
DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
In temeiul articolului 37, litera a, din Constituția Republicii Popu

lare Romîne ;
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 

convoacă Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne în 
prima sesiune a celei de-a patra legislaturi, pentru ziua de luni, 20 
martie 1961, orele 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.
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Intr-un entuziasm nemaicunoscut 
poporul si-a spus cuvîntul

Zorii zilei nu apăruseră încă, 
dar la sute și mii de case din ra
ionul nostru luminile s-au aprins. 
Oamenii s-au sculat mai de dimi
neață ca de obicei. Fiecare era stă- 
pînit de aceeași dorință: să fie pri
mul la vot. Și, într-adevăr, încă 
înainte de ora deschiderii secțiilor 
de: votare sute de alegători au fost 
prezenți pentru a-și exercita primii 
această înaltă îndatorire cetățeneas
că. In orașul Alba-Iulia, la secția 
de . votare nr. 3 a votat primul co
lectivistul Mitrofan Gheorghe. Tot 
aici printre primii a votat pentru 
întîia oară muncitorul Fechete Ni- 
colae, fruntaș în producție de la 
Atelierul Central din Alba-Iulia 
împreună cu soția sa.

In comuna Pețelca, prima care a 
>otat a fost colectivista Ciortea Su- 
sana, în virstă de 70 de ani, în 
comuna Almașul Mare, întovărăși- 
tul Petca loan, în vîrstă de 90 de 
ani, în comuna Berghin colectivis
tul Seghedi Mihail, în etate de 70 
de ani. In comuna Ciugud primii la 
vot au fost utemiștii Popa Nicolae, 
Oană Ioan, Ursa Emilia, Sântei Lu
cretia, Muntean loan și alții, care 
și-au exercitat pentru prima dată 
dreptul de vot. Dar ca aceștia au fost 
sute din raionul nostru și mii, zeci de 
mii de oameni în întreaga țară.

Da. La 5 martie întregul nostru 
popor a trăit una din marile sale 
sărbători tradiționale. Milioane de 
cetățeni ai Republicii, vîrstnici și 
tineri, femei și bărbați, muncitori, 
țărani, intelectuali, oameni de toate 
profesiile, din toate colțurile țării, 
intr-o atmosferă de voioșie, cînt și 
joc, s-au prezentat cu bucurie și 
entuziasm în fața urnelor spre a-și 
îndeplini unul din cele mai de sea
mă drepturi cetățenești înscrise în 
Constituție: dreptul de a alege re
prezentanții în organul suprem al 
puterii de stat, Marea Adunare Na
țională și în organele locale — 
sfaturile populare.

Caracteristic alegerilor de la 5 
martie a fost participarea masivă 
și entuziastă a cetățenilor la vot. 
Pînă la orele 18 în întreaga țară 
votaseră 96,57 la sută din totalul 
alegătorilor înscriși în listele elec
torale.

Ce explică de fapt această nerăb
dare însoțită de atîta emoție? Fi
rește, marea dragoste a poporului 
nostru de a-și exprima încă odată 
încrederea lui profundă și deplina 
aprobare față de politica partidului 
și guvernului, devotamentul său 
neclintit față de orînduirea demo- 
crat-populară.

Campania electorală, expresie vie 
a profundului democratism al o- 
rîndttirii noastre a prilejuit o puter
nică manifestare a avîntului crea
tor ,și a patriotismului fierbinte al 
poporului, a hotărîrii sale de a 

Hăpria In fața s’ecției de votare, joc și voioșie.

înălța tot mai sus edificiul socia
lismului in scumpa noastră patrie, 
de a o face tot mai frumoasă și mai 
înfloritoare.

Alegătorii au făcut numeroase 
propuneri pentru mai buna gospo
dărire și înfrumusețare a regiunilor, 
raioanelor, orașelor și comunelor 
și-au luat angajamente însuflețite 
de a lupta împreună cu deputății 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram de înflorire a patriei socia
liste și ridicare a bunăstării poporu
lui elaborat de partid. Și hotărîrea 
de a munci pentru propășirea pa
triei, pentru bunăstarea și fericirea 
poporului a fost exprimată la 5 
martie prin votul dat candidaților 
Frontului Democrației Populare.

Fiecărui om al muncii i se umple 
inima de bucurie văzînd și simțind 
că țara noastră se înfățișează astă
zi înnoită din temelii, cu o indus
trie de cinci ori mai puternică de- 
cît înainte de război și care se dez
voltă continuu, cu o agricultură so
cialistă, mecanizată, cu o cultură 
înfloritoare, bun al întregului popor. 
Votînd la 5 martie, poporul nostru 
muncitor a fost conștient că votează 
pentru propriul său viitor, pentru 
propria sa fericire. Oamenii muncii 
știu că planurile la a căror elabo
rare participă ei înșiși conduși cu 
înțelepciune de partid, mîine, prin 
munca lor a tuturor vor deveni rea
litate.

Peste 5 ani țara noastră va pro
duce în mai puțin de 40 de zile a- 
tît cît s-a produs în Rotnînia bttr- 
ghezo-moșierească în întregul an 
1938. In anul 1965 industria va 
produce de două ori mai mult de- 
cît în 1959. In anii care vin, 400 
de întreprinderi vor fi modernizate, 
lărgite, reutilate. Se vor construi 
180 de întreprinderi noi. Vor intra, 
în funcțiune un mare complex pe
trochimic la Ploiești, un gigant al 
industriei siderurgice la Galați. In 
1965 vor ieși la arat o sută de 
mii de tractoare, pe ogoare vor fi 
70.000 semănători, 43.000 de com
bine pentru păioase și 8.000 de 
combine pentru porumb. Oamenii 
muncii vor primi în folosință pînă 
în 1965 un număr de 300.000 apar
tamente ospitaliere și confortabile 
construite din fondurile statului. A- 
cestea sînt doar cîteva din măre
țele perspective care se deschid în 
fața poporului nostru. Ele ne dau 
imaginea viitorului luminos, ne do
vedesc umanismul adine al măre
țului program de înflorire a patriei 
noastre dragi.

Tocmai acestor perspective și mul
tor altora, deschise în fața întregu
lui popor, oamenii muncii le-a dat 
votul lor, manifestîndu-și în acest 
fel întreaga dragoste și încredere în 
cauza socialismului și a păcii.

(Continuare în pag. 4-a)

Satul Galda de Jos 
a fost electrificat

IN CLIȘEU : Transformatorul 
electric din Galda de Jos, unde s-a 
introdus de curînd curentul electric.

--------♦♦--------

Angajamentul a fost depășit
Ca urmare a intensificării între

cerii socialiste, colectivul de mun
că al stației C.F.R. Teiuș a încheiat 
la 1 martie un rodnic bilanț pri
vind realizările obținute în produc
ție pe luna februarie. Astfel planul 
producției globale pe luna trecută 
a fost depășit cu 18 la sută față de 
4 la sută cît era angajamentul. In 
același timp, harnicul colectiv al 
stației a realizat economii în va
loare de peste 5.800 lei.

In obținerea acestor frumoase re
zultate s-au evidențiat în mod deo
sebit impiegații Dragotă Octavian 
și Inocan Gheorghe, precum și șefii 
de manevră Drăgan Alecu, Accs 
Ludovic și alții.

COMUNICATUL
Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatul alegerilor de deputați 

în Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne
Comisia Electorală Centrală ve- 

rificînd în conformitate cu dispozi- 
țiunile articolului 96 din Legea nr. 
9/1952 procesele verbale ale comi
siilor electorale de circumscripție și 
ale comisiilor electorale ale secții
lor de votare, cu privire la rezulta
tele alegerilor de deputați în Ma
rea Adunare Națională, care au a- 
vut loc în ziua de 5 martie 1961, a 
constatat următoarele :

Lista deputaților aleși în Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romine 
in circumscripțiile electorale din regiunea Hunedoara

Borza Elena — circumscripția e- 
lectorală Alba-Iulia.

Chișerăti llie — circumscripția c- 
lectorală Orăștic.

Golceru Aron — circumscripția e- 
leotorală Brad.

Cristea Aurel — circumscripția e- 
lectorală Petroșeni-Sud.

Dejeu Dumitru — circumscripția 
electorală Miercurea.

Baspnnzînd chemării partidului
Perspective <Se viitor

Puțin timp după terminarea lu
crului, muncitorii secției de tîmplăric 
de la întreprinderea „Horia“ se 
aflau strînși în unul din ateliere. 
Nu lipsea nici unul, mașiniștii, în- 
cleietorii, lustruitorii, toți voiau să 
asculte Directivele partidului pri
vind criteriile principale ale între
cerii socialiste în cinstea celei de-a 
40-a aniversări de la înființarea 
Partidului Comunist din Rotnînia, 
toți voiau să facă propuneri pentru 
îmbunătățirea calității produselor.

Și, consfătuirea a fost fructuoasă. 
In cuvîntul lor, muncitorii secției au 
făcut propuneri prețioase. Mulți au 
vorbit .despre cursul de minim teh
nic pe care trebuie să-l urmeze 
muncitorii, alții despre intensifica
rea întrecerii socialiste. Un accent 
deosebit îl vom pune pe viitor pe 
ridicarea nivelului profesional al 
muncitorilor mai puțin pregătiți

Vom introduce un control mai

Vom spori rodul muncii noastre
Recent, am citit în ziarul „Sctn- 

teia“ Directivele C. C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale 
întrecerii socialiste în cinstea ani
versării partidului nostru. Pentru 
a da viață sarcinilor reieșite din Di
rectivele partidului, Ia G.A.C. Oicj- 
dea avem toate condițiile să înde
plinim și chiar să depășim obiecti
vele din planul de producție pe 1961.

In vederea obținerii unei produc
ții agroanimalidre de calitate și în 
cantități sporite, noi am și luat u- 
nele măsuri iar altele le vom lua și 
le vom înfăptui pe parcurs. Astfel, 
pentru a obține o recoltă sporită la 
însămînțarea griului de toamnă, în 
1960 noi am aplicat pe o suprafață 
de 62 ha cantitatea .de 17.200 kg 
superfoșfat, iar pe terenul unde vom 
însămînța porumbul, legumele și 
zarzavatul am transportat 600 tone 
îngrășăminte organice.

La data de 3 martie noi am ter-

In întreaga țară au fost înscriși 
în listele de alegători 12.444.977 ce
tățeni.

Din numărul total al alegătorilor 
înscriși în liste s-au prezentat la 
vot 12.417.800 alegători, adică 
99,78 Ia sută.

Au votat pentru candidații Fron- 
lui Democrației Populare 12.388.787 
alegători, reprezentînd 99,77 la Sută 
din numărul total al alegătorilor

Draghici Alexandru — circum
scripția electorală Hunedoara-Est.

Fărău loan — circumscripția c- 
lectorală Crișcior.

Furdui Petru — circumscripția e- 
lectorală Lupeni.

Gyulai Konradt Iuliu — circum
scripția electorală Teiuș.

Jiteanu Angela — circumscripția, 
electorală Sebeș.

Nicoară Coriolan Ernest — circum

competent al pieselor finite, înainte 
ca acestea să fie asamblate în gar
nituri. In acest fel vom înlătura de
ficiențele la timp, garniturile de 
mobilă finită ne mai prezentînd de
fecțiuni. Prin amenajarea unei us- 
cătorii pentru material lemnos, prin 
încălzirea centrală a atelierelor sec
ției pentru menținerea unei tempera
turi constante și aprovizionarea sec
ției cu material lemnos uscat, co
respunzător, ritmul producției va 
crește.

Călăuziți de Directivele partidu
lui, noi, muncitorii secției de tîm- 
plărie, sîntem hotărîți să muncim 
mai bine, să muncim . pentru obți
nerea unor produse de calitate su
perioară, care să ne dea satisfacție 
atît nouă celor ce le vom produced 
cît și celor ce le vor folosi.

PLEȘA ANTON 
șeful secției tîmplăric 

a I. I. !.. „Horia" Alba-Iulia

minat reparația tuturor uneltelor a- 
gricole și a atelajelor, precum și 
condiționarea și tratarea semințelor 
de soi necesare pentru 5 ha ovăz, 
15 ha grîu de primăvară, 4 ha bor- 
ceag, 151 ha porumb. Folosind cu 
chibzuință timpul prielnic din ulti
mele zile, am și început cu 16 ate
laje proprii să arăm terenul și să 
însămînțăm griul de primăvară pe 
cele 15 ha.

Din sectorul zootehnic, 'al cărui 
număr de vaci cu lapte va fi la sfîr- 
șitul anului de 60 și a! oilor de 500 
capete, ne vom strădui a obține 
76.1X10 și respectiv 16.700 litri lapte 
și 1.096 kg iînă.

Desfășurînd o însuflețită întrecere 
socialistă în acest an, membrii gos
podăriei noastre colective sînt ferm 
hotărîți să lupte cu forțe sporite 
pentru înflorirea continuă a gos
podăriei. BOROȘ ARPAD 

brigadier G.A.C. Oicjdea 

care au luat parte la vot.
Au votat împotriva candidaților 

Frontului Democrației Populare 
23.461 alegători, adică 0,19 la sută 
din numărul total al votanților.

Au fost anulate, potrivit prevede
rilor articolului 78 din Legea nr. 
9/1952 pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională, 5.552 
voturi, reprezentînd 0,04 la sută.din 
numărul total al voturilor exprimate.

scripția electorală Petroșeni-Nord.
Prodan Gheorghe — circumscrip

ția electorală Cugir.
Scarlat Constantin — circum

scripția electorală Deva.
Tripșa Ștefan — circumscripția 

electorală Hunedoara-Vest.
Zăroni Romulus — circumscripția 

electorală Hațeg.
Zasloți Iuliu — circumscripția 

electorală Ilia.

Rezultatele alegerilor de deputați în Sfaturile populare din regiunea Hunedoara 
care au avut loc la 5 martie 1961

SFATURILE 
POPULARE

N
um

ăr
ul

 
al

eg
ăt

or
ilo

r Voturi 
exprimate

Voturi
pt. când. F.D.P.

Voturi împotriva 
când. F. O. P.

Voturi 
anulate

Cifre ab
solute

La 
sută

Cifre ab
solute

La 
sută

Cifre ab
solute

La 
su’.ă

Cifreab- 
solute

La
sută

Sfatul popular regional . . . 448.266 447.746 99,88 446.951 99,82 544 0,12 251 0.06
Sfaturile populare raionale . . 282 188 282.113 99,97 281.252 99,•■•0 689 0,24 172 0,06
Sfat, populare ale orașelor reg. 166.C78 165.633 99,73 165.274 99,78 274 0,17 85 0,05
Sfat, populare ale orașelor raion. 113.457 113.283 99,78 112.967 99,72 229 0,20 87 0.08
Sfaturile populare comunale . 263.224 263.088 99,95 261 646 99,45 1.114 0,42 334 0,13



Toată atenția lucrărilor agricole!
Carnet de campanie

! La G.A.S. Alba-lulia, brigada vi-} 
>ticolă din Șard, condusă de ingine-? 
jrul Mărginean ion, a inceput Iu-} 
Jcrările în vii. Folosind timpul priel-) 
>nic, muncitorii brigăzii lucrează} 
}în aceste zile cu multă însuflețire; 
>la ascuțitul și plantatul parilor în} 
vie, lucrare care a și fost executată; 

>pe 60 la sută din suprafață. Inve-} 
}derea executării legatului, s-au} 
>asigurat din vreme răchita ne-) 
jcesară în acest scop și se continuă} 
ictt repararea pompelor de stropit) 
>și a altor idilaje necesare. }

★ <
( Echipa specializată de la grădina; 
(gospodăriei colective din satul Coș-( 
(lariu, condusă de colectivistul Teu-} 
(șan Martin, a pregătit pentru cele? 
(5 ha ce se plantează cu legume, 150} 
(metri pătrați de răsadnițe. )

In răsadnițe, varza timpurie, în-} 
tsămînțată din vreme, a și răsărit și) 
)se dezvoltă frumos. }
! Peste puțin timp colectiviștii vor; 
; realiza primele venituri de la gră-} 
jdină, căci ridichile de li/nă semă-} 
>nate sub geamuri cresc văzînd cu) 
ochii. }

★ '(

} La gospodăria colectivă din Gal-) 
>da de Jos, bătălia pentru a obține} 
(recolte cît mai mari de cereale la} 
(hectar a pornit odată cu primele? 
zile bune de lucru din acest an.} 

}Astfel, piuă la data de 3 martie) 
s-au și împrăștiat 3.000 kg azotat} 
de amoniu și 1.000 kg nitrccalcar) 

)pe 40 ha insătnînțate cu grîu de} 
(toamnă. In prezent, harnicii colec-) 
îtiviști adună ultimele kilograme de} 
(sămînță de porumb și continuă cu} 
(căratul gunoiului de grajd în cîmp.'

Pentru o recoltă sporită Să
Sarcina de mare răspundere care 

stă în fața oamenilor muncii din 
agricultura raionului nostru este să 
asigure în 1961 o recoltă bogată la 
toate culturile.

Acordînd toată importanța asigu
rării din timp a seminței — factor 
principal de care depinde recolta — 
colectiviștii din Berghin, Oiejdea, 
Teiuș, Cistei, Mihalț au pregătit din 
timp sătnînța necesară însămînțări- 
lor de primăvară. Gospodăriile co
lective noi, ca cele din Ciugud, 
Galtiu, Coșlariu, Totoi și altele, 
unde conducerile acestora, îndruma
te cu răspundere de organizațiile 
de partid, s-au preocupat îndea
proape de pregătirea însămînțări- 
lor, au strîns de asemenea sămînța 
necesară de porumb, cartofi etc. în 
cea mai mare parte.

Folosind timpul prielnic din ulti
mele zile, colectiviștii din Berghin, 
Oiejdea, Ciugud și alte gospodării 
colective, au și însămînțat cea mai 
mare parte din culturile din epoca 
l-a, folosind numai sămînță aleasă, 
tratată și cu putere mare de ger
minație.

Pentru a-și realiza planul la în
sămînțări, colectiviștii din Straja, 
Totoi și-au procurat sămînța de o- 
văz necesară prin schimb cu po
rumb de la colectiviștii din Oiejdea. 
Gospodăria colectivă „7 Noiembrie" 
din Vințul de Jos și-a asigurat să
mînța de ovăz pentru lotul semin- 
cer de la „AGROSEM". Același lu
cru l-au făcut și colectiviștii din 
Sibișeni.

Muncă însuflețită la C. A.C.
Membrii gospodăriei colective 

„Unirea" din Alba-lulia, care s-au 
pregătit temeinic pentru muncile a- 
gricole de primăvară, desfășoară în 
aceste zile o muncă susținută pe 
ogoare. Ajutați de S.M.T., ei au 
pregătit și au însămînțat cu ovăz 
întreaga suprafață planificată, iar 
acum continuă cu pregătirea tere
nului pentru însămînțarea borcea- 
gului și grăpează cu atelajele pro
prii trifoiul și lucerna.

La grădină s-a transportat gunoi

La G. Ă. C. Mesentea lupta pentru recoltă e în toi
In aceste zile, la G.A.C. Mesen

tea se desfășoară o vie activitate. 
Colectiviștii Popa Gheorghe, Mol
dovan Ioan, Șuteu Victor și alții, 
muncesc cu elan sporit la transpor
tatul gunoiului de grajd la grădina 
de legume, transportînd 60 la sută 
din cantitatea prevăzută. De ase
menea, au așezat într-o cameră 
special amenajată 1.600 kg cartofi 
timpurii pentru iarovizat.

Din ziua de 6 martie, avînd să
mînța de ovăz condiționată și ate-

Toată atenția îndeplinirii planului la grădină
Dacă membrii gospodăriei colec

tive din Șard au dovedit preocu
pare pentru asigurarea unor condi- 
țiuni cît mai bune pentru însămîn- 
țările culturilor de păioase și pră
sitoare, nu același interes au dove
dit în ce privește pregătirile la gră
dina de legume.. Așa se explică fap
tul că, deși s-a prevăzut să se cul
tive în acest an 3 hectare cu legu-

pregătim la timp sămînța
Cu toate aceste rezultate, trebuie 

arătat că în raionul nostru sînt 
încă gospodării colective unde pro
blema asigurării semințelor se tă
răgănează de la o zi la alta. Așa 
este situația la gospodăriile colec
tive din Sîntitnbru, Oarda de Jos, 
Pețelca, Drîmbar, unde consiliile de 
conducere, îndrumate și sprijinite 
în slabă măsură de organele de 
partid și de stat locale, nu au strîns 
pînă la 7 martie nici 10 la sută din 
sămînța necesară însămînțărilor din 
primăvara aceasta. Deși ne găsim 
într-o perioadă de timp cînd însă
mînțarea culturilor din epoca l-a 
trebuie să se desfășoare din plin, 
gospodăria colectivă din Vurpăr nu 
dovedește nici o preocupare pentru 
a-și asigura sămînța de ovăz ne
cesară pentru lotul semincer.

Dar în privința pregătirii semin
țelor lipsă de preocupare dovedesc 
chiar și unele gospodării colective 
mai vechi. Așa, de exemplu, gospo
dăriei colective din Șard deși i 
s-a comunicat din vreme că poate 
să-și asigure 2000 kg grîu de pri
măvară, prin schimb de la baza de 
recepție din Teiuș, întîrzie să facă 
acest schimb și să înceapă însă- 
mînțările.

Lăsînd pe planul al doilea pre
gătirea semințelor, gospodăria co
lectivă din Bucerdea Vinoasă nici 
pînă astăzi nu a trimis probe la 
laborator din semințele ce urmează 
să însămînțeze, iar gospodăriile co
lective din Căpud și Cetea nu au 
condiționat încă ovăzul ce au de

„Unirea11
pe 80 la sută din suprafață și se 
face întreținerea răsadnițelor, unde 
tot ce s-a semănat a răsărit și se 
dezvoltă frumos.

In livadă s-a terminat curățitul 
pomilor de uscături, mușchi și li
cheni și stropitul lor cu soluție de 
ulei horticol în concentrație de 5 la 
sută, iar în vie s-a început dezgro
patul și păruitul.

Fruntași la însămînțări sînt co
lectiviștii Gligor Cornel, Opruța Ia- 
cob, Făgădar Todor și alții.

lajele pregătite, colectiviștii din Me
sentea au trecut la însămînțarea o- 
văzului. Folosind timpul cu price
pere, harnicii colectiviști au termi
nat de însămînțat întreaga supra
față de cereale prevăzută pentru 
epoca I-a la data de 7 martie. De 
la această dată colectiviștii de aici 
au trecut la executarea lucrărilor 
de întreținere a arăturilor de toam
nă, pe suprafețe care urmează 
a fi însămînțate în epoca II.

me, pînă la 7 martie nu s-au pre
gătit în acest scop decît 12 metri 
pătrați de răsadnițe, ceea ce nu re
prezintă nici un sfert din necesar. 
De asemenea, cu toate că s-a pla
nificat să se planteze un hectar cu 
cartofi iarovizați, datorită lipsei de 
preocupare din partea conducerii 
gospodăriei, pînă în prezent nu s-a 
luat nici o măsură pentru procura
rea și iarovizarea cartofilor ce ur
mează să se planteze.

Pentru a se asigura îndeplinirea 
sarcinilor de plan la grădina de le
gume și realizarea de importante 
venituri bănești, conducerea gospo
dăriei (președinte tov. Dărtuț Cor
nel), sprijinită de comitetul execu
tiv al sfatului popular din comună, 
are datoria să ia măsurile necesare 
pentru urgentarea lucrărilor la gră
dina de legume.

IN CLIȘEU : Tractoristul Teodo- 
rcscu Nicolae din brigada a 7-a 
S.M.T., pregătește terenul pentru în- 
sămînțările de primăvară la G.A.C. 
„Unirea" Alba-lulia.

însămînțat. Lipsă de preocupare do
vedesc în această direcție și unele 
organe tehnice agricole de la co
mune. Așa, de pildă, tehniciană agri
colă, Presăcan Laura, a comunei 
Zlatna, nici nu cunoaște în ce mă
sură s-a condiționat și tratat griul 
de primăvară, comunicînd din a- 
ceastă cauză date fictive secției a- 
gricole raionale.

Timpul prielnic muncilor agricole 
permite ca însămînțările din epoca 
I și pregătirea terenului pentru cul
turile din epoca a II-a să se facă 
în cele mai bune condițiuni.

Directivele C. C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii so
cialiste în cinstea aniversării a 40 
de ani de la înființarea Partidului 
Comunist din Romînia, prevăd, 
printre altele, luarea de măsuri pen
tru ca executarea însămînțărilor să 
se desfășoare în termene optime și 
în bune condițiuni agrotehnice. De 
aceea, consiliile de conducere din 
gospodăriile colective, îndrumate și 
sprijinite de organizațiile de bază 
și comitetele executive ale sfaturi
lor populare de la comune, trebuie 
să asigure gospodăriilor cît mai 
grabnic întreaga cantitate de să
mînță, necesară însămînțărilor de 
primăvară, să înlocuiască pe cea 
necorespunzătoare cu semințe cu 
productivitate mare, să nu se in
troducă în pămînt nici un bob ne
condiționat și netratat, deoarece nu
mai așa se vor putea obține recolte 
sporite.

întrecerea între gospodăriile colective

Sporirea efectivului de animale- 
izvor de mari venituri

La gospodăria noastră agricolă 
colectivă „30 Decembrie" din Teiuș, 
alături de sectorul culturilor de 
cîmp, sectorul zootehnic cunoaște 
an de an o continuă dezvoltare. La 
aceasta o contribuție de seamă și-a 
adus-o organizația de partid, care 
nc-a îndrumat cu competență în 
luarea celor mai eficace măsuri me
nite să asigure o creștere rațională 
a animalelor și a productivității a- 
cestora.

Anul trecut gospodăria care a 
avut 102 capete bovine, din care 45 
vaci cu lapte și 662 oi, a realizat 
din sectorul zootehnic venituri care 
se ridică la suma de 190.331 lei. 
Veniturile frumoase obținute din a- 
cest sector, la care s-au adăugat 
cele de la grădina de zarzavat și 
din contractările de cereale, ne-au 
dat posibilitatea să împărțim la zi- 
muncă, anul trecut, numai bani cîte 
10 lei, valoarea totală în produse și 
bani a zilei-muncă trecînd de 35 
lei.

Aceste rezultate au stimulat inte
resul colectiviștilor pentru continua 
dezvoltare și creștere a efectivului 
de animale. Hotărîrea noastră este 
consemnată și în planul de producție 
pe 1961, unde se arată că la sfîrșitul 
acestuia numărul de bovine va a- 
junge la 227 capete, din care 95 
vaci și juninci, 110 porcine, din 
care 30 scroafe, 1.376 ovine, etc. 
Astfel fiind, membrii gospodăriei 
noastre colective răspund cu multă 
însuflețire chemării la întrecerea 
lansată de colectiviștii din Cistei, 
privind dezvoltarea continuă a sec
torului zootehnic în G.A.C., propu- 
nîndu-ne să realizăm următoarele 
obiective :

— Pînă la sfîrșitul anului 1961
--------------------------------

Ne scriu coreșjTondețvții
Tineri colectiviști pe scena 

căminului cultural

Muncind cu sîrguință în cadrul 
gospodăriei, tinerii colectiviști din 
Ciugud desfășoară în același timp 
o susținută activitate cultural-edu- 
cativă. Brigada artistică de. aici a 
pregătit un frumos program a- 
vînd ca temă viața nouă din colec
tivă, program care a fost prezentat 
atît pe scena căminului cultural din 
Ciugud cît și în deplasare în satele 
Șeușa și Drîmbar.

Formațiile tinerilor artiști amatori 
din Ciugud au prezentat, de aseme
nea, piesa „Cremena le știe pe 
toate", o seamă de recitări și un bo
gat mănunchi de cîntece populare 
romînești.

In pregătirea și prezentarea pro
gramelor artistice un deosebit a- 
port l-au adus tinerii colectiviști 
Negruțiu Ion, Bran Cornelia, Sân
tei Lucreția, Popa Nicolae, precum 
și învățătoarea Ursa Emilia și pro
fesoara Ispas Maria.

MARCA LUDIAN

Pentru o recoltă bogată

Anul acesta colectiviștii din Oar
da de Jos și-au propus să cultive 
cu zarzavaturi o suprafață de 3 
hectare teren. In acest scop, ei au 
și terminat lucrările de amenajare 
și însămînțare a răsadnițelor pe o. 
suprafață de 30 m.p.

Un viu interes au depus în a- 
ceastă muncă colectiviștii Dreghici 
Gheorghe (Ruluțu), Barbu Petru, 
Oprean Ion, Ureche Ion, precum și 
Dreghici Nicolae și Barbu Pavel, 
care împreună au transportat la ră
sadnițe peste 60 care de îngrășă
minte naturale.

DREGHICI GH.

Lucrurile nu merg tocmai bine

Intrînd în magazinul mixt al coo
perativei de consum din Bărăbanț, 
ochi îți aleargă satisfăcuți pe raf
turile bine aprovizionate cu fel de 
fel de mărfuri. Zăbovind însă mai 
mult, satisfacția primului moment 
se transformă în nedumerire, apoi, 
încet-încet în nemulțumire. Ba pe 
bună dreptate, uneori, chiar și în 
revoltă. Te revoltă dezordinea ce 
domină aici. Marmeladă lîngă pa
piote de ață și nasturi, sîrmă și 

să ajungem la o încărcătură de 28 
capete bovine, din care 16 vaci și 
juninci, la fiecare 100 ha teren a- 
gricol.

— Tot pînă la această dată nu
mărul de vițele să fie egal cu cel 
al vacilor.

— Să asigurăm o încărcătură de 
100 capete oi la 100 ha teren agri
col.

—■ In ce privește încărcătura de 
porcine la 100 ha teren arabil să 
ajungem la 16 capete.

— încărcătura de păsări (gîște) 
la 100 ha de teren cultivat cu plan
te cerealiere să fie de 120.

— Producția de lapte marfă pe 
cap de vacă furajată — 2.100 1, 
întreaga cantitate contractată.

— Carne contractată la 100 ha 
teren — 3.200 kg.

—. Pentru a asigura un furaj sub
stanțial, vom însiloza pentru fie
care vită mare 13 tone porumb.

— Pentru ca să asigurăm în anii 
următori animalelor condiții din 
cele mai bune de adăpostire și hră- 
nire și pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei, ne 
propunem să construim în acest an 
un grajd pentru 100 capete vite, o 
maternitate pentru 24 scroafe, un 
adăpost pentru 100 porci, un coteț 
pentru ,50Q.-păsări, un pătul pentru 
30 vagoane porumb știuleți, o ma-~ 
gazie pentru 25 vagoane cereale, un 
șopron pentru atelaje și o locuință 
pentru tractoriști.

Muncind cu însuflețire pentru în
făptuirea celor de mai sus, noi, co
lectiviștii din Teiuș, vom face un 
nou salt spre o viață tot mai îm
belșugată.

GLIGOR TIMIȘ 
președintele gospodăriei colective 

„30 Decembrie 1947“ Teiuș

baloturi de fier sprijinite de cupoane 
de pînză și stofe etc.

Deficiențele de mai sus nu sînt 
singurele neajunsuri din acest ma
gazin. Pe lîngă toate acestea ges
tionarul unității, tovarășul Păcurar 
Dumitru, are uneori față de cum
părători atitudini ce nu cadrează 
deloc cu funcția ce o deține.

Datoria conducerii cooperativei 
„30 Decembrie" este de a studia a- 
cest caz și a interveni pentru în
dreptarea lucrurilor.

COMȘA ION

Un nou program 
ai brigăzii artistice

Duminica trecută, sala căminului 
cultural din Hăpria a devenit neîn
căpătoare. Aproape 300 țărani munci
tori din Hăpria cît și din satele a- 
parținătoare au asistat la noul pro
gram artistic prezentat de brigada 
tinerelor talente din localitate.

Bine pregătit și interpretat, pro
gramul brigăzii artistice a scos în 
evidență realizările înfăptuite în 
anii regimului democrat-popular, 
precum și viața nouă dusă de țără
nimea muncitoare înfrățită în ma
rea familie a colectivei.

De mult succes s-au bucurat ar
tiștii amatori Chirilă Nicolae, Popa 
Maria, Totoian Doina, Morarii Isi- 
dor și alții.

HAȚEGAN ALEX. 
directorul căminului cultural

Hăpria
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La metalurgie sau chimie, la la
borator sau ateliere, ca de altfel 
peste tot în Uzinele Metalo-Chimice 
din Zlatna, Directivele C. C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile în
trecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
partidului au fost primite de mun
citori, ingineri și tehnicieni cu o 
-deosebită însuflețire, chemările cu
prinse în Directive constituind o 
călăuză sigură în realizarea de suc
cese viitoare și mai importante. La 
fiecare loc de muncă domnește în 
aceste zile atmosfera unei întreceri 
«entuziaste îndreptate spre obiective 
precise : îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de 
cost.

Și, dorința fierbinte de a întîm- 
pina glorioasa aniversare a parti
dului este puternic reliefată de 
fapte. In luna februarie, colectivul 
de aici și-a îndeplinit și depășit sar
cinile de plan, dînd produse de cea 
stilai bună calitate. Secția metalur
gie, de pildă, a dat în primele 2 
Juni ale anului 35 tone produse pes
te plan — cu 25 tone mai mult 
decît era angajamentul.

Dar, pentru ca șirul succeselor 
isă fie continuat, se impun luarea a 
încă o serie de măsuri tehnico-or- 

jganizatorice. Acest lucru a reieșit 
în cadrul numeroaselor discuții ce 

>au avut loc pe marginea Directive
lor.

— Uzina noastră — a arătat mai
strul Victor Filimon — înaintează 
•cu pași repezi pe calea mecanizării 
continue a proceselor tehnologice. 
Este nevoie deci să pregătim cadre 
ta nivelul noilor condiții tehnice ce 
ni se crează.

In legătură cu ridicarea califi
cării muncitorilor se poate spune că 
.au și început să fie luate o seamă 
de măsuri. Astfel, sub îndrumarea 
comitetului de partid, conducerea 
•administrativă a organizat cursuri 
de ridicarea calificării, în care 
cuprinși cea mai mare parte 
muncitori.

In baza planului de măsuri
tocmit în cadrul uzinei urmează să 
se ia și alte măsuri menite să asi
gure bunul mers al producției. Ast
fel, se va mări capacitatea cuptoa
relor de topire. De asemenea, 
•sectorul metalurgic se vor 
-lua o seamă de lucrări de
:zare care vor asigura o creștere 
simțitoare a productivității muncii.

In plus, în vederea recuperării ele
mentelor volatile în cadrul uzinei 
se va construi o instalație de recu
perare.

In urma îndrumărilor date de că
tre comitetul de partid, comitetul 
sindical acordă o mare atenție or
ganizării și desfășurării întrecerii 
socialiste ca și publicității în jurul 
acesteia. In cadrul uzinei s-a trecut 
la organizarea întrecerii socialiste 
pe profesii în toate secțiile de bază 
ale uzinei, s-au confecționat lozinci 
legate de locurile de muncă și un 
panou -mare oglindind atît angaja
mentele cît și îndeplinirea lor.

Colectivul uzinelor Metalo-Chirni- 
ce Zlatna este hotărît să. întîmpine 
cea de a 40-a aniversare a partidu
lui cu rezultate tot mai bune în 
muncă. De altfel, acest lucru este 
oglindit și de angajamentele luate 
în întrecerea socialistă în cinstea 
mărețului 
lectiv de 
pînă la 8 
gic peste 
sectorul 
peste 70 
plan. In cinstea 
dului colectivul de muncă de aici 
și-a mai propus să realizeze și peste 
180 de mii lei economii. Sînt angaja
mente frumoase și pe care întregul 
colectiv se va strădui să le îndepli
nească. Și nu încape îndoială că 
se va ține de cuvînt. Chezășie stau 
faptele de pînă acum, stă hoțărîrea 
comuniștilor, a tuturor muncitorilor 
de a dărui din toată inima partidu
lui cele mai frumoase victorii.

eveniment. Harnicul co- 
aici și-a propus să dea 
mai în sectorul metalur- 
70 tone produse, iar în 
chimic,

tone
de asemenea, 
produse peste 

aniversării parti-

sînt 
din

în-

în 
cfec- 

mecani-

De la început cu rezultate bune Ani de muncă 
rodnica

la 
au 
ci- 
in-

Cu dragoste pentru munca ce-i 
este încredințată, tovarășa Nagy 
Tatiana, bibliotecară la biblioteca 
comunală din Teiuș, a pornit încă 
de la începutul anului cu toată rîv- 
na spre obținerea de bune rezul
tate. Și munca sa, ca și cea a co
lectivului bibliotecii, s-a concretizat 
în cifre deosebit de semnificative. 
Pînă la sfîrșitul lunii februarie, 
biblioteca comunală din Teiuș 
fost înscriși 594 cititori care au 
tit 3.495 cărți, iar purtătorilor
signei de „Prieten al cărții" li s-au 
adăugat încă 20 tovarăși.

Cărui fapt se datoresc succesele 
obținute de colectivul bibliotecii co
munale din Teiuș? O scurtă privire 
în registrul de activitate al acesteia 
îi este de ajuns oricui ca să-și dea 
răspunsul. In jurul cărților aflătoa
re în rafturile bibliotecii s-a desfă
șurat o largă muncă de populari
zare, iar manifestările de masă au 
fost bine organizate și cu conținut 
bogat.

Munca bibliotecarei și a colecti-

vului bibliotecii comunale din Teiuș 
s-a desfășurat rodnic atît la''sediu 
cît și înafara acestuia. Cu cele mai 
noi cărți a fost organizată o expo
ziție. Tot aici au avut loc recenziile 
romanelor „Tînăra gardă", „Setea” 
și a altor cărți, iar la stația de ra- 
dioficare 
prezentate cărțile noi apărute, 
organizat apoi o expoziție cu cărți 
agrotehnice la gospodăria colectivă 
din comună, s-au asigurat în per
manență cu cărțile necesare cele 30 
de cercuri de citit, iar în cadrul 
consfătuirilor cu colectiviștii au fost 
dezbătute teme actuale ca : „Ingră- 
șămintele și folosirea lor" și „Cul
tura forțată a legumelor".

Cu rezultatele obținute pînă' în 
prezent, colectivul bibliotecii comu
nale din Teiuș se mîndrește. Și a- 
ceasta nu fără temei. Colectivul a- 
cestei biblioteci însă este hotărît ca 
în lunile ce urmează să-și între
gească succesele croind drum larg 
cărții spre căminul fiecărui munci
tor și țăran muncitor din comună.

au fost cu regularitate
S-a

Gata a urca treptele scenei
In plină desfășurare, cel de-al 

Vl-lea concurs al formațiunilor ar
tistice de amatori marchează o nouă 
etapă în mișcarea artistică din în
treprinderile, instituțiile și satele ra
ionului nostru. Prezentîndu-se la 
concurs, majoritatea formațiilor s-au 
dovedit mai ’mature, mai închegate, 
iar programele prezentate cu
conținut mai ales decît la concur
surile anterioare.

Duminică, 12 martie, pe

un

scena

IN CLIȘEU : Corul mixt al U. M. C. Zlatna.

Casei raionale de cultură și în alte 
patru centre din raion — Stremț, 
Mihalț, Vințul de Jos și Berghin — 
artiștii amatori vor urca din nou 
treptele scenei în cadrul fazei in- 
tercomunale. Pentru aceasta ei s-au 
pregătit cu sîrguință și acum sînt 
cu toate gata. Stremțenii se vor pre
zenta cu o formație corală, o briga
dă artistică de agitație, o formație 
de dansuri și una instrumentală. Pe 
lîngă cele trei formații de dan
suri și opt soliști, artiștii a- 
matori de pe raza comunei Pcțelca 
vor prezenta și două brigăzi artis
tice de agitație, iar artiștii amatori 
din Mihalț, Cistei, Obreja, Vințul de 
Jos, Inuri, Ciugud, Oarda și din 
alte așezări se vor prezenta, de ase
menea, 
rit de echipe artistice, bine pregă
tite.

Cine se va situa pe loc de frunte? 
Desigur, cei mai pregătiți. Cum însă 
pregătiri intense s-au făcut peste 
tot, lupta 
nu va fi

la concurs cu un număr spo-

pentru locul de fruntaș 
deloc ușoară.

Anul 1950. Un început modest. 
!ntr-una din încăperile fostului A- 
teneu popular din Alba-Iulia, ceva 
materiale strînse de ici de colo, 
-'îteva păpuși și un mănunchi de 
oameni care, prin mișcări și grai, 
căutau să dea păpușilor viață. 
Așa a fost începutul.

Au trecut apoi doi ani. Micul 
colectiv, animat de dorinți, a că
pătat nume. Un nume iubit de mii 
de copii : Teatrul de păpuși „Pri
chindel".

Și iarăși au prins a trece zilele, 
anii. Vechiului colectiv i s-au a- 
lăturat noi forțe. Iscusința acto
rilor, în pîrgă pe atunci, pe în
delete ,a început a se rumeni. Re
pertoriul, la început ales cu oare
care timiditate, s-a îmbogățit cu 
un întreg tezaur de piese, iar 
copiii au prins a învăța, prin in
termediul păpușilor, să prețuias- 
că cinstea și adevărul, să pro
nunțe cu respect marele cuvînt 
— muncă.

Urcînd pe trepte din ce în ce 
mai înalte, colectivul Teatrului de 
păpuși „Prichindel", în rîndul că
ruia sînt și în prezent parte din 
pionierii începutului, se găsește 
în al noulea an de activitate. Și 
bilanțul îi este bogat: 31 titluri 
de piese, 1.247 spectacole prezen
tate, din care 627 la sate, 213.542 
spectatori.

Cifrele, ce-i drept, sînt reci. In 
graiul lor însă, ele vorbesc oricui 
despre succese. Despre succesele 
deja obținute, ca și despre cele 
viitoare; căci harnicul colectiv 
merge neobosit mai departe pe 
drumul indicat de partid. In re
pertoriul teatrului sînt înscrise 
piese noi, cu tematică actuală 
„Marele vrăjitor", „Năframa fer
mecată” și altele, din care copiii 
vor desprinde relele pe care le 
poartă cu ele lenea, delăsara și 
vor învăța să deGnă la vremea 
lor cetățeni virtuoși și harnic 
schimb al celor ce azi le clădesc 
o viață fericită.

Peurmele materialelor publicate
Scaunele au fost schimbate

Ziarul „Steaua roșie" a sesizat 
în numărul său din 3 februarie 1961 
la rubrica „Bine ar fi dacă..." fap-

Lapte și carne în cantități sporite 
și la preț de cost redus

condițiile pentru asi- 
puternice baze fura- 
hotărîtor în creșterea

Avînd toate 
gurarea unei 
jere — factor 
animalelor — gospodăria agricolă 
•de stat din Galda de Jos a dezvol- 
'tat un puternic 
care creșterea 
sebi al vacilor 
Joc. de frunte.

Anul trecut,
■planificată o producție de 2.980 li- 
tri lapte pe cap de vacă furajată. 
Printr-o bună îngrijire și o furajare 
rațională a acestora, s-a reușit să 

‘ se realizeze o producție medie de 
3.104 litri lapte pe 
furajată.

Pentru a asigura 
țională a vacilor de 
ține astfel o producție sporită, co
lectivul de conducere și-a îndreptat 
în primul rînd atenția spre asigu
rarea unei baze furajere cît mai 
complexe. In acest scop, pentru fie
care vacă s-au însilozat 12 tone po
rumb tocat la care s-au adău
gat două doze de lactobac
teria și 2 la sută melasă. Silozul 
astfel pregătit s-a dovedit a fi 
bună calitate. Trifoiul uscat 
■bune condițiuni, s-a obținut un 
Taj bogat în vitamine și săruri 
nerale și cu un procent foarte marc 
de frunze, iar trifoiul însilozat a fost 
-consumat cu multă poftă de ani
male.

Pe lîngă asigurarea unei furajări 
"variate și complecte, un alt factor 
care a contribuit la depășirea pro-

sector zootehnic, în 
taurinelor și îndeo- 
de lapte ocupă un

gospodăria a avut

cap de vacă

o furajare ra- 
lapte și a ob-

de 
în 

fu- 
mi-

ducției de lapte planificate a fost 
și calitatea muncii mulgătorilor 
care își desfășoară activitatea după 
un program de lucru bine stabilit. 
Sporirea continuă a producției de 
lapte fiind în centrul preocupării în
grijitorilor de vaci, aceștia s-au stră
duit să asigure acestora o fu
rajare rațională.

Din sortimentele de furaje ară
tate, au fost alcătuite rații furajere 
în raport de greutatea și producția 
vacilor, asigurîndu-se pentru fiecare 
unitate nutritivă 90-100 grame al- 
bumină digestibilă.

In perioada de stabulație o aten
ție deosebită se acordă ordinii în 
care sînt administrate furajele: di
mineața, înainte de muls, se dă 
vacilor 2-3 kg trifoi, după muls se 
administrează concentratele, plus sa
rea și precipitatul de oase, după 
care urmează adăpatul. In continu
are vacile primesc 8-10 kg tăiței de 
sfeclă, apoi 15 kg porumb siloz. La 
ora 11,30 vacile se furajează din 
nou cu 2-3 kg fîn, după care se 
face adăpatul, iar seara li se admi
nistrează restul din rațiile de 
rumb siloz și tăiței de sfeclă.

Prin furajarea rațională a
lor și respectarea cu strictețe a re
gulilor de zooigienă, cum sînt: țe- 
sălatul de 2 ori pe zi, plimbarea în 
jurul grajdurilor, masajul glandei 
mamare, înainte și după fiecare 
muls, mulgătorii au reușit să depă
șească planul la producția de lapte 
marfă, în anul trecut, lună de lună.

Respectînd întocmai programul 
zilnic, folosind furaje de calitate și

po-

vaci-

în cantități îndestulate, și aplicînd 
cu strictețe regulile de zooigienă, 
mulgătorii Moldovan Vasile, Popa 
Ștefan, Chirilă Simion, Bîrlea Au
rel și alții au reușit să obțină și în 
acest an depășiri importante la pro
ducția de lapte.

Rezultatele obținute în sectorul 
zootehnic, atît la bovine cît și la 
porcine, privitor la realizarea și 
depășirea producției de lapte și car
ne, sînt într-adevăr frumoase. Pri
vind însă situația producției obți
nute în ce privește prețul de cost, 
vedem că rezultatele nu sînt din ce
le mai bune. Așa, de exemplu, în 
anul trecut prețul de cost al unui 
hectolitru de lapte a crescut cu 51 
lei față de cel planificat în loc să 
scadă.

Analizînd cauzele care au deter
minat creșterea prețului de cost, nu 
e greu de văzut că aceasta se dato- 
rește, în primul rînd, faptului că 
conducerea gospodăriei s-a mulțu
mit doar să realizeze planul și nu 
a urmărit, în același timp, și redu
cerea prețului de cost.

In mod concret, multe din cau
zele care au dus la creșterea prețu
lui de cost al laptelui sînt de ordin 
gospodăresc, ca, de exemplu : risi
pa de furaje, consum mare de car
buranți la transporturi, din cauză 
că nu se ia nici o măsură pentru 
pietruirea curții și a drumului din 
incinta grajdurilor. De asemenea, 
proasta păstrare a furajelor — ca
zul tăițeilor de sfeclă care sînt de
pozitați în bună parte în noroi — 
lipsa de preocupare pentru introdu
cerea instalației de apă în grajdu
rile taurinelor etc.

Lipsă de preocupare a dovedit, de

asemenea, în problema prețului de 
cost și organizațiile de partid și 
sindicală, care au îndrumat și spri
jinit în slabă măsură conducerea 
gospodăriei în această problemă.

Invățînd din experiența anilor tre- 
cuți, acum cînd ne aflăm la începu
tul unui nou an de producție, con
ducerea gospodăriei agricole de stat 
din Galda de Jos trebuie, de la în
ceput, să urmărească îndeplinirea 
planului de producție la toți indicii, 
atît în ce privește producția de lap
te cît și celelalte ramuri de pro
ducție.

O prețioasă călăuză în această 
direcție o constituie recentele Direc
tive ale C. C. al Partidului Munci
toresc Romîn, care arată căile de 
urmat în întrecere pentru a se ob
ține cele mai bune rezultate în lupta 
pentru realizarea unor cantități spo
rite de lapte etc., la un preț de cost 
cît mai scăzut.

tul că la cinematograful „Victoria" 
din Alba-Iulia există un mare nu
măr de scaune stricate.

In urma sesizării făcute de ziar, 
la cinematograful „Victoria" din 
Alba-Iulia lucrurile au fost îndrep
tate. Un prim lot de scaune noi au 
și sosit și nu peste mult timp în
treaga garnitură de scaune a cine
matografului va fi reînnoită.

Datoria le era alta !

In numărul 588 din 13 ianuarie 
al ziarului „Steaua roșie" a fost 
publicată la rubrica „Negru pe alb" 
fotografia terenului de volei din 
parcul Tribunalului Alba-Iulia.

Nici în urma sesizării făcute de 
ziar, terenului de volei nu i s-au 
adus îmbunătățiri, n-a fost împrej
muit sau reparat. Ba mai mult, Co
mitetul raional U.C.F.S. Alba nici 
n-a răspuns semnalului critic, deși 
au trecut de atunci aproape două 
luni, cînd de fapt termenul de a 
răspunde este de zece zile.

Oare nu se consideră Comitetul 
raional U.C.F.S. Alba dator să răs
pundă organului raional 
Cum vede Comitetul 
U.C.F.S. acest lucru ?

de presă? 
raional

FI. BARABAȘ

O parte din tineretul taurin al G. A. S. — Galda de 'Jos.



Numărul șomerilor americani 
a ajuns la 5.705.000

Intr-un entuziasm nemaicunoscut poporul și-a spus cuvîntul
(Urmare din pag. 1-a)

CONGO: lupte Intre trupele
0« N. li. și bandele mobutiste

BRAZAV1LLE (Agerpres). —Si
tuația încordată creată în Congo în 
urma numeroaselor incidente dintre 
trupele O.N.U. și bandele lui Mo
butu s-a înrăutățit în ultimele zile 
și mai mult. După cum transmite 
corespondentul din Brazaville al a- 
gențici BTA, între trupele O.N.U. și 
bandele mobutiste se desfășoară 
lupte. Comandamentul O.N.U. care 
pînă acum a privit cu nepăsare la 
fărădelegile bandelor mobutiste, a 
fost nevoit să dea ordin trupelor a- 
flate sub steagul O.N.U. să răs
pundă prin foc la atacurile acestora.

Un medic francez care a petrecut 
șase luni în diferite regiuni ale Re
publicii Congo a declarat corespon
dentului BTA: „Soldații mobutiști 
sînt bandiți, hoți și asasini. Am a- 
vut prilejul să constat că singurii 
soldați disciplinați din Congo sînt 

'cei credincioși lui Lumumba. De cî- 
teva ori eu și tovarășii mei euro
peni am nimerit în mîinile lor, însă 
niciodată nu am fost batjocoriți sau 
jigniți. Sînt de părere că acestea 
sînt singurele trupe organizate care 

. pot să facă ordine în Congo și să 
salveze țara de haos".

LEOPOLDVILLE (Agerpres). — 
Trupele lui Mobutu au ocupat por

tul Matadi, ccl mai mare din Con
go. Prin Matadi se înfăptuiește în 
linii mari aprovizionarea trupelor 
O. N. U. în Congo.

Micile garnizoane ale trupelor 
O.N.U. din Matadi și Banana au 
fost de fapt lăsate de comandamen
tul O.N.U. în voia soartei și au fost 
silite să capituleze,

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

După cum transmite coresponden
tul din Leopoldville al agenției Reu
ter, detașamentul sudanez a înre
gistrat la Matadi următoarele pier
deri : doi morți, 13 răniți și 12 dis
păruți. Soldații sudanezi rămași 
în viață din detașamentul cu un 
efectiv de 135 oameni au fost de
zarmați.

WASHINGTON (Agerpres). — 
In cadrul unei conferințe de presa 
pe care a ținut-o la 7 martie mi
nistrul Muncii al S.U.A., Arthur 
Goldberg, a anunțat că în cursul 
lunii februarie, numărul șomerilor 
americani 
ajungînd 
Ministrul 
procentul 
juns acum la 6,8 din totalul forței 
de muncă.

După ce au votat, oamenii muncii 
au pornit cu însuflețire sporită la 
muncă, dovedindu-și hotărîrea lor 
de ă contribui tot mai mult ia în
florirea patriei. In raionul nostru, 
echipa condusă de comunistul Bol- 
dor Valentin de la Uzinele Zlatna 
și-a intărit votul său depășind 
ziua de 5 martie planul zilnic 
8 la sută. De asemenea, echipa co- 

Plăcintă Nicolae și-a 
producție al zi

în-

în
cu

a crescut cu încă 320.000 
la totalul de 5.705.000. 
american a subliniat că 
șomerilor americani a a-

munisțukii
depășit planul de 
lei cu 9 la sută.

Toate acestea, 
nenumărate fapte, 
rea plină de însuflețire a oameni-

precum și alte 
exprimă aproba-

lor muncii față de mărețul program 
elaborat de cel de-al lll-lea Con
gres al partidului, exprimă dragos
tea fierbinte față de stegarul ne
abătut al luptei pentru fericirea ce
lor ce muncesc — P.M.R.

Entuziasm, veselie, mîndrie,
credere în viitor, recunoștință față 
de partid, pentru viața lor nouă și 
frumoasă au stăpînit inimile cetă
țenilor patriei noastre.

Ei și-au dat votul ca oameni cu 
adevărat liberi, stăpîni ai destine
lor țării. Prin el și-au exprimat ho
tărîrea de a-și spori eforturile, pen
tru a consolida și dezvolta cuceri
rile dobîndite, pentru triumful cau
zei socialismului și a păcii.

La revedere pe stadion !

In vederea menținerii sănătății 
copiilor și a prevenirii îmbolnăviri
lor, Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale, prin organele sani
tare continuă acțiunea de vaccinare 
antipoliomielitică. In orașul nostru 
vaccinarea se va face. în zilele de 
15 și 16 martie a.c. pentru copiii 
născuți între 1 ianuarie 1947 și 31 
decembrie 1959, cînd se va admi
nistra copiilor cîte o bomboană. 
Pentru copiii care frecventează gră
dinițele, căminele de zi sau școlile, 
vaccinarea se va face la unitățile 
preșcolare sau școlare respective, 
atrăgîndu-se atenția ca în zilele 
programate să nu lipsească nici un 
copil. Copiii care nu au fost la pri
ma vaccinare făcută în luna februa
rie, nu vor fi aduși nici la vaccina
rea din 15-16 martie.

Copiii care nu frecventează gră
dinițele sau căminele de zi vor fi 
prezentați de către părinți la cen
trele de. vaccinare fixate pe cartiere 
în zilele de 15-16 martie a.c., între 
orele 8-13 și 15-20.

Centrele fixate sînt după cum ur
mează :

Centrul nr. 1, la școala elemen
tară din cartierul Lumea Nouă, 
pentru populația din întreg cartie
rul.

Centrul nr. 2, la școala elemen-

de

Vaccinarea antipoliomielitică
tară Partoș, pentru întreaga popu
lație din cartier.

Centrul nr. 3, la spitalul de cro
nici (Cetate), pentru populația de 
pe Platoul Romanilor, plus străzile 
Furcilor, E. Varga, R. Luxemburg, 
F. Sîrbu, 13 Decembrie, V. Vasiles- 
cu, Înfrățirii, Cehov, Engels și K. 
Marx de la poarta cetății'în sus.

Centrul nr. 4, la Întreprinderea 
„Horia", pentru populația de pe 
străzile Moților, A. Vlaicu, 9 Mai, 
Pavlov, Dimitrov, Alecsandri, T. 
Vladimirescu, Miciurin, D. Simo, 
Tolstoi, N. Bălcescu, A. Iancu, U- 
nirii, Călărași și I. C. Frimu.

Centrul nr. 5, la grădinița
copii din Lipoveni, pentru popu
lația de pe străzile N. Filipescu, I. 
Filipeșcu, 30 Decembrie, Eminescu, 
Armata Roșie, S. Bărnuțiu, G. Coș- 
buc, Ehrenburg, V. Roaită, 1 Mai, 
B. Andrei, B. Breincr, Piața Eroi
lor și 23 August.

Centrul nr. 7, la grădinița din 
str. Moldovei, pentru populația din 
străzile Muncitorilor, Zidarilor, Bu
curești, N.Cristca, Plevnei, Partiza
nilor, Munteniei, 1. Pintili.e, Cefe
riștilor, E. Pavel, Moldovd, O. Ban
ele, Proletarilor, 6 Martie, Viilor, 
I.V. Stalin, Gherea, Petbfi, Fabri
cii. Florilor, Tribunalului, Olteniei, 
Traian, Stahanov și K. Marx pîna 
la poarta Cetății.

Pasionații sportului cu balonul 
rotund, se vor îndrepta în curînd 
spre porțile stadioanelor. Reluarea 
campionatului regional de fotbal se 
apropie... Și cum e și firesc, spec
tatori și sportivi, așteaptă cu ne
răbdare acest eveniment.

Echipa de fotbal a asociației teri
toriale „Ardealul" din Alba-Iulia, 
sub conducerea antrenorului Lazăr 
Grigore, își continuă cu asiduitate 
pregătirile. Antrenamentele echipei 
ati început din 15 ianuarie pe baza 
planului de antrenament. In pri
mele ședințe s-a pus accentul pe 
pregătirea fizică generală, viteză, 
detentă și forță și s-a continuat cu 
tehnica individuala cu balonul. In- 
cepînd cu 15 februarie, antrenamen
tele se desfășoară în aer liber, ur- 
mărindu-se în continuare condiția 
fizică generală și omogenizarea c- 
chipci prin jocuri la doua porți. Res- 
pectîndu-se planul de antrenament, 
echipa a susținut meciuri de veri
ficare cu Metalul Aiud, Parîngul 
Lorica și Aurul Zlatna, urmînd să 
mai susțină întîlniri cu Dinamo 
Barza și Jiul Petroșani acasă și o 
întîlnire în deplasare la Blaj.

Pînă în prezent lotul echipei com
pus din 15 jucători participa cu re
gularitate la antrenamente, reali- 
zînd progrese în ceea ce privește 
condiția fizică și execuțiile tehnice.

pregătirea echipei, nu 
se petrece la celelalte 
echipe în campionatul 
Zlatna, de pildă, de

Popoare care își cer dreptul Ja viață

Federația Rhodezia Nyassaland
Federația Rhodezia Nyassaland

— compusa din trei teritorii: Rho
dezia de nord — 750.000 km p cu 
2.200.000 locuitori, Rhodezia de sud
— 390.000 km p cu 2.300.000 lo
cuitori si Nyassaland — 124.000
km p. cu 2.500.000 locuitori — este 
situată în inima Africii. Federația 
arc ca vecini Congoul, Tanganica,

, Mozambicul. Beciunaland, Uniunea 
sud-africană și Angola.

Pînă la 1 august 1953, cînd colo
nialiștii englezi au reușit să impu
nă africanilor unirea celor trei te
ritorii într-o „federație”, cele doua 
Rhodezii și Nyassalandul aveau 
statute diferite. Ideea unificării a 
venit din partea albilor din Rhode
zia de sud care au urmărit prin aceas
ta extinderea puterii și rînduielilor 
rasiste în nord, pentru a putea a- 
duce mai lesne de acolo mină de 
lucru ieftină.

Africanii au înțeles de la început 
scopul urmărit de englezi prin crea
rea Federației și s-au pronunțat cu 
toată hotărîrea împotriva acestei 
manevre. Lupta pentru lichidarea 
Federației a început din 1953 și s-a 
extins mai cu seamă în nord, popu
lația de acolo nedorind să se lase 
pe mîinile rasiștilor din sud. Se 
împlinește un an de la .izbucnirea 
mărci răscoale din Nyassaland cînd 
populația africană a cerut imediata 
ieșire din „blestemata Federație”. 
Un val de greve și demonstrații de 
protest s,-au iscat și în Rhodezia de 
sud în semn de solidaritate cu lup
ta din Nyassaland. Cei din sud au 
cerut și ei desființarea Federației, 
lichidarea regimului rasist, acorda
rea independenței. Ca totdeauna în 
asemenea împrejurări, colonialiștii 
englezi au trecut la reprimarea vio-

lentă a răscoalei din nord, luînd a- 
poi masuri de „liniștire" a spirite
lor în sud! Colonialiștii au pus în 
afara legii „Congresul național a- 
frican”, principala organizație de 
lupta a băștinașilor, iar pe condu
cătorii acesteia i-au aruncat în 
temniță.

Ca întotdeauna cînd se văd în 
impas, colonialiștii promit popoare
lor subjugate marea cu sarea iar 
cînd le vine bine „uită" promisiu
nile și iau măsuri de consolidare 
a stăpînirii și jafului. Așa s-a în- 
tîmplat și de data aceasta. Recent 
a avut loc la Londra conferința în 
problemele constituționale ale Rho- 
deziei de nord, impusă ca urmare 
a luptei populației din această par
te a Federației. Englezii promise- 
seră de mult o constituție. Negocie
rile au durat multe zile, dar pînă 
la urmă n-au dus la niciun rezultat.

★
„Unitățile de rezervă strategică" 

au fost din totdeauna mijlocul cel 
mai la îndernîna colonialiștilor 
pentru „pacificarea" răsculaților. 
După ce în anul 1888 Lobengula, 
căpetenia tribului Matabele a sem
nat un „tratat de prietenie" și o 
concesiune ce permitea companiei 
„British South Africa Company" să 
prelucreze „toate metalele și mine
ralele", deschizînd astfel drum li
ber lui Sir Cecil Rhodes spre bo
gatele teritorii, africanii au simțit 
pe propria lor piele urmările „civi- 
zației" și „prieteniei" engleze. Ten
taculele marelui monopol au înce
put să acapareze cu lăcomie bogă
țiile din Alonomotopa. Sute de mii 
de africani au fost obligați în .de
cursul anilor următori să scormo-

ncască pămîntul și să extragă aur 
și aramă pentru cotropitori. Cînd 
africanii și-au dat seama cu cine 
aude-a face era prea tîrziu. Loben- 
gula, a cărui îngăduință deschisese 
calea colonialiștilor englezi spre 
bogățiile țarii, a pornit războiul de 
eliberare. „Unitățile de. rezervă 
strategică" au intrat îndată îp ac
țiune! Mulți luptători africani au 
căzut pentru libertate și însuși Lo- 
bengula a plătit cu viața „încrede
rea în omul alb".

Țara ruinată și 
numită de englezi 
numele lui Cecil

asu- 
și a 
coni- 
inte- 
scot

In

In ceea ce privește jocul comparti
mentelor, mai este necesar să se- 
insiste asupra înaintării care încă 
nu este suficient de omogenă. Din
tre componență’ echipei merită a, 
fi scoși în evidență pentru seriozi
tatea cu care se pregătesc tovărășii 
Pleșa Ion, Jiboteanu Nicolae, Mun- 
teanu Nicolae și Vicol Nicador.

Dar dacă consiliul asociației 
sportive teritoriale „Ardealul" și- 
secția de fotbal dovedesc preocu
pare față de 
același lucru 
asociații cu 
regional. La
abia în ultimul timp au început pre
gătirile sub conducerea instructo
rului Pluta Mircea, iar la C.F.R. 
Teiuș prezența la antrenamente lasă 
foarte mult de dorit. Același lucru 
se petrece și la asociația din Vințul 
de Jos.

Cum timpul nu mai permite în- 
tîrzieri, comisia raională de fotbaE 
trebuie să ia măsuri urgente pentru-, 
intensificarea pregătirii echipelor.. 
Iubitorii fotbalului din orașul și ra
ionul nostru așteaptă spectacole fot
balistice frumoase din partea echi
pelor. Pentru satisfacerea acestei s 
firești pretenții a susținătorilor, tre- * 
buie să crească intensitatea și 
riozitatea pregătirilor. Iar 
rilor, care cu nerăbdare 
reluarea campionatului, ie 
Pe curînd, la revedere pe

se- 
spectato- 
așteaptă 
spunem,., 
stadion!

M. RUG1NESCU

pustiită a fost 
Rhodezia, după 
Rhodes care a 

înecat-o în singe și despre care 
scriitorul englez Jerome K. Jerome 
spunea că „acțiunile lui Rhodes 
sint o pata pe onoarea națională a 
poporului britanic". Despre „civili
zația" adusă de armatele lui Ro
des, șeful unui trib din Rhodezia 
spunea acum peste 60 de ani: „Ni 
s-a furat țara, ni s-au luat vitele, 
poporul nostru pribegește, nu mai 
avem pentru ce să trăim... Am de
venit sclavii omului alb, nu mai 
sîntem nimic și nu avem nici drep
turi și nici legi"...

Această tîlhărie monstruoasă con
tinuă și astăzi. Stăpîni ai tuturor 
bogățiilor țării au devenit colonia
liștii. Sclavii negri scot din adîncu- 
rile pămîntului minereul de cupru, 
cobalt, asbest, crom, zinc, plumb, 
litiu. Aceste bogății rivalizează cu 
cele mai mari zăcăminte de acest 
fel din lumea capitalistă. Rhode- 
ziile și Nyassalandul au de aseme
nea în adîncuri cărbune, fier, pirită, 
aur și minereuri radioactive, lată 
de ce își țin cu atîta înverșunare 
colonialiștii ghearele înfipte în tru
pul țării.

Teritoriile sînt foarte bogate dar 
poporul nu se înfruptă din aceste 
bogății. Federația Rhodeziei și Nya
ssalandului face parte actualmente 
din țările cele mai slab dezvoltate

din punct de vedere economic. E- 
fectele stăpînirii colonialiste sînt 
deosebit de grele. Populația este su
pusa unei duble exploatări și 
priri a imperialiștilor englezi 
burgheziei locale albe. Marile 
panii engleze care reprezintă 
resele financiarilor din City, 
profituri uriașe din Federație,
minele de cupru, de exemplu, rata 
plus valorii — indicele gradului de 
exploatare — se ridică pînă la 2.000 
la sută!

In timp ce bogățiile se scurg în 
safeurile marilor monopoluri, popu
lația duce o existență de mizerie. 
Potrivit datelor O.N.U. salariul me
diu al unui muncitor african este 
de aproximatv 20 de ori mai mic 
dccît al unui muncitor din metro
polă. Nici o lege nu prevede mă
suri de apărare a intereselor mun
citorimii. Mii de copii între 8 și 
10 ani lucrează pe plantațiile albi
lor — părinții lor neputîndu-i în
treține. In Rhodezia de nord morta
litatea infantilă oscilează între 112 
și 500 la mie !

★
Pîna nu de mult Africa era de

numită de colonialiști „continentul 
adormit". Furtuna luptei de elibe
rare naționplă care a cuprins după 
cel de-al doilea război mondial A- 
frica, a trezit milioane de negri la 
viață. Cele două Rhodezii și Nyas
salandul au intrat de mult în rîn- 
dul popoarelor africane care luptă 
împotriva nedreptății și asupririi 
coloniale, pentru libertate deplină. 
Nici promisiunile făcute de colonia
liști, nici manevrele lor de tot fe
lul, nici acțiunile „unităților de re
zervă strategică" nu vor fi în stare 
să zăgăzuiască valul luptei de eli
berare națională care crește pe zi 
ce trece și pe meleagurile celor două 
Rhodezii și Nyassalandului. ■
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ALBA-IULIA
anunță consumatorii că în 
cadrul „LUNII CIORAPILOR** 
magazinele de speciali
tate sînt aprovizionate cu 
ciorapi de bumbac, măta
se, relon și perlon, sorti

mente pentru adulți 
și copii.
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„NICOLAE BĂLCESCU 
DIN ALBA-IULIA | 

ține la 15 martie a. c. un | 
concurs, pentru ocuparea | 
unui post de tehnician I, ș 
tehnolog morar (maistru | 
principal), și 3 maiștri | 
——----- -  morari.--------— |

de admitere I 
prevăzute de | 
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