala existentă în Zlatna anilor 

1937-38, improprie și neîncăpătoare, 
primea anual un număr jestrîns de 
elevi. De multe ori acesta nu tre
cea nici peste 250. Insuficienta 
grijă față de culturalizarea mase
lor s-a manifestat în acea perioadă 
și în lipsa de cadre didactice, a 
materialului intuitiv precum și de
zinteresului total î-n ce privește do
tarea școlii cu mobilier corespunză
tor.

Și, consecințele acestor fapte 
zlătnenii le-au simțit din plin. A- 
proape 2.000 analfabeți. La atîta 
s-a cifrat numărul analfabețplor în 
acei ani.

Dar iată că și în Zlatna, ca pre
tutindeni, de altfel, viața nouă și-a 
spus cuvîrrtu'l. In anii regimului 
democrat popular școala, ca bun 1 
al tuturor și-a deschis larg por
țile, iar condițiile de învățătură 
sînt altele.

Azi, în Zlatna, funcționează o
------------------------------------------------

școală medie cu 21 săli de clasă 
mari și luminoase, cu trei labora
toare: fizică, naturale-chimie, geo- 
grafie-istorie, o sală de sport un 
internat pentru 100 e'evi. De a- 
semenea, școala este dotată și cu 
o bibliotecă în a cărei rafturi nu
mărul volumelor cresc de la o zi 
la aUa>. In această școală, celor 
peste 800 elevi ce 
dau un număr de 
21 profesori.

Vechea școală 
piatră, unde copiii 
dițiuni dăunătoare 
transformat azi ' 
școală profesională, 
aproape 400 elevi. Școala dispune 
de 6 săli de c’asă, 4 ateliere, c 
bibliotecă cu circta 4.000 volume. 
Aici predau 7 profesori, 8 ingineri 
și 4 maiștri instructori.

Azi, în Zlatna, tinerei generații, 
partidul și guvernul nostru i-au 
creat condiții tot mai optime de 
învățătură.

învață aici, pre-
8 învățători și

de cioplitori în 
i lucrau în con- 

sănătății, s-a 
într-o modernă 

unde învață
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VIAȚA DE PARTID

invâtâmîntul fle partid strîns 
legat de

Pentru biroul organizației .noas
tre de bază asigurarea legării lec
țiilor de viață, de activitatea prac
tică constituie una din principalele 
sale preocupări. Acest lucru s-a o- 
glindit în grija pe care biroul or
ganizației de bază o manifestă 
pentru îndrumarea permanentă 
•oncretă a propagandiștilor 
unitatea noastră, printre care 
număr și eu.

Intr-o vreme, în cadrul învăță- 
mîntu'ui de partid dezbateam pro
blemele în mod abstract, fără a 
ține seama de realitățile din uni
tatea noastră’. Mai tîrziu, cînd ne-am 
dat seama de aceasta, am căzut în 
tr-o altă greșeală: aceea de a trata 
problemele locale într-un mod 
gust, practicist, înșiruind în 
bateri sumedenie de fapte și 
locale, fără a trage concluzii.

Fiind îndrumați de biroul orga
nizației de bază, noi am putut să 
lichidăm la timp aceste lipsuri. As
tăzi, noi ne străduim să lămurim 
-cît mai temeinic problemele teore
tice, analizînd în lumina lor pro
blemele concrete ale producției. In 
lecții folosim datele și faptele lo
cale, pentru a ilustra cum este a- 
plicată în viață teoria marxist-leni- 
nistă, pentru a populariza expe
riența înaintată în realizarea poli
ticii partidului.

De cnrînd, în cadrul cursului se
ral anul II noi am discutat printre 
■alte probleme importante și sarci
nile puse de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R. cu privire la importanța 
folosirii rationale a fondurilor de 
producție ale întreprinderilor socia
liste. Cursul nostru este în majori
tate compus din mecanici și fo- 
«chiști. Făctod o analiză asupra fe
lului cum trebuie să folosim fon
durile de producție, noi am tras con
cluzia că asigurarea folosirii fon
durilor de producție este. în primul 
rînd, determinată de utilizarea cît 
mai completă a capacității mașini
lor și utilajelor, economisirea com
bustibilului și a materialelor.

In specificul muncii noastre, în 
■ce privește transportul pe calda 
ferată, unul dintre cei mai impor
tanți factori pentru folosirea rațio
nală a fondurilor de producție este 
•utilizarea maximă a puterii loco
motivelor. Dezbătînd în cadrul 
«cursului seral această importantă 
problemă, cursanții au ajuns la 
concluzia că trebuie să-și organi
zeze fiecare mai bine munca în 
scopul utilizării maxime a puterii 
locomotivelor. Avînr) exemplul co
muniștilor, mecanicii de locomoti
vă din unitatea noastră, nu numai

și 
din 
mă

în
de z- 
date

producție
că au remorcat trenuri cu tonajul 
complet, dar printr-o îngrijire mi
nuțioasă și deosebită a locomotive
lor, ei au ajuns să remorcheze tre
nuri cu tonaj sporit, ori de 
cîte ori necesitățile au cerut acest 
lucru.

In cadrul discuțiilor din cerc 
problema economiilor a fost de a- 
semeneai larg dezbătută. Dîndu-și 
seama de importanța economiilor, 
fiecare cursant și-a organizat mai 
bine munca la locul de producție. 
Aceasta a făcut ca în fiecare lună 
echipele de pe locomotive să rea
lizeze însemnate economii de com
bustibil. Numai pe luna ianuarie pe 
întregul depou sau realizat peste
209.3 tone economii de combustibil 
convențional.

O mare contribuție la obținerea 
rezultatelor noastre a avut-o orga
nizarea întrecerii pe profesii. Echi
pele de locomotivă compuse din co
muniștii Crisfea Vasile, PalkoFran- 
cisc și Mateiaș Aurel au obținut 
cele mai bune rezultate în între
cere, realizînd în ianuarie o econo
mie de 38,8 tone combustibil con
vențional.

însemnate rezultate în întrecere 
au obținut echipele de pe locomo
tiva condusă de ^comuniștii Oțoiu 
lacob și Ignea Mihai care 3u rea
lizat, în luna trecută o economie de
28.3 tone combustibil convențional.

O atenție deosebită se acordă si
guranței circulației. Pe ultimul tri
mestru a1 anu’ui I960 
de locomotivă a remorcat trenurile 
în cele mai bune condițiuni de si
guranță și' regularitate fără nici un 
eveniment. Acest lucru dovedește 
limpede că disciplina muncii s-a 
întărit, că fiecare muncitor e pă
truns de răspunderea pe care o are 
în producție.

Rezultatele obținute în producție, 
apoi transformările care se produc 
în fiecare cursant, transformări 
care se oglindesc în noua atitudine 
față de muncă, de societate și fa
milie, ne îndreptățesc să credem Că 
învățămintele din cadrul cursultti 
seral prind viață, că numai strîns 
legată de practică propaganda dă 
roade, este mai eficientă din punct 
de vedere educativ.

Și toate aceste rezultate sînt cel 
mai puternic stimulent pentru a ne 
ridica neîncetat pregătirea ideolo
gică, astfel îneît să contribuim tot 
mai mult la sporirea eficacității pro
pagandei de partid.

BIJȚU IOAN 
propagandist la cursul seral anul II 

Depoul C.F.R. Teiuș

Pentru o recoltă sporită
Hotărîți să obțină rezultate cît 

mai bune în bătălia pentru recolte 
sporite, colectiviștii din Țelna s-au 
pregătit temeinic pentru muncile , 
agricole de primăvară. Astfel, pînă 
la 14 ianuarie, ei au revizuit și re
parat în întregime plugurile, gra
pele, semănătorile și au transpor
tat în cîmp, pentru o mai bună, fer
tilizare a solului, întreaga cantitate 
de gunoi de grajd din gospodărie 
și de Ia gospodăriile colectiviștilor. 
S-a verificat prin probe starea 
de vegetație a culturilor 
toamnă și s-au trimis probe la

de 
la

Se cere mas mu
Deși ne găsim într-o perioadă 

cînd pregătirile în vederea munci
lor agricole de primăvară trebuie 
să se desfășoară din plin, la gos
podăria colectivă din Ighiu pregă
tirile în această direcție continuă 
să bată pasul pe loc.
La această gospodărie, datorită fap

tului că consiliul de conducere nu 
se ocupă cu toată răspunderea de 
pregătirea campaniei de primăvară, 
gunoiul de grajd continuă să se a- 
fle în cantitate mare în platformă 
și nu se ia nici o măsură pentru 
transportarea lui în cîmp. Uneltele 
agricole, continuă să fie păstrate 
în starea în care au fost aduse din 
teren, fără a se curăța, repara și 
unge. Aceeași lipsă de preocupare 
se manifestă și în ce privește pre
gătirea semințelor pentru culturile 

' - • ■ “ în primăvară,
măsură pentru

ce se însămînțează 
neluîndu-se nici o 
condiționarea lor.

Ținînd seamă de 
fiecare zi ce trece ne apropiem tot

Pentru o producție sporită de lapte
Despre dezvoltarea sectorului 

zootehnic și îndeosebi de sporirea 
numărului de bovine, a creșterii 
unui mare număr de vaci de lapte, 
la gospodăria colectivă din Oiejdea 
nu se poate vorbi decîf din anul 
1959 — primul an de co'ectivizare 
■completă — deoarece la început 
gospodăria s-a ocupat mai puțin de 
creșterea vaci'or sau alte animale.

O mai mare dezvoltare însă a 
■căpătat creșterea de bovine în a- 
nul trecut, cînd la îndemnul orga
nizației de bază consiliul de con
ducere al 
lat atenția 
de vaci și 
în acest 
folosirea

gospodăriei și-a indrep- 
spre sporirea numărului 
o mai. bună organizare 
sector. Astfel, prin 

chibzuită a fonduri
lor alocate si din venituri proprii 
s-au cumpărat 18 vaci. De aseme
nea, s-ă luat măsura de a se mări 
ferma de vaci prin creșterea de 
tineret din matcă proprie. Astfel, 
la sfîrșitul anului trecut, gospodă
ria co'ectivă din Oiejdea și-a în
cheiat bilanțul cu up. număr de 121 
bovine, din care 48 vaci de lapte 
și 12 juriinci.

Călăuzindu-se după Directivele 
celui de-al IlI-lea Congres al parti
dului și ținînd seamă de experiența 
Ciștigată în anji trecuți, colectiviștii 
au hotărît șă sporească numărul de 
anima’e în anul de față în așa fel 
ca la sfîrșitul anului să ajungă la 
un număr de 170 bovine, din care 
105 vaci de lapte și jun nei.

Odată, cu mărirea numărului de 
daci colectiviștii șFau propus să

sporească și productivitatea aces
tora și au planificat o producție de 
2.500 litri lapte pe cap de vacă fu
rajată. In acest scop a fost luată 
măsura încă de anul trecut de a se 
în'ocui vacile necorespunzătoare cu 
altele mai productive și a se asi
gura bovinelor condiții cit mai 
bune de adăpost re și hrană. In 
prezent, vacile de lapte și junincile 
sînt adăpostite în gra dul nou con
struit și li se as gură o îngrijire și 
o furajare rațională.

Activitatea la grajd se desfă
șoară după un program special în-
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borator din șemințrie cui'tiiriilor 
ce se însămînțează în primăvară. 
Totodată s-a asigurat portaltohsl 
necesar pentru producerea unei 
cantități de 300.000 fire viță altoită 
și s-au reparat lăzile necesare for
țării viței.

Printre cei care a ti muncit cu 
multă însuflețire la transportatul 
gunoiului de grajd în cîmp și a 
altor lucrări în vederea muncilor 
agricole de primăvară, sînt colec
tiviștii Todică Nicolae, Bîrz Nro- 
lae, Tat Pavel, Florea Ionel, Țîrlea 
Ion și alții.

ită preocupare
mai mult de vremea campaniei a- 
gricole de primăvară, conducerea 
gospodăriei, îndrumată de organi
zația de partid, are datoria să ia 
cele mai potrivite măsuri pentru 
ca transportatul gunoiului în cîmp, 
repararea utilajului și pregătirea 
seminței să se facă la timp.

Gata pentru a începe 
lucrările în cîmp
Mecanizatorii de la S.M.T. Alba- 

Iulia, care au încheiat bilanțul a- 
nului trecut cu planul îndeplinit în 
proporție de 108 la sută, au obți
nut rezultate de seamă și în ce pri
vește executarea reparațiilor. Ast
fel, muncind cu mult elan în între
cere, mecanizatorii stațiunii an 
reușit să terinine repararea trac
toarelor, plugurilor, semănătorilor 
și a altor utilaje necesare în mun
cile de primăvară, cu 10 zile înain
te de termen.

Acum se dă bătălia pentru a se 
termina de reparat combinele, mo
toarele și batozele, necesare în cam
pania agricolă de varăi.

Printre cei care au muncit cm 
multă însuflețire la executarea re
parațiilor sînt mecanicii Răhăian 
Octavian, Țăranii Ion, mecanicul 
controlor Țăranii Cornel, tractoriș
tii Crișan Cornel, Raț Ion, Cîm- 
pean Ion, sudorul Eneșel Gheor
ghe, fierarii Muntean Todor, To- 
pîrcean Ion și alții.

Răspund chemării la întrecere
Alături de producția de cereale, 

creșterea animalelor și îndeosebi 
a vacilor de lapte ocupă un loc 
important în gospodăria colectivă 
din Șard. T răgind învățăminte din 
rezultatele dobîndite anii trecuți, 
colectiviștii și-au propus să spo
rească numărul de bovine de la 
39 cite au avut la sfîrșitul anului 
1960, la 62 capete, din care 33 
vaci și junincl. Totodată, prin 
înlocuirea vacilor necorespunză
toare și aplicînd o furajare rațio
nală să sporească producția de 
lapte la 2.500 litri pe cap de vacă 
furajată.

Analizind posibilitățile in direc
ția creșterii animalelor, colectiviștii 

'din Șard au răspuns chemării pe 
regiune, lansată de G.A.C. Cistei 
in direcția Creșterii animalelor, 
propunîtidu-și să realizeze urmă
toareie obiective:

Să ajungă la sfîrșitul anului la 
un număr de 36 bovine, din care 
16 vaci, la 100 ha teren agricol, 
să crească 17 capete tineret bo
vin din prăsită proprie și să rea
lizeze 1.850 litri lapte marfă pe 
cap de vacă furajată. Sălnsilozeze 
12,5 tone porumb de fiecare vacă.

Din munca și preocupările ceferiștilor
209,3 tone combustibil economisit 

la sută, realizînd în același timp 
o economie de combustibil conven
țional de 209,3 tone.

Cele mai bune rezultate în între
cere, în cinstea zilei ceferiștilor 
le-a obținut brigada U.T.M. com
pusă din mecanicii Cristea V., Pal- 
ko F. și fochiștii Mateiea T. și Ka- 
dar V., care în luna ianuarie au e- 
conomisit 38,8 tone combustibil con
vențional.

întrecerea socialistă pe profesii 
desfășurată în luna ianuarie la De
poul de locomotive C.F.R. Teiuș, a- 
vînd la bază obiective concrete, ca 
eliminarea defectelor pe parcurs, 
economie la combustibil, regulari
tatea circulației și remorcarea tre
nurilor cu tonaj sporit, a stîrnit un 
viu interes în ' rîndul personalului 
de locomotive și a muncitorilor din 
atelier. Acest interes s-a concreti
zat în realizarea sarcinilor de plan 
la această unitate, pe prima lună 
din acest an în procent de 116,51

tocmit de inginerul și brigadierul 
zootehnic, în care se prevede admi
nistrarea concentratelor, fibroaselor 
și suculentelor, curățirea Corporală, 
adăpatul și mulsul, curățirea graj
dului, precum și alte lucrări legate 
de îngrijirea acestora.

IIrănirea vacilor de lapte la gos
podăria co'ectivă din Oiejdea se 
face pe bază de rații, în raport cu 
greutatea și producția de lapte a 
acestora. Așa, de exemplu, în pe
rioada de stabulație pentru vacile 
de lapte cu o greutate corporală de 
500 kg, o producție de 10 litri lap
te și un procent de grăsime de 3,5 
la sută, gospodăria administrează 
acestora următoarele rații:

—♦♦-----
Rezultate de seamă

Muncind cu multă însuflețire în 
întrecerea socialistă în cinstea zi
lei ceferiștilor, harnicul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehneieni de 
la Atelierul de zonă C.F.R. Alba- 
lulia a realizat planul de produc
ție pe luna ianuarie în proporție 
de 103 la sută, iar pe prima deca
dă a lunii februarie îni procent de 
.104 la sută.

Tot în această perioadă de timp 
a fost colectată în timpul liber și 
canitatea de 10.000 kg fontă veche 
și s-au realizat economii de piese 
si materiale în valoare de peste 
5.000 lei.

Printre echipele care au obținut 
cele mai bune rezultate 
ție sînt cele conduse de tov. Pleșa 
Petru și Ponta Florian.

în produc-

Intîlnire cu pionierii
La Casa pionier.lor din Alba-Iil- 

lia a avut loc duminica trecută o 
emoționantă intîlnire între un mare 
număr de pionieri d'n oraș cu to
varășul Alexandru Gheorghe, mai
stru la Atelierul de zonă C.F.R. din 
localitate — participant la eroicele 
lupte greviste ale muncitori'or ce
feriști și petroliști din anul 1933.

Cu această ocazie, vorbitorul le-a 
povestit pion'eri'or cum eroica mun
citorime ceferistă. Condusă de 
P.C.R., nemaiputînd îndura curbele 
de sacrificiu și slrticia boierilor, a 
pornit hotărîțl greva la Atelierele 
„Grivița" din București, cerîrtd e- 
liberarea celor arestați, printre 
care se’afla și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și pline pentru co
pii. Boierii au răspuns însă cererii 
muncitorilor ceferiști cu gloanțe și. 
arestări. Glodurile micilor auditori, 
care au ascultat cu multă atenție 
relatări'e despre felul cum s-au 
desfășurat istoricele evenimente din 
februarie 1933, s-au îndreptat cu 
fierbinte recunoștință spre scum
pul nostru partid, care a pus ca
păt pen'ru totdeauna nedreptăților, 
asigurîndu-rte tuturor celor ce mun
cim din patria noastră, o viață 
demnă, omenească și copiilor con
diții bune de învățătură și tinerețe 
fericită.

Coresp. BOTA SAMSON

Furajele administrate
Total 
furaje 

kg.

Unități 
nutri

tive

Albumină 
digesti- 

bilă 1

Fîn de trifoi și lucerna 4 2 312
Fîn natural 4 2,04 144
Coceni porumb 2 0,68 38
Porumb siloz 18 3,60 72
Uruială de porumb 0,500 0,58 37
Uruială de orz 0,500 0,56 40
Uruială de ovăz 0,500 0,54 42
Sare de bucătărie 0,050 — —
Cretă furajeră 0,060 — —

Total: — 10,00 685
După cum se vede din tabelul de 

mai sus, porumbul siloz este nutre
țul de bază în hrănirea vacilor. Ca 
urmare a folosirii nutrețului mu
rat in hrana vacilor ', acestea au dat 
o producție medie de 2.200 litri 
lapte pe cap de vacă furajată. La

une'e vaci, producția de lapte 
pe cap de vacă trece de 3.000 litri. 
In scopul sporirii producției de lap
te, în acest an colectiviștii și-au

FI. BARABAȘ
(Continuare în pag. 4-a)

t

După o vacanță plăcută, din nou spre instituie și facultăți.
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Știri externe
Pentru soluționarea problemei congoîeze

Pentru o producție 
sporită de lapte
(Urmare din pag. 3-a)

Propunerile să devină fapte
(Urmare din pag. l-a)

Proiectul de rezoluție prezentat 
președintelui Consiliului de Securitate 

de către delegația sovietică
NEW YORK (Agerpres). TASS 

transmite : La 14 februarie dele
gația sovietică la O.N.U. a adre
sat președintelui Consiliului de Se-' 
curitate Patrick Dean, reprezentan
tul Angliei, următorul proiect detul Angliei, următorul proiect 
rezoluție al Uniunii Sovietice : 

Consiliul de Securitate;
apreciind asasinarea primului mi

nistru ai Republicii Congo, Patrice 
Lumumba, și a lui. Okito și Mpolo 
remarcabili oameni, de stat ai re
publicii drept o crimă internațio
nală incompatibilă cu Carta O.N.U. 
și drept o încălcare flagrantă a de
clarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
colon 'ale, adoptată de cea de-a 15-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.,

condamnă 
Belgiei care 
crimă;

cons deră 
Bc'giei precum și agresorului, care 
prin acțiunile sale periclitează pa
cea internațională, sancțiunile pre
văzute de articolul 41 al Cartei

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

cu hotărîre acțiunile 
au dus la această

necesar să se aplice

O.N.U. și cere statelor membre ale 
O.N.U. să aplice nelntîrziat aceste 
sancțiuni:

obligă comandamentul trupelor 
O.N.U. aflate în Congo ca, potrivit 
hotărîrii Eonsi'iuiui de Securitate, 
să-i aresteze imediat pe Chombe 
și. Mobutu, pentru a-i preda justi
ției. să dezarmeze toate unitățile 
armate și jandarmeria aflate sub 
controlul acestora, să asigure ime
diata dezarmare și îndepărtare din 
Congo a tuturor trupelor belgiene 
și a întregului personal belgian;

hotărește ca în decurs de o lună 
să înceteze „operația O.N.U." în 
Congo, și să se retragă de acolo 
toate trupele străine, pentru a acor
da poporului congolez posibilitatea 
de a-și soluționa singur treburile 
interne;

recunoaște că este necesară în
lăturarea lui D. Hammarskjoeid din 
postul de secretar general al O.N.U. 
deoarece a fost complice și organi
zator al răfuielii cu oamenii de stat 
din Republica Congo.

Opinia publică mondială privește cu admirație 
măreața realizare a i sovietice

MOSCOVA (Agerpres). — Pre
sa, radioul, cercurile științifice pre
cum și opinia publică din lumea 
întreagă continuă să comenteze 
extraordinara realizare a științei și 
tehnicii sovietice — lansarea stației 
interplanetare automate în direcția 
planetei Venus.

in- 
zia-

RRANȚA
Ziarul parizian „Le Monde“ scrie: 

„Oamenii de știință și inginerii so
vietici se pot mîndri pe bună drep
tate cu lansarea stației interplane
tare automate în direcția planetei 
Venus". Ziarul parizian de seară 
„Paris Presșe LTntransigeant" și-a 
consacrat o întreagă pagină „re
marcabilei realizări a înțelepciunii 
umane" cum califică el lansarea 
stației. Ziarul subliniază că lansa
rea stației cosmice prezintă un 
mare interes pentru toate . ramurile 
științei și tehnicii. „Oricare ar fi pe

viitor soarta stației automate 
terplanetare scrie comentatorul 
mini „La Croix", fie că va atinge 
planeta Venus, sau o va ocoli stră- 
bătînd spațiile Universului aceasta 
este în orice caz o acțiune fără 
precedent și oamenii de știință din 
întreaga lume o aplaudă frenetic".

Fi. re. g.
Ziarul vest german „Westfalische 

Rundschau" scrie: „Rușii au lansat 
un satelit care eclipsează tot ce s-a 
realizat pînă în prezent și care în
făptuiește în practică ceva dirt ceea 
ce americanii nici n-au inclus încă 
în planurile lor pentru viitorii cinci 
ani". Superioritatea tehnicii rușilor 
în domeniul construcției de rache
te față de tehnica americanilor nu 
numai că nu a diminuat după lan
sarea de la 4 octombrie 1957 a pri
mului satelit dar a crescut.

propus să asigure cel puțin 12 tone 
porumb siloz de fiecare vacă.

Comparînd rezultatele obținute ci
nul trecut, cînd producția medie de 
lapte pe cap de vacă furajată a 
fost de 1.553 litri, cu cea obținută 
în prima lună a anului de . față, 
cînd s-a realizat 2.200 litri lapte de 
fiecare vacă furajată, putem spune 
că rezu'tatele obținute pînă acum 
sînt bune. Trebuie arătat însă că 
dacă mulgătorii Nagy Andrei, Va- 
iajdi Andrei, Szilagy Andrei și 
Bacei Andrei ar folosi mai cu cu
raj metode înaintate de muncă cum 
sînt: masajul glandei mamare îna
inte și după mu's, mulsul în dia
gonală, etc., rezultatele ar fi și mai 
bune. Trebuie să se depună mai 
mult interes în ce privește îngriji
rea corpora ă a bov nelor, clntărirea 
cu regularitate a furajelor și res
pectarea orei de plimbare a vaci
lor, frecventarea cu regularitate a 
cursurilor agrozootehni ce de către 
întregul colectiv al brigăzii zooteh
nice. care este o sarcină deosebit 
de importanlă.

Deosebit interes acordă colecti
viști' din Oiejdea condițiilor de a- 
dăpostire a animalelor. Ținînd sea
ma că în acest an gospodăria va 
ajunge la un număr aproape dublu 
de bovine față de anul trecut, co
lectiviștii și-au propus să constru
iască în acest an un nou grajd.

Dezvoltarea fermei de vaci., pre
cum și a întregului sector zooleh- 
n'c din cadrul gospodăriei. Colec
tive, va da posibilitate colectiviști
lor din Oiejdea să contracteze si 
să va'ori.fice în acest an produse 
animaliere în valoare de peste 
200.000 lei, să dezvolte tot mai 
mult averea obștească, să împartă 
la zi-muncă importante sume de 
bani colectiviștilor.

Hotărîți să adauge noi succese 
la rezultatele obținute pînă acum, 
colectiviștii din Oiejdea au răspuns 
cu însuflețire la chemarea la între
cere a colectiviștilor din Cistei, prin 
următoarele obiective:

Să sporească numărul de bovine 
pînă la 30 capete, din care 17 vaci 
de lapte și 7 vițele la 100 ha teren 
agricol. De asemenea, de la fie
care vacă furajată să realizeze o 
producție marfă de cel puțin 1.900 
litri lapte, să crească 200 gîște la 
100 ha teren cultivat cu păioase 
și să asigure pentru fiecare vacă 
furajată 12,5 tone porumb siloz.

Consiliul de conducere al gospo
dăriei colective, îndrumat în perma
nență de organizația de partid., îm
preună cu toți membrii gospodăriei 
sînt hotărîți să lupte cu tot elanul 
pentru împlinirea obiectivelor ce și 
le-au propus.

N liniai în zile'e călduroase din 
iulie și august am întîlnjt pe pe
roanele trenurilor electrice ce lea
gă Moscova cu suburbii'e atîta 
lume ca în duminica trecută. De 
dimineață se arăta o zi frumoasă, 
cu ger, căruia anul acesta mosco
vita îi cam duc dorul. Pilcuri de 
oameni, se revărsau spre pădurile 
de mesteceni și brazi, spre colinele 
înzăpezite sau spre locurile prefe
rate cunoscute încă din vară ale 
rîului Moscova.

Dacă peste cit ev a ore de la ple
carea trenurilor ai face ocolul 
Moscovei cu elicopterul, împrejuri
mile orașului ți-ar părea un furni
car imens într-o mișcare nesfîrșită. 
Mii de oameni se avîntă cu. schitu
rile în timp ce alții și. nu numai 
tineri, rostogolesc zăpada pentru a 
ridica ici colo cîte un om de ză
padă. Pe culmile dealurilor pășesc 
în grupuri sau în șiruri lungi cei 
pentru, care odihna preferată este 
o plimbare cu rucsacul în spate în 
împrejurimile orașului.

Numai pe rîul Moscova și pe 
cîte un afluent al lui întîlnești gru
puri nemișcate înv ă'uite în mu
rași. de aburi. Aceștia sînt pes
carii. Fac ici colo cîte o spărtură 
în straiul de gheață, își fixează un
dițele pentru ca apoi să le urmă
rească ore în șir cea mai mică miș
care. Nu rareori înțepenirea înde
lungată a undiței stîrnește aduceri 
aminte despre zilele de vară mai 
rodnice. Dar, fiecare cu pasiunea 
lui....

Mai este încă o categorie de mos
covit i care își petrec duminicile în 
afara orașului: pictorii amatori. 
Sînt cîteva mii la număr. Strun
garul Vasili Bolîcov de la uzina de

O MIMMCH tra MOSÎOTR
automobile a creat o colecție în
treagă de tablouri pe tema „Pe
rioada pod Moscovia". Expoziția 
lui de la Casa de cultură a uzinei 
înfățișează pitoreștile tablouri ale 
„Elveției rusești" cum nu fără te
mei sînt. denumite împrejurimile ce 
alcătuiesc „plămînii" marelui oraș.

Altele sînt preocupările dumini
cale ale celor care rămîn în oraș. 
Dimineața de obicei este consacrată 
topiilor. Mulți dintre ei vizitează 
spectacolele Teatrului de păpuși 
sau fermecătorul teatru Durov. A- 
cesta este singurul teatru din lume 
unde rolurile sînt „jucate" de anl- 
ma'e. 250 de animale dresate de la 
șoarece pînă * la elefant prezintă 
spectacole amuzante interpretînd cu 
îndemînare roluri, ca al mecanicu
lui de locomotivă, al controlorului 
de bilete sau propriile lor roluri 
din basmele lui Krilov.

Copiii din primele c'ase își pe
trec de obicei dimineața de dumi
nică la repetițiile spectacolelor de 
amatori. Cei de la școala 179 s-au 
luat chiar la întrecere cu artiștii 
Teatrului Mare, căci. în afara aces
tora numai ei vor prezenta pe sce
nele moscovite opera „Povestea ța
rului Saltan".

Duminica este ziua de vlrf a mu
zeelor și expozițiilor. Cel mai viu 
interes îl stîrnește acum expoziția 
Unională de țesături, o adevărată 
simfonie de culori a mătăsurilor, 
țesăturilor de lînă, fibrelor artifi
ciale. Duminică au trecut pe aicj 
zeci de mii de oameni. Iată cîteva 
însemnări din cartea de impresii:

„Mi-a plăcut foarte mult țesătura 
ce poartă denumirea „T amara". 
Semnat: Tamara. „Cîndva, pentru 
a te lăuda cu un material, pentru 
a arăta Că este de bună calitate, 
oamenii vorbeau : „este dm import, 
din străinătate". Uitați-vă la ex
poziție, ce stămburi, ce mătăsuri, 
țesături de lină, materiale sintetice! 
Și toate acestea sînt făcute de mîi- 
nile noastre, în Uniunea Sovietică! 
Păzea, apusule!

Șuvoaie de oameni se îndreaptă 
spre Muzeul de artă plastică „Puș- 
kin", spre Ga’eriile Tretiacov, unii 
pur și simplu pentru a-și. reîmpros
păta. imaginile nemuritoarelor ta
blouri ale pictorilor ruși, italieni 
și flamanzi, alții pentru a asculta o 
nouă lecție din ciclul istoriei artei.

Școlarii din clasele superioare, 
studenții de la institutele tehnice, 
inginerii, muncitorii inovatori vin 
de obicei la Muzeul politehnic sau 
ta expoziția realizărilor economiei 
naționale, unde iau cunoștință de 
cele mai. noi cuderlri ale științei și 
tehnicii, își fac planuri despre ca
lea pe care vor să și-o aleagă în 
viață, sau studiază posibilitățile de 
aplicare în producție a noutăților.

Se zice că felul de Utilizare a 
timpului liber este una din Cele mai. 
caracteristice trăsături ale unui a- 
numit mod de viață. Pentru mos
coviți timpul liber este un prilej de 
a îmbina Utilul cu frumosul.

Dacă nu ți-ai asigurat de vi
neri sau cel mai tîrziu de sîmbătă 
biletele la spectacolele și condertele 
preferate, duminică este prea tîr
ziu să mai cauți. Și duminica tre-

un parc în centrul comunei Cricău 
și s-au angajat să muncească pen
tru rezolvarea acestei probleme.

Cu prilejul întîlnirii candidatului 
de deputat pentru Marea Adunare 
Națională, Gvulai 
tățenii din comuna 
făcut de asemenea numeroase pro
puneri. Astfel, tov. 
a propus terminarea 
tregalde-Benic. In comuna Almașul 
Mare, tovarășa Petruș Elisabeta a 
propus înființarea unei grădinițe de 
copii.

Numeroase propuneri au făcut și 
cetățenii din Ighiu. Tovarășul Bu- 
cerzan I. a propus radioficarea co
munei Ighiu, tov. Miclea Cornel a 
propus să se repare drumurile, iar 
tov. Borza I. a făcut propunerea 

' pentru construirea unei popicarii în 
satul Bucerdea Vinoasă, din re
surse locale. Asemenea propuneri 
valoroase s-au 'făcut și se fac în 
aceste zile în toate întîlnirile ’care 
au ioc între candidați și alegători, 
ele demonstrează încă o dată, cu 
•tărie, democratismul sistemului 
nostru electoral. Oamenii muncii 
se adresează cu încredere candida- 
ților F.D.P., le vorbesc despre ne
voile lor, fac propuneri gospodă
rești, pentru că știu că toate pro
punerile vor fi traduse în faptă.

Este deosebit de important faptul 
că dovedind operativitate și grijă 
pentru rezolvarea lor unele sfaturi 
populare, ținînd seama de propu
nerile cetățenilor, au și trecut -la 
înfăptuirea lor. Astfel, în comuna 
Z!atna, un număr însemnat de ce
tățeni mobilizați de sfatul popular 
au participat la muncă patriotică 
pentru repararea și pietruirea dru
mului din circumscripția nr. 5, pe 
o distanță de 200 m, iar în cir
cumscripția 31, cetățenii au curățit 
șanțul înfundat de ploi pe o dis
tantă de 250 m.

Faptul că cetățenii sprijină cu 
munca lor fiecare realizare nouă 
în sat sau oraș, oglindește atît ’
dragostea lor pentru puterea popu- i
Iară cît și încrederea de care se :
bucură sfaturile popu'are din par- i
tea oamenilor muncii. Atitudinea a- i

tentă,plină de grijă a sfatului popu- :
Iar față de propunerile si sugestiile 
oamenilor ' muncii contribuie nemij
locit la creșterea prestigiului aces- i

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

Asigurarea facultativă a bunurilor agricole

Konrad, cu ce- 
Intregalde s-au

Hațegan Mafiei 
drumului In

In țara noastră, agricultura a 
luat o mare dezvoltare. Pe cuprin
sul țării, alături de gospodăriile a- 
gricole de stat, înfloresc mii de
gospodării agricole colective, coo
perative agricole de producție și 
întovărășiri agricole, în care ță-

cută „Lacul lebedelor" la Teatrul 
Mare, „Suflete moarte" la Teatrul 
de artă. „Liubov Iarovaia" la Tea
trul Mic. „Poveste din Irkuțk" la 
Teatrul Vahtangov, numeroase alte 
spectacole au fost vizionate de 
multe mii de oameni.

Pentru moscoviți duminica du
rează pînă seara tîrziu. Pînă seara 
tîrziu au patinat perechile pe oglin
da de gheață a parcurilor, înotă
torii s-au delectat în apa fierbinte 
a bazinului. înconjurat de gheață 
din centrul orașului, bunicii și ne
poții s-au dat cu săniile în squa- 
ruri, acordeoanele au îngînat melo
dia „Pod. moscovniic vecera". Deo
dată parcă toiul a încremenit, cînd 
melodiei, ce se revărsa prin mega
foane i-au urmat cuvintele: „ A-
tențiune, atențiune, buletin special 
de știri". Lumea s-a adunat în gru
puri lîngă megafoane. „Uniunea 
Sovietică a lansat primul labora
tor spre Venus"...

Ceea ce au visat de mult savan- 
ții, s-a realizai mai. devreme declt 
s-au așteptat ei înșiși. In parcuri, 
au răsunat urate, pe străzi oamenii 
se felicitau și se îmbrățișau.

Sub semnul acestei sărbători s-a 
încheiat duminica, sub semnul ei. a 
început din nou o săptămlnă. Ea 
a sttrnit un nou flux de energie în 
rînduri’.e oamenilor sovietici, min
ări dă de la 4 octombrie 1957 cu 
fiecare lansare de satelit, rachetă 
sau laborator în spațiile cerești, 
și-au manifestat Intlietatea în cu
cerirea Cosmosului, au rididat știin
ța și tehnica pe culmi, nemailrdîl- 
nite.

AL. CÎMPEANU 
Corespondentul Agerpres la 

Moscova

ca a- 
studie- 
a pro-

fie lima-'

tuia în mase. Tocmai de aceea» 
este necesar ca organele și orga
nizațiile de partid să îndrumeze 
sistematic comitetele executive ale- 
sfaturilor populare, pentru 
cestea să ia măsuri pentru 
rea și traducerea în viață 
punerilor venite' din masă.

Operativitatea trebuie să
din trăsăturile care caracterizează 
întreaga activitate a sfaturilor 
populare în ce privește înfăptuirea 
propunerilor. In acest sens este in
dicat ca fiecare sfat popular să-și 
întocmească un plan concret cu- 
responsabilități și date precise pen
tru executarea fiecărei propuneri 
valoroase. Intr-o seamă de comune- 
și sate ca Valea Dosului, Nădăștie- 
etc., cetățenii au propus să -se facă- 
electrificarea. Este necesar ca sfa
turile populare dirt aceste comune 
să studieze traducerea în viață a- 
acestor propuneri și să mobilizeze 
cetățenii ca, pe lîngă ajutorul de 
20 la sută din valoarea devizului- 
pe care-1 acordă statul în direcția 
electrificării, ei să contribuie ci» 
bani și muncă patriotică.

In comuna Zlatna, cetățenii aU 
propus redeschiderea secției pentru- 
fabricat sifon. Este necesar ca în
treprinderea „Horia" să treacă de- 
îndată la redeschiderea acesteia, sau- 
să predea sifonăria altei unități din 
cadrul comunei, care ar putea asi
gura 'n mod permanent funcționarea..

Dat fiind faptul că o seamă de- 
propuneri au fost făcute în legă
tură cu noi, construcții de șcpli„ » 
cămine culturale, reparații de drt;- - 
muri și poduri, este necesar ca 
sfaturile populare să treacă ope
rativ la procurarea de materiale 
și să foloseașcă fiecare zi prielnică 
pentru a da viață cît mai repede: 
propunerilor făcute de cetățeni.

Cu prilejul întîlnirilor ce au Ioc,, 
cetățenii, manifestîndu-și încrede
rea față de. candidații lor, se anga
jează totodată să. muncească îm
preună, sub conducerea partidului,, 
pentru înflorirea patriei lor, pentru 
îmbelșugarea vieții celor ce mun
cesc. De aceea, sfaturile populare- 
sînt datoare să stimuleze tot ma,i 
mult energia creatoare a oamenilor 
muncii, să asigure participarea ma
selor largi la traducerea în faptă 
a fiecărei propuneri, la rezolvarea: 
treburilor obștești, pentru înflorirea» 
orașelor și satelor noastre!

rănii muncitori obțin în comun an 
de an roade din ce în ce mai bo
gate. Statul nostru democrat popu
lar a acordat și acordă un sprijin 
larg și susținut unităților coopera
tiste din agricultură, prin împru
muturi, precum și condiții și pre
țuri din cele mai avantajoase la 
contractarea produselor agricole etc.

Avînd gri jă de bun gospodar fată 
de starea bunurilor lor, producă
torii agricoli pot lua numeroase 
măsuri "de prevenire, menite să e- 
vite producerea pagubelor sau să 
reducă mărimea lor. In cazul cînd, 
cu toate măsurile de prevenire lua
te, pagubele au- avut totuși loc, la
și ud în urma lor goluri în gospo
dărie, care sînt uneori mari și pot 
fi înlocuite mai greu, intervin asi
gurările de stat, care ajută gospo
dăria în cauză să-și înlocuiască 
pierderile și să poată continua mai 
departe să producă.

Pentru a obține despăgubiri mai 
mari, unitățile agricole cooperatiste 
și cetățenii individuali pot să-și a^ 
sigure bunurile și în mod facultativ.

Datorită faptului că, încheind a- 
sigurări facultative, unitățile agri
cole cooperatiste și cetățenii pri
mesc — în cadrul producerii pagu- 
lor prevăzute în contractul de asi
gurare — despăgubiri mai mari, cu 
care pot înlocui mai ușor animalele 
pierite sau bunurile vătămate, a- 
ceste asigurări ajută la întărirea 
economică a unităților agricole coo
peratiste și a gospodăriilor indivi
duale. Astfel, numai în ultimul timp 
au primit despăgubiri mai mari 
gospodăriile agricole colective din 
comunele B-enic, Berghin, Ighiu și 
altele, precum și diverși cetățeni 
individuali din toate comunele ra
ionului.

Față de aceste foloase însemnate 
este necesar ca asigurările faculta
tive să fie cît mai răspîndite și 
popularizate pentru ca toate gospo
dăriile colective, întovărășirile a- 
gricole și gospodăriile individuale, 
să beneficieze de avantajele lor.

B. ASKENASY 
Delegatul Direcției Generate ADAȘ
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