
Munca cu filmul la safe
Noțiunile de cinematograf, de 

film, inexistente altădată în limba
jul sătenilor, în anii regimului de
mocrat-popular au încetat de a mai 
avea hotar. Ele s-au statornicit ri
dată cu becul electric și cartea, în 
mii de așezări rurale ale țării. Și-au 
dat mîna și, servind aceluiași scop, 
au alungat întunericul în care au 
fost țintiți, de trecutele regimuri, 
ani mulți în șir muncitorii ogoare
lor.

Cinematograful și<a făcut intrarea 
în satele țării ca’expresie a grijii 
partidului și guvernului pentru con
tinua ridicare a nivelului cultural al 
țărănimii muncitoare. Și contribuția 
sa este peste tot vădită. Spre cine
matografe își îndreaptă pașii copiii 
de o șchioapă ca și moșnegii care, 
in alte vremi, n-au îndrăznit nici să 
viseze ia așa ceva. Și mici și mari 
urmăresc cu emoție pe albul ecrane
lor crîmpeie din marea luptă dusă 
de partid în numele fericirii omului. 
Din filmele prezentate ei desprind 
bărbăția, vigoarea, virtuțile omului 
sovietic constructor al comunismu
lui, elanul și dîrzenia cu care oa
menii muncii din țara noastră și 
din țările surori construiesc socia
lismul.

Și în raionul nostru, pentru mulți 
țărani muncitori filmul a devenit o 
necesitate dictată de înseși realită
țile în mijlocul cărora trăiesc. S-a 
schimbat fața sadelor, s-a schimbat 
și felul de a munci al sătenilor. Iar 
ca o încununare a adîncilor transfor
mări petrecute la sate, a crescut se
tea de știință și cultură a țăranilor 
muncitori, în acest sens fiind creată 
o puternică bază materială. In sa- 
tel ‘ raionului nostru sînt astăzi zeci 
de cămine culturale în cadrul cărora 
activează mii de țărani muncitori. 
Cărțile din bibliotecile existente 
peste tot la sate sînt cercetate de 
iot mai mulți cititori, iar spre cele 
27 cinematografe sătești se simt 
chemați în număr mereu în creștere 
colectiviștii și întovărășiții raionului.

Participînd cu interes la specta
colele cinematografice însă, țăranii 
muncitori nu trebuie lăsați întotdea
una să se descurce singuri. Ei tre
buie ajutați să vadă un film sau 
altul cu discernămînt, trebuie aju
tați să pătrundă cele văzute. Și se 
poate spune că la asemenea con
cluzii s-a ajuns în multe din așeză
rile raionului nostru. La Vințttl de 
Jos, la Mihalț, Șard, Benic și alte 
sate în care există cinematografe, 
acestea se bucură din plin de aten
ția organelor de partid și de stat, 
de sprijin și îndrumare, in aceste 

■ localități se organizează cu regula- 
.^.4 ritate prezentări de filme, recenzii, 

filmele sînt larg popularizate. De 
asemenea se duce o susținută mun
că politică cu filmele documentare 
și se organizează cu țăranii munci
tori discuții pe marginea filmelor 
vizionate.

Sînt însă și unele cinematografe 
sătești unde munca politico-agitato- 
rică cu filmul lasă mult de dorit, 
înrădăcinată fiind greșita idee că a- 
ceastă muncă i-ar reveni doar ope
ratorului. Așa stau lucrurile la Cri
cău, ia Berghin, Hăpria, Oarda de 
Jos, Ighiu, Stremț și alte comune. 
La Cricău, de pildă, dueîndu-se o 
slabă muncă politică cu filmul, nu-i 
mirare că cinematograful de aici 
și-a îndeplinit planul pe primul tri
mestru doar în proporție de 37 la

situație asemănătoare dăinuie 
și la Berghin. Ba mai mult, 
sfatul popular comunal, neți- 
seamă de programul cinema-

sută. Activiștii culturali din Cricău, 
în frunte cu tovarășul Rusan Nico- 
lae, directorul căminului cultural, nu 
și-au înscris în preocupări populari
zarea filmelor, ținerea de recenzii 
sau organizarea de discuții cu ță
ranii muncitori, iar sfatul popular 
nu sprijină operatorul cu mijloace 
de transport pentru deplasarea apa
ratelor la Tibru în scopul rulării de 
filme și în acest sat.

O 
apoi 
Aici 
ni nd
tografului, adesea sistează proiecțiile 
de filme, înlocuindu-le cu activități 
de altă natură.

Lipsurile ce se manifestă în mun
ca cu filmul la sate trebuie de în
dată lichidate. In acest sens o con
tribuție din cele mai substanțiale 
trebuie să și-o aducă comitetele co
munale de partid, care au datoria 
de a îndruma sfaturile populare în 
scopul asigurării celor mai bune 
condiții de rulare a filmelor. Comi
tetelor comunale de partid le revine 
de asemenea sarcina de a mobiliza 
activiștii culturali la o largă popu
larizare a filmelor, de a. sprijini con
ducerile gospodăriilor colective în 
a încheia contracte cu cinematogra
fele, asigurînd vizionarea filmelor 
de către colectiviști în tot timpul a- 
nului, așa cum bine au procedat 
gospodăriile colective din Mihalț, 
Cistei, Obreja, Bucerdea Vinoasă 
și Oiejdea.

Nu trebuie nici o clipă uitat fap
tul că cinematograful constituie un 
prețios mijloc de culturalizare a ma
selor și deci trebuie sprijinit și fo
losit 
apoi 
plan 
Iești 
zinca
tograf sătesc". Acest lucru 
să constituie un stimulent 
toți factorii răspunzători de bunul 
mers la cinematografelor care, prin- 
tr-o muncă atentă și permanentă cu 
filmul, pot ridica activitatea cinema
tografelor sătești din raionul nostru 
la înălțimea sarcinilor trasate de 
partid.

cu toată priceperea. Nu trebuie 
trecut cu vederea faptul că pe 
regional cinematografele să- 
se găsesc în concurs
„Pentru cel mai bun

sub lo- 
cinema- 
trebuie 
pentru

Ridicarea calificării
Sarcinile Congresului al 111-lea 

ca și Directivele C. C. al P.M.R. cu 
privire la criteriile principale ale în
trecerii în cinstea împlinirii a 40 de 
ani de la înființarea partidului scol 
cu toată puterea în evidență neces; 
tatea ca în perioada actuală atenția 
principală a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor din toate ramu
rile economiei noastre naționale si 
fie îndreptată spre continua 
nătățire a calității produselor, 
îneît să ajungem la nivelul 
mai bune produse de pe piața 
dială.

îmbu 
astfel 
celo? 
mon-

Minunatul nostru litoral își așteaptă oaspeții.

Regîonalâ
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In întrecerea socialistă un puternic avînt
Fruntașii sectorului

Aflîndu-se în plin sezon de pro
ducție, muncitorii sectorului ceramic 
Sîntimbru al 1.1. L. „Horia" mun
cesc cu avînt sporit asigurînd șan
tierelor de construcții 
cea mai bună calitate.

Fruntașe pe sector 
de la cuptorul I și II 
tovarășii Cîmpeanu Nicolae și Far- 
caș Alexandru, care printr-o bună 
organizare a muncii au reușit, lună 
de lună, și 
depășească 
5-7 la sută.

Rezultate 
taș obțin, de asemenea, muncitorii 
din echipa de încărcători condusă de 
tovarășul Toth Ludovic.

Ii M AIIN ir IE OIE îriEIRIMIEM

materiale de

sînt echipele 
conduse de

deci și pe luna mai, să-și 
planul de producție cu

demne de titlul de frun-

i

In toate secțiile Uzinelor Metalo- 
Chimice din Zlatna întrecerea so
cialistă pentru sporirea rezultatelor 
în îndeplinirea sarcinilor de plan 
continuă cu succes. La secția chi
mică, la metalurgie sau ateliere în
trecerea a fost organizată pe pro
fesii, iar fruntașii întrecerii cu ex
periența lor sînt permanent popu
larizați.

Zilele acestea, harnicul colectiv 
din cadrul uzinei a încheiat bilanțul

de 
de 
a

uzină.

lunii mai. Și rezultatele sînt, și 
această dată, frumoase. La data 
30 mai sarcina lunară de plan 
fost îndeplinită pe întreaga 
Dintre secții cele mai bune rezultate
le-a obținut secția chimică, care în 
ziua de 27 mai a raportat realiza
rea planului la toate sortimentele și 
secția metalurgică, care a reușit să 
dea peste plan, în luna mai, peste 
5 tone produse.

Succese de seamă
La cooperativa „Mureșul" din Al- 

ba-lulia întregul colectiv de coope- 
ratewi. continuă să desfășoare în a- 
ceste zile întrecerea cu multă inten
sitate pentru consolidarea succese-

cu 
de

de

Todică Gligor, din brigada a 
hărnicie pe ogoarele gospodării- 
plan în campania de.primăvară

la Remiza de locomotive C.F.R. 
locomotivei Nr. 395004, în luna 
a trenurilor de persoane sută la 

con

-*• Mecanizatorii Ciugudean Ioan și 
VlI-a de la S.M.T. Alba, muncind 
lor colective și-au depășit sarcinile 
cu 150 și respectiv 146 la sută.

Mecanicul Neamțu Alexandru,
Alba, printr-o minuțioasă întreținere a 
mai și-a realizat planul de remorca re 
sută, obținînd în același timp o economie de 11 tone combustibil 
vențional.

-fc Echipa de rețele de la I.R.E.H. Deva, secția rețele și stații 
condusă de comunistul Iosa Petru și-a depășit sarcinile de plan pe ? 
luna mai cu 6 la sută, realizînd economii la manoperă și materiale în ( 
valoare de 3.668 lei. (

-A- Muncitorii morari din echipa condusă de comunistul Albu Augus- S 
tin, de la moara „Nicolae Bălcescu" și-au realizat sarcinile de plan pe 
luna mai în ziua de 26, dînd în același timp produse de cca mai bună \ 
calitate. J

tor obținute. Mobilizați fiind de o- 
biective din cele mai de seamă, ca 
depășirea sarcinilor de plan, obți
nerea dc cît mai însemnate economii 
și îmbunătățirea continuă a calității 
produselor, harnicul colectiv de aici 
a încheiat luna mai cu o depășire 
a sarcinilor de'plan pe unitate de 8 
la sută. Economiile realizate pe a- 
ceastă perioadă de timp se cifrează 
la stima de 5.000 lei.

In fruntea întrecerii pe luna mai 
se situează secțiile croitorie 1 și 2, 
care și-au depășit sarcinile de plan 
cu 50 și respectiv 23 la sută. O 
contribuție deosebită și-au adus-o 
cooperatorii Găinar Dumitru, Rusu 
Partenie, Siny Ștefan, Achim Teo
dor și alții, care au obținut cele 
mai bune rezultate în întrecere.

Alba,

— un pas principal spre calitate superioară
Una din căile principale spre pro 

duse de o înaltă calitate, este, așa 
cunt o dovedește experiența de 
cu zi, ridicarea continuă a calificări' 
muncitorilor, educarea lor pe baza 
muncii practice, de a-și privi cu 
răspundere munca, de a o presta așa 
cum cer înaltele exigențe ale cum
părătorului. După apariția Dirccti 
velor cu privire la întrecere, Comi
tetul raional de partid a îndrumat 
organizațiile de bază și conducerile 
unităților socialiste din industria și 
agricultura raionului să studieze te
meinic aceste documente, să 
zeze în lumina lor condițiile 
fiecare loc de muncă și să 
reze apoi planuri concrete de 
nătățire a calității produselor, 
ridicare a calificării cadrelor.

In multe întreprinderi traducerea 
în viață a acestor planuri a con
stituit o preocupare principală. In 
mod special în problema, ridicării 
calificării s-au obținut în raion o 
serie de rezultate frumoase. Dove
dind o preocupare 
conducerea U. M. 
comitetul sindical 
cursuri de ridicarea 
cuprind aproape întreaga masă de 
muncitori. De remarcat că aici au 
fost organizate și cursuri pentru ri
dicarea calificării maiștrilor. Și 
cacitatea celor cîteva luni de la 
ceperea cursurilor e dovedită de 
mătorul fapt: întreprinderea 
primit nici o reclamație asupra 
li tații, iar pe secții s-a redus 
nimica procentul de rebuturi, 
multă răspundere s-a muncit în a- 
Ceastă direcție și la întreprinderea

anali- 
de la 
elabo- 
îmbu- 

de

deosebită, 
C. Zlatna și 

au organizat 
calificării, care

efi- 
în- 
ur- 
n-a 
ca

la
Cu

s-a
cu 

tre-

„Horia" din oraș. Aici, după ce 
ținut un curs dc minim tehnic 
întreaga masă de muncitori, s-a 
cut la organizarea acestor cursuri 
pe specialități. Astfel, în prezent 
funcționează 4 cursuri de 
tehnic în ramurile metalurgie, lăcă- 
tușerie, tîmplărie și panificație în 
care sînt cuprinși un mare număr 
de muncitori. La Depoul C.F.R. Te- 
iuș, de asemenea ridicarea calificării 
muncitorilor se află în centrul a- 
tenției.

Nu peste tot însă sarcina ridicării 
calificării cadrelor se bucură de 
toată atenția. Sînt unele întreprin
deri unde conducerile administrative 
și comitetele sindicale își tot pro
pun să deschidă cursuri de minim 
tehnic sau să inițieze alte forme de 
ridicarea calificării, dar. în mod con
cret nu .fac nimic în această direc
ție. E de-a dreptul revoltător faptul 
că la fabrica „Ardeleana", unitate 
chemată să îmbunătățească simțitor 
calitatea încălțămintei, deși există 
un mare număr de muncitori neca
lificați sau cu o slabă calificare, 
n-au fost luate nici acum toate mă
surile pentru organizarea pe baze 
trainice a ridicării calificării mun
citorilor. Ce se mai așteaptă aici 
nu se știe. Un lucru e însă clar. 
Ridicarea calificării muncitorilor e 
pur și simplu lăsată pe planul al 
doilea, problema căpătînd un aspect 
formal. Se tărăgănează apoi în mod 
nepermis organizarea ridicării cali
ficării cadrelor la I.R.T.A. Alba, la 
Atelierul central, cooperativa „Mure
șul", T.R.C.H. — grupul de șantiere

minim

★ Pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu pîine, O.C.L. 
Comerț mixt din Alba-Iulia a luat 
măsura ca unitatea de desfacere a 
pîinii din centrul orașului să func
ționeze cu program continuu de la 
orele 6 dimineața la 22 seara.

In orașul nostru, lîngă gara 
mică, are loc în fiecare duminică 
înainte de masă piața porumbeilor 
și a altor animale mici.

Ar Duminică va avea loc în ora
șul nostru meciul de volei dintre e- 
chipele Corvinul Hunedoara, băieți 
și fete și A.S.T.A. Alba, băieți 
fete de la școala sportivă.

■Ar In unitățile de specialitate 
cadrul O.C.L. Comerț mixt din
ba-Itdia și Zlatna, ca și în magazi
nele cooperației a început vînzarea 
în rate a motoretelor „Carpați 
cumpărare se achită un acont 
40 la sută, iar restul în 
rate

•fc La cinematograful 
din 
„Război și pace'

și

din 
Al-

i“. La 
de 

cel mult 10
lunare.

oraș, rulează de
a

„23 August"
ieri filmul

‘ seria l-a și a Il-a.
-------------
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La unitățile sanitare 
se programează cu ușurință V 
unele ședințe prin suspenda- 
rea consultațiilor. ț

(Continuare în pag. 4-a)

Cînd plecați la o ședință 
și lăsați bolnavii baltă, 
se observă înc-o boală 
ce-a rămas nevindecată.



Concursul „Iubiți cartea"—sarcină 
mereu actuală a organizațiilor 

U. T. M. și bibliotecarilor

NOSTIM:
h tyvcuz

Inițiat în urmă c.u cîțiva ani de 
către Biroul C. C. al U.T.M., con
cursul „Iubiți cartea" a fost primit 
cu însuflețire și de tinerii raionului 
nostru. Antrenați în concurs, spre 
bibliotecile din Alba-Iulia, ca și 
spre cele din comunele și satele ra
ionului au prins a păși sute, mii de 
tineri. Și, an de an a crescut nu
mărul celor care, cu mîndrie, poartă 
pe piepturile lor insigna de „Prie
ten al cărții"

Cu rezultate de seamă s-a mun
cit în direcția antrenării tinerilor în 
concurs și în comuna Galda de Jos. 
Regulamentul concursului a fost 
larg dezbătut aici în fiecare organi
zație U.T.M., iar cărțile din biblio
grafia concursului au fost populari
zate cu fiece prilej. Așa cum pre
vede regulamentul apoi, a fost con
stituită comisia comunală, care la 
scurt timp a și trecut la discuții pe 
marginea cărților citite de către 
primii tineri înscriși în concurs.

Succesele începutului s-au înmă
nuncheat apoi cu cele din anii care 
au urmat. In 1960 au cucerit insigna 
tinerii colectiviști Suciu Virgil, Her- 
lea Maria, Suciu Iulius și alți 17 ti
neri din comună. Rezultatele au fost 
deci pe măsura preocupărilor.

Cu totul alta este însă în prezent 
situația la Galda de Jos în ce pri
vește concursul „Iubiți cartea". 
Pierzîndu-se din vedere faptul că a- 
cest concurs are un caracter perma
nent, comitetul comunal U.T.M., se
cretar tovarășul Munteanu. Gheor- 
ghe, a încetat de a mai întreține o 
vie agitație în jurul acestuia. Și-a- 
poi același lucru s-a întîmplat și cu 
comisia comunală. Membrii comisi
ei, ne mai întrunindu-se de luni de 
zile și-au uitat cu totul îndatoririle. 
Au pierdut din vedere faptul că lor 
le revin sarcini multiple în legătură 
cu concursul: antrenarea tinerilor în 
concurs, înscrierea și ținerea evi
denței participanților, asigurarea 
cărților recomandate pentru concurs 
în fondul bibliotecii și prin difuzorii 
voluntari, crearea pe lîngă biblioteci 
a cercurilor „Prieten al cărții" și 
altele.

Cu nimic mai bună este și munca 
desfășurată, în legătură cu concur
sul „Iubiți cartea", de către tova
rășa Pascu Livia, bibliotecara bi
bliotecii comunale. Și acest lucru îl 
desprinzi cît ce treci pragul biblio
tecii. In localul bibliotecii nici urmă 
de vreo lozincă care să amintească Brigada artistică de agitație a căminului cultural din Sîntimbru.

Pc marginea încheierii anului
de învățămînt ideologic

De curind s-au încheiat cursurile 
învățămîntului ideologic al cadrelor 
didactice din raion și s-au ținut co
locviile de sfîrșit de an.

Cel de-al treilea an de studii al 
învățăturii marxist-leniniste, în for
me organizate ale învățămîntului 
ideologic al cadrelor didactice s-a 
încheiat cu un bilanț rodnic. Rezul
tatele obținute vădesc din plin grija 
manifestată de către organele Co
mitetului raional de partid și ale 
Comitetului executiv al sfatului 
popular raional pentru crearea ce
lor mai bune condiții de studiu, 
pentru îndrumarea și sprijinirea per
manentă a pregătirii propagandiști
lor și cursanților în vederea parcur
gerii programei stabilite pentru a- 
cest an de studiu și a studierii ma
terialului bibliografic în strînsă le
gătură cu sarcinile specifice reieșite 
din activitatea didactico-educativă 
din școli. De asemenea, rezultatele 
mult îmbunătățite obținute în acest 
an în procesul instructiv-educativ, 
trimestru de trimestru, constituie o 
dovadă în plus a faptului că majo
ritatea cadrelor didactice au reușit 
Să pătrundă esența problemelor stu
diate, să aplice în munca practică 
de zi cu zi învățămintele desprinse 
ridicînd pe o treaptă mai înaltă con
ținutul ideologic și științific al lec
țiilor și nivelul de pregătire teore
tică și practică a elevilor din școli.

In cursul anului școlar s-au ținut 
8 ședințe de seminarii în care s-au 
studiat și discutat pe bază de con
specte, pregătite cu grijă, Documen
tele Congresului al III-lea al P.M.R. 

de concurs, iar listele cu cărțile din 
bibliografia concursului au fost o- 
dată însă în prezent nu mai sînt.

In legătură cu concursul „Iubiți 
cartea", la Galda de Jos ca și în 
satele ce aparțin comunei, se ma
nifestă lipsuri mari. Acestea însă nu 
sînt de natura de a nu putea fi li
chidate. Țăranii muncitori din par
tea locului, fie ei tineri sau vîrstnici 
citesc, iubesc cartea. Dovadă aces
tui lucru sînt cei peste 400 cititori 
care au citit de la începutul anului 
3.416 cărți. Răul la Galda de Jos 
însă constă în faptul că se duce o 
slabă muncă în direcția orientării 
lecturii cititorilor. Bibliotecara mun
cește de una singură, colectivul vo
luntar al bibliotecii fiind inexistent.

Astfel stîncl lucrurile, situația în 
care se găsește concursul „Iubiți 
cartea" este cît se poate de firească. 
Comitetul comunal U.T.M. însă, îm
preună cu comisia comunală și bi
bliotecara, va trebui să analizeze 
cu răspundere această situație și, 
cerînd sprijinul comitetului de 
partid, să treacă la o muncă stărui
toare pentru remedierea relelor. 
Așteaptă acest lucru cei 7 tineri în
scriși în concurs încă din luna fe
bruarie, dar de care nimeni nu s-a 
mai interesat. Acest lucru îl așteap
tă toți tinerii comunei cărora cartea 
trebuie să le fie un sfătuitor și în
drumător în muncă și învățătură, în 
comportarea lor de fiecare zi.

al cadrelor didactice
și șase teme din programul anual 
de studii pentru fiecare formă de 
învățămînt. In cele 24 grupe de se
minarii în care au fost cuprinse 615 
cadre didactice din învățămîntul ge
neral, profesional și de meserii s-au 
studiat Istoria P.M.R. în 18 grupe, 
Economia politică în 3 grupe, iar 
în cîte o grupă de seminar cuprin- 
zînd 25-30 cursanți s-au studiat 
Problemele de bază ale teoriei mar
xist-leniniste, anul I și II și Mate
rialismul dialectic și istoric.

Pregătirea încheierii cu succes a 
antdui școlar de învățămînt ideolo
gic al cadrelor' didactice a stat în 
atenția organelor raionale de partid 
și de stat. In acest scop cu cîteva 
săptămîni înainte s-au luat măsuri 
de pregătire temeinică a propagan
diștilor; cursanții au fost sprijiniți 
în recapitularea întregului material 
studiat în cursul anului școlar, atît 
prin consultații individuale și co
lective date de propagandiști, cît și 
prin îndrumarea metodică a studiu
lui individual.

Pregătirile minuțioase și cu răs
pundere făcute în prealabil, intere
sul dovedit de cursanți au creat posi
bilitatea ca, colocviile de sfîrșit de 
an să se desfășoare la un nivel ri
dicat și să constituie un bun prilej 
de verificare a însușirii și înțelegerii 
creatoare a problemelor teoretice stu
diate, in strînsă legătură cu sarci
nile politice, economice și social- 
culturale actuale izvorîte din Hotă- 
rîrile Congresului al III-lea al 
P.M.R.

Din cele 555 cadre didactice care

Crește puterea economică a gospodăriei 
si bunăstarea colectiviștilor

Așa după cum și-au prevăzut încă 
de la începutul anului, colectiviștii 
din Mihalț au contractat cu statul 
importante cantități de produse ve
getale și animale, printre care: 50 
tone grîu, 60 tone porumb, 51 tone 
floarea-soarelui, 50 tone cartofi, 50 
tone legume, 8 tone mazăre, 30 
tone sătnînță de borceag, 41 tone 
tutun, 40.000 litri lapte, 10 tone 
carne de porc, etc.

Pentru o recoltă bogată de struguri
Cele 42 ha vie din sectorul viti

col Țelna, ce aparține de G.A.S. 
„Alba-Iulia", promit o recoltă bo
gată.

După ce colectivul de muncitori 
din acest sector a efectuat în cele 
mai bune condițiuni lucrările din 
prima etapă, s-a trecut la executa
rea unei noi serii de lucrări cerute 
de starea înaintată de vegetație a 
viei. Astfel, în a doua și a treia de
cadă a lunii mai s-a executat plivitul, 
copilitul, legatul și prășitul pe o 
suprafață de 20 ha. In vederea com
baterii manei, s-au executat de a

s-au prezentat la colocvii în sesiu
nea din mai anul acesta, un număr 
de 454 tovarăși au dat răspunsuri 
calificate cu „bine" și „foarte bine" 
de către comisiile care au asigurat 
desfășurarea colocviilor în lumina 
inslrucțiunilor organelor superioare 
de partid. Educatoare, învățători și 
profesori ca: Cîtnpean Viorica-Teiuș 
și Tenie Maria-Ălba-Ittlia, Moga 
Elena-Tăuți, Constantin Stela-Alba- 
lulia, Popescu Constanța și Berindei 
Nicoiae-Zlatna, Pîrvan Ioan, Floroiu 
Grigore, Murgu Dumitru-Alba-Iulia, 
Rancea Viorica, Stoica Maria-Teiuș, 

'Pienaru Traian, Peterffy Georgeta- 
Vințul de Jos și alții — au reușit 
să formuleze răspunsuri documenta
te, reflectînd o orientare multilate
rală în materialul studiat din care 
nu a lipsit preocuparea pentru le
garea teoriei de practică, de proble
mele actuale ale politicii partidului 
și statului nostru, atît pe plan in
tern cît și internațional.

O contribuție prețioasă în buna 
pregătire a cursanților au adus-o 
propagandiști ca: Duna Zoe, Sibi- 
șan Maria, Muntean Liviu, Lascu 
Tit Liviu, Stoia Daniel, Avram Eli- 
sabeta, Dimitriu Ioan, Dumitrescu 
Ioana și alții — care au dovedit o 
grijă deosebită pentru propria lor 
pregătire și pentru asigurarea unui 
conținut bogat și instructiv la dis
cuțiile de seminar în cursul anului.

Cu toate rezultatele bune ce s-au 
obținut, colocviile de sfîrșit de an 
au scos la iveală și unele lipsuri în 
pregătirea politico-ideologică a unor 
cadre didactice. Astfel, unii tovarăși 
ca: Ciortea Viorica-Cistei, Breazu 
Ana-Teiuș, Hațegan Aurora-Oarda 
de Jos, Păcurar Camil-Zlatna, Man 
loan-Valea Dosului, Boancheș Vio- 
rica-Căpud, Pădtirean Margareta-

Produsele valorificate prin con
tractări urmează să aducă gospodă
riei un venit de peste 1.100.000 lei. 
Veniturile realizate vor da posibili
tate gospodăriei să dezvolte tot mai 
mult sectorul zootehnic, să ridice 
noi construcții, să asigure în același 
timp condițiuni de viață tot mai 
bune colectiviștilor.

MEDRIȘ CORNEL 
punctul de corespondenți-Mihalț

semenea stropitul cu zeamă borde- 
leză pe întreaga suprafață.

La executarea lucrărilor de între
ținere în vii, la care se pune un 
accent deosebit pe calitate s-au si
tuat în frunte echipele conduse de 
viticultorii Florea Gligor și Precup 
Toma.

Coresp. IENCIUC ALEX. 
brigadier viticol

LA ALBA-IULIA — După ce în 
întîmpinarea Zilei Internaționale a 
Copilului în unitățile preșcolare și 
în școli au avut loc o seamă de ac
țiuni constînd din programe artis
tice și focuri de tabără, în după-a- 
miaza zilei de 1 Iunie centrul ora
șului a fost populat de mii de copii. 
Copii și flori.

înconjurați cu căldură și dragoste 
de cei mari, copiii s-au întrecut în 
cadrul concursului de trotinete, tri
ciclete și au trăit clipe de neuitat la 
carnavalul anume organizat pen
tru ci.

LA TAUȚ1 — Ziua Internațională 
a Copilului a fost sărbătorită dumi
nica trecută. Cu acest prilej, la că
minul cultural, clasele I-a și a Il-a 
sub conducerea tovarășei învăță
toare Moga Elena au prezentat un 
frumos program artistic. Programul 
a cuprins cîntece, recitări, dansuri 
ucrainiene și romînești. Copiii au 
prezentat, de asemenea, piesele de

Teiuș și alții, nu au discutat spri
jiniți pe o studiere aprofundată a 
materialului bibliografic ci, în unele 
cazuri, au reprodus mecanic anumite 
teze teoretice și materiale faptice din 
manual fără să pătrundă sensul lor i- 
deologic și semnificația practică, în- 
cît răspunsurile lor au fost apreciate 
ca fiind formulate de pe o poziție 
didacticistă, nelegate de viață. O 
lipsă destul de generalizată ce s-a 
constatat la colocvii este legată de 
faptul că un număr însemnat de to
varăși nu studiază cu atenție docu
mentele de bază și hotărîrile parti
dului și guvernului, nu cunosc sar
cinile economice și social-culturale 
de pe raza lor de activitate și chiar 
unele sarcini specifice, din care 
cauză susținerea răspunsurilor a 
fost lipsită de baza legăturii cti 
viața, cu actualitatea, cu munca 
concretă. Această lipsă va trebui 
lichidată cu hotărîre în anul școlar 
viitor.

In general, în acest an, cadrele 
didactice s-au prezentat la colocvii 
mai bine pregătite, mai sigure pe 
cunoștințele lor și cu mai puține 
confuzii și neclarități în exprimare. 
Practica muncii didactice și educa
tive a cadrelor didactice, sarcinile 
muncii social-culturale și obștești la 
care trebuie să-și aducă aportul, de
monstrează cu prisosință necesitatea 
ridicării neîntrerupte a nivelului po
litic și ideologic al cadrelor didac
tice, studierea adincită a învățăturii 
marxist-leniniste și a politicii parti
dului nostru, acestea fiind chezășia 
sigură a ridicării calității muncii lor 
profesionale la înălțimea sarcinilor 
tfasate de partid.

PĂȘTEANU 1. VICTOR

Muncă voluntară 
la construcții

Paralel cu lucrările de îngrijire a 
culturilor, colectiviștii din Micești se 
ocupă cu răspundere și de executa
rea construcțiilor planificate.

In scopul realizării de construcții 
bune și ieftine, gospodăria a format 
o echipă de construcții cu meșteri 
zidari și dulgheri din rîndul colecti
viștilor, care se străduiesc să facă 
lucrări de bună calitate. Pentru ca 
magazia pentru cereale, la care se 
lucrează în prezent, să coste cît mai 
puțin, colectiviștii au hotărît ca lu
crările de săpat, transportat de pie
triș și alte materiale să fie făcute 
în cea mai mare parte prin muncă 
voluntară. In acest scop, numai în 
ziua de 29 mai peste 60 de membri 
ai gospodăriei, în frunte cu comu
niștii Drașovean Achim, Drăghici 
Gheorghe, Drașovean Ion, colecti
viștii Bălgrădean Bazil. Ilenegar 
Ion, Moldovan Ion, Popa Vasile și 
mulți alții au săpat și au transpor
tat pentru umplutură, la magazia în 
construcție, peste 80 metri cubi de 
pietriș si pămînt.

SÎRBU MARIN

teatru „Căsuța poveștilor" și „Fe
tița neascultătoare".

Coresp. FRĂȚ1LA PETRU
LA C1STEI — Pentru a sărbători 

pe cei mici, colectiviștii s-au strîns 
în număr mare la căminul cultural. 
Aici, ei au ascultat conferința „1 
Iunie — Ziua Internațională a Co
pilului", după care au vizionat bo
gatul program artistic prezentat de 
elevii școlii.

După program, gospodăria colec
tivă, prin comisia de femei, a dis
tribuit dulciuri la peste 200 de 
copii.

Coresp. HAȚEGAN OTILIA

In editura politică!
AU APĂRUT:

j Desăvîrșim construcția
) socialismului
[ Lucrarea prezintă succesele obți-< 
mute de poporul nostru, sub condu-) 
'cerea Partidului Muncitoresc Rotnîn,? 
iîn făurirea orînduirii socialiste și) 
'popularizează sarcinile trasate de? 
[Congresul al III-lea al P.M.R. în? 
'vederea desăvîrșirii construcției so-) 
[cialiste în țara noastră. (

j A. I. Lurie — Figuri ■ 
[ de militanți ai Comunei 

din Paris
i Lucrarea scriitorului sovietic A. I.) 
[Lurie ne prezintă viața și activitatea? 
iunora dintre cei mai dîrzi luptătorii 
'pentru instaurarea și apărarea Co-? 
[munei din Paris, printre alții: Var-? 
lin, Louise Michel, Dombrowski,) 
iFrankel etc. Totodată, în ansam-? 
bltil lor capitolele cărții reconstituie) 
Tn fața cititorului întregul tablou al? 
mnei importante epoci din istoria) 
'mișcării muncitorești internaționale,? 
[al condițiilor în care s-a desfășurat) 
'lupta eroicilor proletari din Paris) 
[care — așa cum arată Marx —( 
i„pentru prima oară în istorie au) 
înțeles că este datoria lor cea mai? 
lînaltă și dreptul lor absolut să se) 
' constituie stăpîni ai propriei lor? 
jsoarte și să preia puterea de stat".?

' I. Cioară — Sahara nu e ? 
numai nisip

Folosind un material documentar? 
bogat și interesant, broșura după o) 
prezentare a importanței economice,? 
politice și strategice a Saharei al-) 
geriene, face o analiză a uneltirilor? 
monopolurilor internaționale și în? 
special a celor franceze în vederea) 
acaparării și menținerii acestui te-? 
ritoriu precum și a luptei dîrze duse) 
de patrioții algerieni pentru liber-? 
tate, independență națională și in-) 
tegritate teritorială.



Din activitatea organizațiilor de partid

In cercurile învățămîntului de 
partid din cadrul Atelierului central 
de reparații din Alba-Iulia se pre
dau în aceste zile ultimele lecții și 
au loc ultimele seminarii din pro- 
gra" ui învățămîntului de partid 
pe acest an. La cercurile de studiere 
a Istoriei P.M.R. anul II și al Sta
tutului P.M.R., de pildă, programul 
a fost terminat, iar în prezent se 
studiază Raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej prezentat la aduna- 
.rea festivă în cinstea împlinirii a 40 
de ani de la înființarea Partidului 

•Comunist din Rotnînia. Rezultatele 
acestea se datoresc atenției acordate 
desfășurării învățămîntului de orga
nizația 
Tului.

Atît 
lor, la 
'binetul 
lecțiilor și însușirea materialului pre
dat, biroul organizației de bază a 
•acordat întreaga atenție. Periodic, 
propagandiștilor li s-au cerut scurte 
informări de felul cum se desfășoa
ră învățămîntul. De pildă, în luna 
martie, constatîndu-se că uneori pre
zența la ședințele de cerc nu e toc
mai corespunzătoare, s-a hotărît ca 
•să se facă analiza desfășurării în- 
vățămîntului de partid în adunare 
generală a organizației de bază. In 
•cadrul adunării cei trei propagan
diști, tov. Goran Constantin (Istoria

de partid din cadrul atelie-

ta recrutarea propagandiști- 
instrtiirea lor regulată la ca
de partid, cît și la predarea

P.M.R. anul I), Ordean Nicodim 
(Istoria P.M.R. anul II) și Cutean 
Alexandru (cercul de studiere al 
Statutului P.M.R.), au prezentat re
ferate de felul cum decurge munca 
în fiecare cerc, ce lipsuri se mai 
manifestă. In urma dezbaterilor a- 
dunarea generală a organizației de 
bază a adoptat o hotărîre prin care 
obligă pe fiecare cursant să parti
cipe la toate ședințele cercului și să-și 
întocmească conspect. Din partea bi
roului tov. Gh. Faur, Simion Moldo
van și Andrei Țimpea au fost repar
tizați să răspundă de cîte un cerc.

Aceste măsuri și-au dovedit din 
plin eficacitatea. In toate cercurile 
a crescut răspunderea pentru stu
dierea și însușirea materialului pre
dat. Cursanți ca Radu 
tean Ilie, Trif Traian, 
de Istoria P.M.R. anul 
ton, Petrașcu Nicolae, de la cercul 
de Istoria 
Nicolae și 
studiere a 
vedit prin 
ineinică însușire a materialului pre
dat, fiind exemple în fața celorlalți 
cursanți. De altfel se poate spune 
că, datorită preocupării organizației 
de bază, în acest an desfășurarea 
învățămîntului de partid în cercurile 
din cadrul atelierului merită califi
cativul „bine".

Iacob, Mun- 
de la cercul 
I, Bucur An-

P.M.R., anul II, Dușa 
Trif Ioan, de la cercul de 
Statutului P.M.R. au do- 
răspunsurile date o te

Cresc rîndurile organizației de bază
Organizația de partid de la între

prinderea de industrie locală „Ho- 
<ria“ din Alba-Iulia și-a format în 
jurul său un larg activ fără de 
partid. Periodic, în cadrul adunărilor 
lărgite, acest activ este consultat 
în diferite probleme și mobilizat 
să-și aducă întreg aportul la o sea
mă de sarcini ce se î.. —L
-vitatea întreprinderii.

Și se poate spune 
preocupării dovedite, 
bază reușește să folosească cu 
jzultate bune activul fără de partid. 
Mai mult, orientîndu-se just în ale
gerea acestui activ, preocupîndu-se 
permanent de educarea lui, crește 
tot mai mult numărul muncitorilor 
care cer să fie primiți în rîndurile can- 
■didațiior de partid. Intr-o perioadă re
lativ scurtă, un număr de 9 munci
tori, oameni merituoși, în primele 
rînduri ale luptei pentru produse 

’ -mai multe și de calitate mai bună, 
au fost primiți în rîndul candidați- 
lor de partid. Astfel, în ultimul 
timp, adunarea generală a organi-

ridică în acti-

că datorită 
organizația de 

re-

zației de bază din întreprindere a 
hotărît primirea în rîndul candida- 
ților de partid a muncitorilor frun
tași Stoia loan, Mărginean 
Dan Alexandru și alții.

Demnă de scos în evidență 
apoi grija organizației de bază 
tru a îndruma candidații cărora le 
expiră stagiul să-și întocmească do
sarele pentru a putea fi primiți în 
partid. In ultimele luni, în cadrul 
acestei organizații n-a existat nici 
un caz de candidați cu stagiul ex
pirat. Ca urmare a preocupării do
vedite, a grijii pentru întărirea orga
nizației de bază, în ultimele 6 luni în 
rîndul membrilor de aici au mai 
fost primiți încă 22 de tovarăși 
vrednici, printre care lăcătușii Mun
tean Viorel, Dușa Ioan, Biro Arpad, 
Crișan Cornel mecanic, Leorintz Ște
fan și alții. Noii primiți în rîndurile 
membrilor și candidaților de partid 
au dovedit în munca de zi cu zi că 
merită această încredere ce li se a- 
cordă, situîndu-se în rîndul frunta
șilor în întrecerea socialistă.

Titu,

este 
pen

Grijă deosebită întreținerii culturilor!
--------------- Raid anchetă -------- --------

Ploile căzute din abundență în ra ionul nostru au favorizat creșterea 
plantelor, dar în același timp s-au dezvoltat puternic și buruienile, care 
dacă nu sînt stîrpite la timp din culturi, pot cauza mari pierderi pro
ducției agricole. De aceea, îngrijirea culturilor trebuie să fie tot timpul 
în centrul atenției oamenilor muncii de pe ogoare.

Pentru a vedea felul cum se des fășoară lucrările de îngrijire a cul
turilor, ziarul „Steaua roșie" a org anizat un raid anchetă. Mai jos dăm 
pe scurt unele constatări făcute cu acest prilej.

Rezultate frumoase
Hotărîți să obțină recolte cît mai 

mari, de calitate și la un preț de 
cost redus, colectivul de muncă al 
gospodăriei agricole de stat din 
Galda de Jos muncește cu mult e- 
lan la îngrijirea culturilor.

Folosind fiecare zi și fiecare oră 
bună de lucru în munca pe ogoare, 
harnicii mecanizatori în frunte cu 
tractoriștii Sularea Macovei, Bel- 
deanu Timofte și alții, au prășit po
rumbul între rînduri pe întreaga su
prafață însămînțată de 163 ha. De 
asemenea, în aceeași perioadă s-a 
executat prășitul cu sapa pe rînd la 
porumbul pentru boabe și de siloz 
pe o suprafață de peste 80 ha.

Cu mult sub posibilități
La' gospodăria colectivă din Oar

da de Sus din cele 10 ha floarea- 
soarelui, 22 ha cartofi, 20 ha sfeclă 
și 327 ha porumb cultivat pentru 
boabe și siloz abia s-au prășit pînă 
la data de 31 mai 5 ha de floarea- 
soarelui și 5 ha de 'cartofi.

Această rămînere în urmă este 
cu atît mai condamnabilă cu cît în 
gospodărie se găsesc suficiente bra
țe de muncă, numărul lor ridieîn- 
du-se la peste 500, iar al atelajelor 
la peste 50, dar care nu sînt folo
site decît în procent de abia 5-10 
la sută. Cu toate acestea, consiliul 
de conducere, lipsit de ajutorul con
cret al Sfatului popular comunal 
Oarda de Jos și de îndrumarea com
petentă a organizației de partid, nu 
dovedește suficientă inițiativă și 
răspundere, pentru a mobiliza toate 
forțele la lucrările de întreținere.

Ținînd seamă de faptul că desele 
ploi căzute în ultimul timp au fa
vorizat pe lîngă dezvoltarea cultu
rilor prășitoare și apariția unui 
mare număr de buruieni, consiliul 
de conducere al gospodăriei colec
tive din Oarda de Sus, ajutat cu 
simț de răspundere de către orga
nizația de partid, are datoria de a 
mobiliza toate forțele pentru termi
narea prașilei în cel mai scurt timp 
și pe întreaga suprafață.

In vii, unde se prevede o recoltă 
bogată de struguri, s-a executat 
prășitul pe o suprafață de peste 50 
hectare, iar stropitul cu zeamă bor- 
deleză împotriva manei s-a efectuat 
în proporție de peste 50 Ia sută. In 
același timp, colectivul sectorului 
mecanic condus de mecanicul șef 
Sîrbu Ioan a terminat în aceste 
zile reparațiile la întregul utilaj cu 
care trebuie să se lucreze în campa
nia de recoltare, treieriș și la execu
tarea arăturilor de vară.

La gospodăria colectivă din Cistei 
bătălia pentru îngrijirea culturilor 
se desfășoară cu multă însuflețire. 
Organizați pe brigăzi și echipe, co
lectiviștii au executat prima prașilă 
la culturile de cartofi și floarea-soa- 
relui încă de săptămîna trecută. Cu 
ajutorul dat de S.M.T. și cu forțele 
proprii ei au prășit pînă la 1 iunie 
porumbul pe o suprafață de peste 
50 ha, iar la grădina de legume au 
executat la varza timpurie, vinete 
și ardei cea de-a doua prașilă.

O atenție deosebită acordă, de a- 
semenea, colectiviștii din Cistei lu
crărilor de îngrijire în pepiniera de 
viță, unde au prășit și stropit cu 
zeamă bordeleză peste 600.000 fire 
de viță, lucrările în pepinieră la cele 
peste 1.200.000 fire plantate desfă- 
șurîndu-se în continuare după ce
rințe.

Forțe sînt, dar... treaba nu merge
Deși gospodăria colectivă din 

Stremț dispune de destule forțe de 
muncă, lucrările de îngrijire a cul
turilor, îndeosebi a celor prășitoare, 
continuă să fie mult rămase în 
urmă.

Pentru a ilustra această situație, 
e suficient să arătăm că din cele 
515 ha cultivate cu porumb, floarea- 
soarelui și cartofi, culturi care în 
prezent în mare parte sînt năpădite 
de buruieni, pînă Ia 26 mai abia 
s-au prășit 10 ha cu cartofi. Moti
vul invocat de conducerea gospodă
riei, că întîrzierea s-ar datora ploi
lor, nu e cel real și adevărul e cu 
totul altul și anume: lipsa de preo
cupare a consiliului de conducere al 
gospodăriei în organizarea muncii 
pe brigăzi, slaba mobilizare a celor 
peste 500 brațe de muncă la execu
tarea lucrărilor în cîmp, la prășit pe 
terenuri zvîntate, printre ploi, în fie
care zi și oră bună de lucru. Și fap-

tele dovedesc că la Stremț multe 
zile bune de lucru s-au pierdut, fără 
a fi folosite la scoaterea culturilor 
d'n buruieni. O astfel de situație a 
fost în zilele de 19, 20, 26 și 27 mai, 
cînd terenul și timpul permiteau să 
se lucreze din plin în cele mai bune 
condițiuni și, totuși, nu s-a lucrat 
decît la prășitul cartofilor. Și nu 
poate fi de mirare faptul că s-a în- 
tîrziat cu prășitul, deoarece pînă la 
26 mai cea mai mare parte din 
culturile prășitoare nici nu au fost 
repartizate colectiviștilor pentru e- 
fectuarea lucrărilor de întreținere. 
De asemenea, pînă la acea dată 
cele mai multe din prășitori nu fu
seseră revizuite și puse în stare 
folosință.

Bineînțeles, acestei tărăgănări 
ce privește executarea lucrărilor 
îngrijire a culturilor trebuie să i 
pună de urgență capăt.

Concluzii

de

în 
de 
se

Pentru întărirea economică și organizatorică a gospodăriilor agricole colective

Brigada de cîmp — principal mijloc de organizare a producției
Gospodăria colectivă din satul 

Beldiu, înființată în luna februarie 
a acestui a-n, cuprinde'92 de familii 
și o suprafață de teren agricol de 
312 ba.

Invățînd din experiența gospodă
riilor colective mai vechi, colecti
viștii din Beldiu, hotărîți să obțină 
rezultate cît mai bune în activitatea 
lor, au introdus în practică încă de 
la înființarea gospodăriei sistemul 
de muncă în acord și retribuție su
plimentară a muncii după producția 
«abținută.

'Ținînd seamă de teren și ramurile 
de producție dezvoltate în gospodă
rie, consiliul de conducere, îndrumat 
de organizația de bază, a repartizat 
toate forțele de muncă de care dis
pune gospodăria în cadrul unei bri- 
igăzi mixte cu 5 echipe, conduse de 
colectiviști destoinici, ca Radu Pe
tru, Radu Ion 1. Gheorghe, Rațiu 
.Mihail și alții, grupate pe ulițe și 
■familii, revenind cîte 28-36 membri 
•de fiecare echipă. Odată cu lucrările 
de însămînțare s-au repartizat 
■și culturile pentru lucrările de 
îngrijire și recoltare, fiecărui co
lectivist revenindu-i pentru între
ținere și recoltare 90 ari de porumb, 
■cartofi și alte culturi prășitoare, 
B-10 ari tutun, 50 ari finețe natu
rale și cultivate, etc. Atelajele pre
cum și întregul inventar de muncă 
se află asupra brigăzii și se repar
tizează echipelor în raport cu ce
rințele.

Munca fiind organizată din vrc-

me și colectiviștii din Beldiu fiind ■ 
convinși din experiența gospodării
lor colective fruntașe de avantajele 
retribTiirii muncii în raport cu rezul
tatele obținute, metodă care întru
chipează îmbinarea intereselor ob
ștești cu cele personale și stimulea
ză sporirea producției la hectar, 
desfășoară o muncă susținută la 
îngrijirea culturilor. Astfel ei au e- 
xecutat prima prașilă pe întreaga 
suprafață la cartofi și floarea-soare
lui și zoresc munca pentru a termi
na și prima prașilă la porumb. Co
lectiviștii din Beldiu care au pus, de 
asemenea bazele unui sector zoo
tehnic, avînd pînă în prezent 35 
capete bovine, au hotărît ca munca 
în acord să fie aplicată și la crește
rea animalelor.

★
Gospodăria colectivă din Pețelca 

care a luat ființă la 26 februarie, 
în acest an, la aceeași dată cu gos
podăria colectivă din Beldiu, sat 
vecin ce aparține de aceeași co
mună, cuprinde 145 familii și are o 
suprafață totală de 602 hectare.

Cu totul alta este situația în ce 
privește organizarea și desfășurarea 
muncii în această gospodărie, față 
de gospodăria colectivă din Beldiu. 
Aici, datorită slabei preocupări a 
consiliului de conducere în luarea 
celor mai potrivite măsuri în vede
rea îndeplinirii planului de producție, 
a lipsurilor existente în organizarea și 
desfășurarea muncii pe brigăzi și 
echipe, munca se desfășoară ne-

de 
Privitor la organizarea 
s-ar putea spune că nu 
la organizarea acesteia 
și echipe. Trebuie arătat 

s-a

satisfăcător în toate domeniile 
activitate, 
muncii nu 
s-a trecut 
pe brigăzi 
însă în această direcție că nu 
făcut altceva decît s-au întocmit ta
bele cu repartizarea colectiviștilor 
în două brigăzi de cîmp. Ceea ce 
este însă mai important, repartiza
rea terenului și culturilor pe bri
găzi și echipe, sau stabilirea atela
jelor și inventarului pe brigăzi, tre
buie spus că nu s-a făcut nimic în 
această direcție. Dacă Ia gospodăria 
colectivă din Pețelca mai sînt și 
tăzi peste 50 ha neînsămînțate 
porumb pentru boabe și siloz, 
ceasta se datorește faptului că 
șiși unii membri din consiliu 
constituie un bun exemplu în orga
nizarea și desfășurarea muncii. Nu
mai un exemplu bun nu poate să 
constituie faptul că tovarășul Dom- 
șa Vasile 1. Traian, vicepreședintele 
gospodăriei, nu a efectuat cu bra
țele și atelajele în campania de pri
măvară decît 7 zile-muncă și el 
însuși nu dovedește preocupare pen
tru repartizarea terenului și culturi
lor pe brigăzi. De asemenea, con
ducerea gospodăriei trece nepăsă- 
toare peste faptul că unii colecti
viști, ca Domșa Romul, Șuteu Vian 
și Baba Iacob, folosesc atelajele 
gospodăriei în interesul lor perso-

Fl. B ARAB AȘ
(Continuare în pag. 4-a)

Cu prilejul raidului 
ținute la întreținerea 
din Benic, Bucerdea 
multe unități agricole 
nu se desfășoară satisfăcător.

In gospodăriile colective din satele Oarda de Jos, Totoi, Galda de 
Jos, Dumitra și altele, bunăoară, unde conducerile gospodăriilor, slab 
îndrumate și sprijinite de organele de partid și de stat locale, nu au a- 
cordat toată importanța muncilor agricole, la culturile de floarca-soare- 
lui și porumb nu s-a început încă prășitul și acestea sînt acum 
năpădite de buruieni. Slab se preocupă de îngrijirea culturilor și unele 
organe tehnice agricole de la comu ne, cum e cazul tehnicianului Cos- 
tin. Vasile. care este cu totul străin de situația de pe teren.

Ținînd seamă de faptul că de felul cum se execută lucrările de în
grijire a culturilor depinde în cea mai mare măsură obținerea unei re
colte sporite, principala sarcină ca re se pune în această perioadă în 
fața organizațiilor de partid și a comitetelor executive ale sfaturilor 
populare de la comune, în fața tutu ror lucrătorilor ogoarelor este lua
rea celor mai potrivite măsuri pen tru a se folosi orice oră bună de 
lucru la executarea prașilclor în perioade cît mai scurte și ori de cîte 
ori este nevoie.

Pentru intensificarea prășitului, gospodăriile colective trebuie să folo
sească din plin atît forțele propri cît și mijloacele mecanizate 
S.M.T.

O atenție deosebită trebuie să se acorde de asemenea controlului per
manent al culturilor iar acolo unde’ au apărut boli sau dăunători, cum 
este gîndacul din Colorado, să se te de îndată măsuri pentru comba
terea lor. De asemenea, toată atenția trebuie să se acorde lucrărilor 
de îngrijire ce se execută în această perioadă în vii, livezi, grădini de 
legume.

s-a putut vedea că pe lîngă rezultatele buneob- 
cuilturilor de unele gospodării colective, ca cele 
Vinoasă, Coșlariu și altele, în raion sînt încă 
socialiste, unde lucrările de îngrijire a culturilor

ale

IN CLIȘEU : Maternitatea pentru scroafe de prăsilă de la G.A.C. din 
Berghin, construită de curînd.



Ultimele știri externe
IN CUBA

$c creează noi comitete 
pentru apărarea revoluției

Brigada de cîmp - 
principal mijloc de 

organizare a producției 
(Urmare din pag. 3-ajj

HAVANA (Agerpres). — Cores
pondentul TASS, E. Elșov transmite:

„O sută de mii de comitete pen
tru apărarea revoluției — iată răs
punsul nostru la acțiunile teroriste 
ale contrarevoluționarilor", au de
clarat oamenii muncii cubani aflînd 
despre josnica crimă de la Pinar- 
del-Rio a dușmanilor poporului 
cuban.

Indendierea cinematografului în 
timpul prezentării unui film, incen
diu în urma căruia 26 de copii și 
14 persoane mature au suferit gra
ve arsuri, a stîrnit protestul plin de 
mînie al întregului popor cuban. In 
țară a început un val de mitinguri 
la care cubanii au înfierat pe asa
sinii plătiți și au jurat să răspundă 
acestor atacuri prin întărirea vigi
lenței revoluționare, printr-o muncă 
plină de’ abnegație la strunguri și 
pe plantații.

La mitingul din fața clădirii ci
nematografului Incendiat, au parti
cipat mii de cubani. Vorbitorii, re
prezentanți ai diferitelor sindicate și 
organizații revoluționare au cerut 
oamenilor mtincii să ridice și mai 
sus steagul revoluției. Participanții

-----------------------------♦♦

Rebelii laoțieni au violat încetarea focului

la miting au organizat o manifes
tație.

Locuitorii Havanei s-au adunat 
într-un miting la Capitoliu. Ca răs
puns la activitatea contrarevoluțio
nară, oamenii muncii au propus să 
se creeze 100.000 de noi comitete 
pentru apărarea revoluției și să se 
instituie încă 500 de posturi re
voluționare. Această propunere a 
fost sprijinită de Direcția națională 
a comitetelor pentru apărarea revo
luției. „Nici un cartier, nici o.secție, 
nici o cooperativă, nici un centru 
muncitoresc fără comitet pentru a- 
părarea revoluției! — se spune în 
declarația Direcției naționale. Po
porul care stă de strajă va bara 
calea dușmanilor revoluției și ai 
patriei".

Mitinguri de protest împotriva ac
tivității teroriste a contra-revoluției 
au avut loc în numeroase întreprin
deri, în organizațiile tinerilor insur
genți, în cooperativele agricole. 
„Patria sau moartea!", „Vom în
vinge!", declară în unanimitate cu- 
banii ca răspuns la uneltirile năimi- 
ților imperialismului, care încearcă 
să împiedice construcția cu succes 
a tinerei Republici cubanc.

XIENG KUANG (Agerpres). — 
La 30 mai, postul de radio „Vocea 
Laosului" a condamnat violarea în
cetării focului, săvîrșită de unitățile 
grupului Fumi Nosavan-Boun Oum.

La 25 mai avioane aparținînd gru
pului Fumi Nosavan-Boun Oum au 
mitraliat mai multe localități situate 
la sud-est de provincia Xieng- 
Kuang, rănind numeroși locuitori.

La 15 mai, trupele lui Funii No
savan-Boun Oum 
țiune în regiunea 
de Vientiane în

au întreprins o ac- 
Nong-De, la nord 
apropierea fluviului

Mekong. Ele au arestat 17 țărani 
și au ucis alte zece persoane.

Unități ale grupului Funii Nosa
van-Boun Oum sînt instruite în Tai- 
landa. Alte unități ale trupelor Fumi 
Nosavan-Boun Oum sînt instruite la 
divizia l-a a armatei sud-vietna- 
meze, aflată la Lao-Bao (în apro
pierea liniei de demarcație dintre 
Vietnamul de nord și Vietnamul de 
sud).

Postul de radio „Vocea Laosului" 
a cerut să se pună capăt acestor 
violări.

nai, in timp ce gospodăria mai are 
teren de arat și însămînțat.

Dacă la gospodăria colectivă din 
Pețelca munca se desfășoară nesa
tisfăcător, ca urmare a tărăgănării 
aplicării în mod practic a sistemu
lui de organizare a muncii după 
producția obținută și retribuția su
plimentară, care stimulează cointe
resarea materială a colectiviștilor, 
aceasta se .datorește și organizației 
de partid și comitetului executiv al 
sfatului popular din comună, care 
nu îndrumă și nu sprijină în mod 
concret conducerea gospodăriei. 
Nu mai puțin vinovate în a- 
ceastă direcție sînt și organele teh
nice agricole raionale, în frunte cu 
tov. Sucfu Matei, șeful secției agri
cole și Bica Virgil, inginer principal 
al secției, care se mulțumește să 
constate unele lipsuri, fără a ajuta 
concret conducerea gospodăriei în 
organizarea și desfășurarea muncii.

Ținînd seamă că orice întîrziere 
în organizarea și desfășurarea mun
cii în gospodărie nu face decît să 
frîneze întărirea economico-organi- 
zatorică a gospodăriei, organizația 
de partid și comitetul executiv al 
sfatului popular din comună, pre
cum și organele tehnice agricole ale 
raionului au datoria să acorde un 
sprijin concret conducerii gospodă
riei pentru aplicarea în practică a 
formelor organizatorice înaintate de 
muncă, urgentînd executarea tuturor 
muncilor agricole rămase în urmă, 
deoarece numai așa se poate asi
gura o continuă întărire a gospo
dăriei.

1 angajează : Ingineri constructori, ingineri Ș 
g electricieni, ingineri mecanici, maiștri
| constructori și maiștri mont ori.
§ Se asigură condiții bune de salarizare și cazare.

Ș Ofertele se vor adresa direct întreprinderii §
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser
viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8.
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CONTABILI (ABSOLVENȚI AI I. S. E. P.)

| SE ASIGURĂ CONDIȚII BUNE DE SALARIZARE Șl CAZARE. |
Ofertele se vor adresa direct întreprinderii 
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser- 

fl viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8.
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întreprinderea de Construcții
Hunedoara

ANGAJEAZĂ: g
Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori elec- o 
frici, dulgheri, fierari beton și strungari, pj 

Se asigură condiții bune de salarizare și cazare. U 
Ofertele se vor adresa direct întreprinderii Pj 
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser- H 
viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8 p

♦♦♦♦♦♦- - - - - - -
Ridicarea! câlificârii — 

un pas principal spre calitate superioară

R. A. U.
cu

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

a rupt relațiile diplomatice 
Uniunea

CAIRO (.Agerpres). — Republica 
Arabă Unită a rupt relațiile diplo
matice cu Uniunea Sud-Africană. In 
comunicatul dat publicității la 30 
mai la Cairo se subliniază că a- 
ceastă măsură a fost determinată de 
faptul că „politica rasială, promo
vată de Uniunea Sud-Africană, con
travine celor mai elementare drep-

Sud-Africană
turi ale omului și constituie o sfi
dare la adresa conștiinței omenirii". 
Noul regim care va fi proclamat în 
Uniunea Sud-Africană la 31 mai 
1961, se subliniază în comunicat, 
este un rezultat al mașinațiunilor 
„minorității albe" și nu este demn 
de a fi recunoscut.

Alba-Iulia etc. La grupul de șan
tiere al T.R.C.H. se recunoaște că 
„unele lucrări sînt de slabă calitate, 
datorită faptului că sînt muncitori 
tineri, fără experiență", dar nu se 
întreprinde nimic concret pentru ri 
dicarea calificării acestor oameni. 
Se. motivează poate că nu sînt con
diții, că oamenii sînt pe șantiere. 
Nu e justificat. Cursuri de ridicarea 
calificării se pot face acolo jos, la 
locul de muncă. Nici conducerea și 
comitetul sindical de la Atelierul 
„Ardealul" din oraș nu se preocupă 
cu răspundere de ridicarea califi
cării muncitorilor. De luni de zile 
se tot proiectează deschiderea cursu
lui de minim tehnic, dar nici pînă 
la data actuală n-a fost deschis.

Lipsurile care mai există în ridL

carea calificării muncitorilor se im
pun a fi grabnic lichidate. Condu
cerea întreprinderilor, organele sin
dicale, cu sprijinul organizațiilor de 
bază, trebuie să se preocupe într-o 
mai mare măsură de această pro
blemă. Trebuie accentuat în hiod 
serios pe calitatea acestor cursuri. 
E profund greșit să se meargă pe 
panta de a improviza ținerea cîtor- 
va lecții teoretice și apoi să se con
sidere că s-a făcut totul. Este ne
voie să se accentueze pe legarea 
lecțiilor teoretice de munca practi
că, să se aleagă cu răspundere oa
menii ce conduc aceste cursuri. Ri
dicarea calificării e o sarcină impor
tantă ce nu poate fi încredințată o- 
ricui, de ea depinzînd însăși îmbu
nătățirea continuă a calității pro
ducției.

FOTBAL

A.S.T.A. Alba — Aurul
Certej 12-0 (3-0)

cadrul cam- 
fotbal, se-

ale 
în 
ai

Una dintre viitoarele etape 
cuceririi Cosmosului va consta 
crearea de sateliți artificiali 
Lunii. Specialiștii sovietici N. Var
varov, AL Kliakotko și alții sînt de 
părere că nu este departe ziua cînd 
vor fi rezolvate și acele probleme 

' tehnice de care depinde 
construirii sateliților Lunii. Una din 
probleme constă în aceea că rache
ta, mișeîndu-se în apropierea Lunii, 
trebuie să aibă o viteză determina
tă cu precizie, care să asigure pla
sarea ei pe o traiectorie orbitală în 
jurul Lunii. Apropiindu-se de corpul 
ceresc la o distanță de 200 krn, ra
cheta trebuie să aibă viteza exactă 
de 1590 metri pe secundă. O’viteză 
mai marc cu numai cîțiva metri va 
împiedica racheta să se plaseze pe 
o traiectorie orbitală, iar o viteză 
mai mică va duce la „căderea" ei 
pe Lună.

In afară de viteza aceasta exac
tă, racheta trebuie să aibă și o di
recție de mișcare precisă. Pentru a- 
ceasta este necesar ca ea să fie do
tată nu numai cu motoare speciale 
și combustibil suficient, ci și cu 
mijloace care s-o orienteze spre su
prafața Lunii.

După ce se va plasa pe o orbită 
la distanța de 200 km de Lună, sa
telitul va face înconjorul Lunii în 
două ore, 7 minute și 38 secunde, 
străbătînd 12.177 km. Intrucît Luna 
are proporții mai mici și puterea 
de atracție.mai slabă, satelitul se 
va mișca de circa 5 ori mai încet 
decît în jurul Pămîntului. Această 
condiție, precum și lipsa atmosfe

succesul

Cum se pregătește zborul spre Lună
rei, este deosebit de favorabilă pen
tru studierea Lunii cu ajutorul sate
liților. Un sistem de televizoare va 
transmite neîntrerupt pe Pămînt 
imaginile din raza sa vizuală. Sa
vanții vor avea prilejul și posibilita
tea să cerceteze suprafața Lunii și 
apoi să alcătuiască o hartă detai
lată, să precizeze forma Lunii etc.

Zborul omului spre Lună va fi 
precedat și de alte forme de cerce
tare.

Studierea Lunii cu ajutorul sate
liților, nu va putea crea o imagine 
completă asupra condițiilor schim
bătoare care există în diferite re
giuni ale corpului ceresc. De aceea 
e necesar ca pe Lună să fie trimise 
stațiuni automate speciale. Ele vor 
avea forma unor tanchete și vor fi 
dirijate atît automat, cît și cu aju
torul aparaturii speciale de pe Pă
mînt. Savanții sovietici presupun că 
acești „roboți rătăcitori" vor îngă
dui studierea detailată a suprafeței 
Lunii, transmițînd pe Pămînt nu nu
mai imagini, ci și rezultatele anali
zelor pe care le vor face cu ajuto
rul instalațiilor cibernetice.

Dar nici un fel de automate nu 
pot înlocui cercetarea Lunii de că
tre om. De aceea, ca o încoronare 
a tuturor acestor experiențe, va fi 
lansarea pe Lună a unor cosmonauți. 
Pentru realizarea unui asemenea 
zbor este necesară în primul rînd’a- 
sigurarca întoarcerii piloților. N.

Varvarov este de părere că tocmai 
pentru rezolvarea acestei probleme, 
înaintea lansării echipajelor decos- 
monauți, cîteva rachete vor face în
conjurul Lunii și se vor întoarce pe 
Pămînt. Pe o traiectorie în jurul 
Lunii cu întoarcere pe Pămînt va 
zbura apoi un om, care, printre al
tele, va avea și misiunea de a .alege 
cel mai nimerit loc pentru aseleni
zare. Racheta, pe care vor zbura 
spre Lună primii oameni se va deo
sebi în multe privințe de rachetele 
utilizate pînă acum, căci misiunea 
ei este mult mai complicată. Pe 
măsura apropierii de Lună, cu aju
torul unor sisteme de frînare, ra
cheta va trebui să-și piardă viteza 
cosmică și să se așeze pe Lună'fără 
a dăuna funcționării normale a* or
ganismului cosmonauților. Aceeași 
rachetă trebuie să aibă apoi puterea 
necesară pentru a se desprinde de 
Lună, pentru a zbura spre Pămînt și 
pentru a-și frîna din nou viteza pînă 
la aterizarea într-o regiune dinainte 
stabilită.

Problema este complicată, dar nu 
e departe ziua cînd vom auzi co
municatul despre primul echipaj ple
cat spre Lună. Membrii lui au și 
început antrenamentele. Astronomii 
M. Bobrov și V. Davidov, împreună 
cu biologul V. Gubarev, deșeri-au 
recent unul din antrenamentele de 
acest fel.

Omul intră într-o cameră com
plet izolată. Camera e amenajată

exact ca viitoarea navă de zbor. 
Astronautul stă în cabină o săptă- 
mînă complet izolat de orice semne 
ale vieții înconjurătoare. Acesta e 
timpul necesar pentru zborul în ju
rul Lunii și întoarcerea pe Pămînt. 
Pilotul este supus tuturor factorilor 
zborului cosmic pe această rută. El 
lucrează, se odihnește, întreține le
gătură cu Pămîntul, face calcule 
complicate, transmite informații. 
După o săptămînă, astronautul iese 
din cameră și este supus examenu
lui medical. Rezultatul e bun, zbo
rul a fost suportat normal...

Specialiștii sovietici pregătesc nu 
numai zborul omului spre Lună ci 
și crearea pe acest corp ceresc a 
unor observatoare permanente pen
tru studierea planetelor și stelelor. 
Luna va deveni o stațiune inter
mediară unde se vor acumula re
zerve de combustibil și alte mate
riale necesare pentru zborul spre 
alte planete. Desprinderea de Lună 
e mult mai simplă decît de Pămînt. 
Viteza necesară pentru ca o rachetă 
să se desprindă de Lună este de 2,4 
km pe. secundă, față de 11,2 km pe 
secundă pentru desprinderea de Pă
mînt. Unii specialiști presupun că 
zborul omului spre Marte se va e- 
fectua tocmai de pe Lună.

Savanții sovietici se află în frun
tea cercetătorilor Cosmosului. Po
porul sovietic consideră cuceririle 
sale în studierea Cosmosului drept 
cuceriri ale întregii omeniri. Ele 
sînt puse în slujba progresului, a 
binelui tuturor oamenilor de pe 
Pămînt. (Agerpres)

Duminica trecută, în 
pionatului regional de 
ria Il-a, echipa A.S.T.A. Alba-Iulia 
a întîlnit pe teren propriu echipa 
Aurul Certej.

Superiori în toate compartimen
tele, fotbaliștii albaiulieni și-au sur
clasat net adversarul, învingîndu-1’ 
cu categoricul scor de 12-0 (3-0). 
încă în minutul 2 gazdele marchea
ză prin Dan. Pînă la sfîrșitul re
prizei se mai înscriu două goluri ' 
prin Dan și Pîrvu. Deși a marcat' 
3 goluri în prima repriză înaintarea- 
albaiulienilor s-a descurcat destul de: 
greoi în fața porții.

La reluare întreaga echipă începe' 
să-și desfășoare jocul și înscrie goV 
după gol prin Dan, Darnian, Mun
tean, Gogorici și Jibotean, astfel că. 
meciul se termină cu scorul catego
ric de 12-0.

ALTE REZULTATE
Mureșul Vințul de Jos — Meta

lurgistul Cugir 0-4 (0-1); Aurul 
Zlatna —- Șurianul Petrești 3-0 
(forfait); Sebeșul Sebeș — Metalul 
Crișcior 1-0 (0-0); Dacia Orăștie— 
Victoria Dobra 6-0 (0-0).

CLASAMENTUL

— A.S.T.A. Alba;

Minerul Deva 19 18 1 0 94: 7 37
Metalurg. Cugir 19 15 2 2 72:15 32
Dacia Orăștie 20 13 2 5 68:29 28
A. S. T. A. Alba 20 13 1 6 72:27 27
C.F.R. Teiuș 19 11 1 7 40:38 23
Sebeșul Sebeș 19 10 1 8 43:38 21
Metal. Crișcior 20 10 1 9 35:35 21
Aurul Zlatna 19 7 4 8 33:39 18
Aurul Certej 19 6 0 13 29:54 12
Mureșul Vinț 19 3 2 14 23:64 8
Șurian. Petrești 20 1 3 16 12:78 5
Victoria Dobra 19 0 0 19 9:10150

Etapa viiitoa re
Minerul Devji —- E>ac:ia Orășt ie;

Metalul Crișcior
Victoria Dobra — Mureșul Vihțul 
de Jos; Aurul Certej —• Aurul Zlat- 
na; Metalurgistul Cugir C.F.R. Te- 
iuș; Sebeșul Sebeș, stă.
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