
Să pregătim temeinic 
strîngerea recoltei

Pe ogoarele raionului nostru, 
griul înspicat în lanuri întinse se 
dezvoltă bine și nu peste mult timp 
harnicii mecanizatori, colectiviștii și 
toți lucrătorii din agricultură 
care au muncit cu spor la pregăti
rea terenului, însămînțări și îngriji
rea grînelor, sînt chemați să strîngă 
rodul bogat al holdelor.

Recolta în lan nu înseamnă însă 
totul. De ea putem fi siguri atunci 
cînd 
grijă 
cînd

bob a fost adunat cu 
acum

fiecare 
în hambar. De aceea, 

cu fiecare zi ce trece ne apro
piem tot mai mult de vremea strîn- 
gerii recoltei, principala sarcină care 
se pune în fața organelor de partid 
și de stat de la comune, în fața fie
cărui colectivist și om al muncii din 
agricultură, este temeinica pregătire 
pentru strîngerea recoltei.

Dovedind o deosebită preocupare 
în această direcție, concomitent cu 
munca pe ogoare, mecanizatorii de 
la S.M.T. Alba-Iulia au revizuit și 
reparat din timp întregul utilaj ne
cesar în campania de strîngere a 
recoltei — combine, batoze, motoare 
electrice, tractoare etc. Au fost luate 
de asemenea măsuri pentru pregăti
rea temeinică a combinerilor și ba- 
tozarilor. ‘

Pe deplin pregătiți întîmpină cam
pania de recoltare și mecanizatorii 
gospodăriei agricole de stat din Galda 
de Jos care, de asemenea, au reparat 
din timp inventarul necesar strin- 
gerii recoltei.

Dacă ținem seamă însă de sta
diul în care se găsesc pregătirile 
în vederea bunei desfășurări a cam- 
fianiei de recoltare și treieriș, ve
dem că în raion sînt multe comune 
unde pregătirile se desfășoară nesa
tisfăcător. De exemplu, în comuna 
Stremț, datorită slabei preocupări 
a comitetului executiv al sfatului 
popular din comună, care nu trage 
la răspundere pe deținătorii de gar
nituri de treier, din cele 8 batoze 
și tractoare existente în satele co
munei, pînă la 5 iunie s-au reparat 
doar două batoze. O situație ase
mănătoare există și în comuna 
Șard, unde deținătorul de batoză 
Dan Mircea tărăgănează reparațiile 
atît la batoză cît și la tractor.

O atenție deosebită trebuie să se 
acorde în aceste zile pregătirilor 
pentru recoltare în gospodăriile co
lective. Conducerile acestor unități 
agricole socialiste, îndrumate și spri
jinite de organizațiile de partid și 
de stat locale, trebuie să se preo
cupe de repararea tuturor mijloace
lor necesare la recoltare, și la 
transportul recoltei, ca: remorci, au
tocamioane, căruțe, saci etc., pentru 
ca alături de S.M.T., să se lucreze 
din plin la strîngerea recoltei și cu 
mijloace proprii.

Practic s-a dovedit că în cadrul 
piegătirilor pentru strîngerea noii 
recolte un rol deosebit de important 
îl are pregătirea din vreme a spa
țiilor de depozitare a cerealelor. In 
acest scop deosebit interes dovedeș
te colectivul bazei de recepție din 
Tciuș, care a reparat și dezinfectat 
pînă la 4 iunie 60 ta sută din spa
țiul de depozitare prin muncă pa
triotică, realizînd importante eco
nomii unității. De asemenea, a re
vizuit și reparat utilajul de maga
zie. Preocupare dovedește în a- 
ceastă direcție și gospodăria agri
colă de stat „Alba-Iulia", care a re
parat, văruit și dezinfectat din timp 
toate încăperile destinate pentru de
pozitarea cerealelor păioase.
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Schimb de experiență, 
privind munca comitetelor 

și comisiilor de femei
Intre 6-9 iunie a.c., în raionul 

nostru a avut loc un valoros schimb 
de experiență organizat de Comite
tul regional al femeilor, cu sprijinul 
Comitetului Național al Femeilor și 
ăl organelor de partid regional și 
raional.

La schimbul de. experiență au 
participat președinte ale comitetelor 
raionale de femei din regiunea Hu
nedoara. Cu acest prilej s-au pre
zentat referate și s-a urmărit pe te
ren experiența pozitivă a unor co
mitete și comisii de femei din Alba 
Iulia, Zlatna, Ighiu, Teiuș, Mihalț 
și Cistei privind activitatea lor sub 
toate aspectele.
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Nu același lucru se poate spune 
insă, în ce privește pregătirile în 
vederea asigurării celor mai bune 
condițiuni de depozitare pentru noua 
recoltă de grîne, despre baza de re
cepție din Alba-Iulia, unde .pregăti
rile sînt mult rămase în urmă. Aici, 
datorită unei insuficiente preocupări 
a conducerii bazei, pînă la 4 iunie 
nu s-a executat lucrări de reparații 
și dezinfectare la nici una din în
căperile destinate depozitării de ce- 
leale, mai ales că la una din ma
gazii trebuie să se efectueze un vo
lum mare de reparații capitale. In 
direcția asigurării spațiului necesar 
de depozitare a recoltei de cereale 
păioase, de pe acum trebuie să se 
gîndească pentru asigurarea unor 
condițiuni cît mai bune de depozi
tare și conducerile gospodăriilor co
lective din Obreja, Mihalț, Ighiu, 
unde aceste pregătiri sînt rămase 
în urmă.

Tot interesul trebuie să se acorde 
de asemenea pregătirilor pentru 
ganizarea ariilor, asigurîndu-se 
timp materialele și inventarul 
cesar pentru buna organizare 
funcționare a acestora.

In cadrul pregătirilor ce se 
în vederea bunei desfășurări a cam
paniei de recoltare, o atenție deose
bită trebuie să se dea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, grăbind e- 
xecutarea prășitului înainte de re
coltare, pentru ca la seceriș și tre- 
ieriș să fie eliberate de alte munci 
cîl mai multe brațe de muncă.

In pregătirea campaniei de re
coltare un rol de seamă revine in
ginerilor agronomi din gospodăriile 
colective, precum și organelor agri
cole de la comune, care au datoria 
să acorde tot sprijinul tehnic unită
ților socialiste în pregătirea în cele 
mai bune condițiuni a spațiului de 
depozitare a cerealelor. Ei au dato
ria să arate producătorilor că este 
în primul rînd interesul lor să în- 
tîmpine campania de seceriș și tre- 
ieriș bine pregătiți. In tot timpul ce 
ne-a mai rămas întreaga atenție să 
fie îndreptată spre controlul minu
țios al pregătirilor în întrecere 
munca pe ogoare.

Mecanizatori din 
G.A.S., colectiviști! 
meinic campania de 
coltei, cu cît mașinile și uneltele 
fi mai bine reparate și puse 
punct, cu atît secerișul și treierișul 
șe va face intr-un timp mai scurt, 
mai economic și fără pierderi.

Prin inovația sa, aplicată în producție, mecanicul motorist Rusu Gh. 
de la Atelierul

IN CLIȘEU:
central a adus între prinderii o economie de 15.000 lei. 
Mecanicul Rusu Gh. făcînd revizie la unul din motoare.

Rezultate de seamă
Harnicul, colectiv de muncă de la 

îngrășătoria de bovine a Gospodă
riei agricole de stat „Alba Iulia" se 
străduiește să obțină în întrecerea 
socialistă rezultate cît mai bune în 
activitatea sa.

Printr-o bună îngrijire și furajare 
rațională a vacilor aflate la îngră
șat, acest harnic colectiv a realizat 
pe luna mai un spor mediu zilnic pla
nificat pe cap de animal furajat de 
1,138 kg, față de 0,800 kg spor me
diu zilnic cît era planificat. De a- 
semenea, tot pe luna mai, la prețul 
de cost previzibil s-a realizat o re
ducere de 0,33 lei la kilogram.

Printre cei care au obținut cele 
mai bune rezultate în întrecere sînt 
îngrijitorii de animale Bran Ion, 
Hațegan dX'icolae și Paștiu Pavel.
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te- 
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Colectivele de redacție ale gazetelor de perete din raion răspund chemării la întrecere

Colectivul de redacție al gazetei 
de perete „Metalul" — U. M. C. Zlatna
Colectivul de redacție al gazetei de perete „Metalul" de la U.M.C. 

Zlatna, a primit cu o deosebită însuflețire chemarea gazetei de perete 
„Furnalistul" de la C. S. Hunedoara. Pentru a susține, sprijini și 
stimula munca plină de entuziasm a muncitorilor, maiștrilor, ingine
rilor și tehnicienilor din cadrul uzi nei noastre care s-au angajat ca în 
anul 1961 să depășească cu 2 la sută producția globală, pe seama 
creșterii productivității muncii cu 1 la sută, să producă peste plan 380 
tone produse chimice și metalurgice și să realizeze economii peste plan 
în valoare de 500.000 lei, desfășurînd simultan larg lupta pentru îm
bunătățirea calității produselor, în perioada 1 iunie — 31 decembrie 
1961, își fixează următoarele obiective:

— Să tratăm cu competență problemele concrete ale întreprinderii, 
legînd activitatea de susținerea, sprijinirea'și stimularea luptei pentru 
respectarea necondiționată a angajamentelor luate de colectivele sec
țiilor noastre pe anul 1961.

In acest scop două articole din fiecare ediție ce va apare în pe
rioada concursului vor trata probleme de producție, productivitate, teh
nica nouă, dezvoltarea mișcării de inovații, calitatea produselor și con
tinua îmbunătățire a ei, prețul de cost și reducerea lui sistematică.

— Să depunem tot interesul pentru ca organul nostru de presă să-și 
trăiască din plin rolul de tribună a inițiativei creatoare a maselor, de 
dezvoltare a criticii și autocriticii de jos, militînd în permanență pentru 
tot ce este nou și înaintat, pentru scoaterea la iveală, stimularea și 
generalizarea experienței înaintate.

— In perioada concursului, edițiile să apară din zece în zece zile, 
bazîndu-ne activitatea pe seama a tragerii în jurul gazetei de perete 
a unui activ de peste 30 corespon denți și colaboratori din rîndul ce
lor mai buni muncitori, maiștri, ingineri și tehnicieni. Vom deschide 
rubrica „Din experiența agitatorilor fruntași".

— Să edităm cu și mai multă eficiență suplimentul de satiră și u- 
mor, combătînd fără cruțare atitudinea lipsită de răspundere față de 
calitatea produselor, satirizînd orice manifestare de indisciplină și ne
glijență.

— Să publicăm ediții speciale ori de cîte ori va fi nevoie.
— Jn materiale vom pune un accent deosebit pe educarea comunis

tă a colectivelor noastre, mobilizîndu-le și organizîndu-le în lupta pen
tru îndeplinirea hotărîrilor partidu lui Și guvernului, a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

Colectivul de redacție al gazetei de perete 
„Metalul" — U.M.C. Zlatna
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Să dezvoltăm continuu succesele in întrecere
Brigăzile de tineret în frunte

Luna mai a fost încheiată de co
lectivul de muncă de la U. M. C. 
Zlatna cu rezultate deosebite în 
producție. Și, ca și în lunile prece
dente, un aport de seamă la obți
nerea acestor succese il-au adus 
brigăzile de tineret.

Astfel, secția chimică Nr. 1, de
servită în întregime de tineret, a 
raportat la finele lunii o depășire a 
planului de producție de 5,5 la sută 
și realizarea de importante econo
mii.

De asemenea, și cele două bri
găzi utemiste de centrifugiști din 
secția chimică Nr. 2 au înregistrat 
însemnate depășiri de plan. Brigada 
condusă de Jurj Dumitru și-a de
pășit planul cu 12 la sută, iar cea 
condusă de Dava Traian — cu 10 
la sută, dînd în același timp numai 
produse de bună calitate, fără nici 
un rebut.

i
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Desfășurînd larg întrecerea socialistă, colectivul secției poligrafice 
de la I.I.L. „Horia" Alba-Iulia și-a realizat în luna mai planul în 
proporție de peste 162 la sută elasifieîndu-se fruntașă pe întreprindere. 

■Â Brigada de pe locomotiva Nr. 50643, condusă de comunistul Timiș 
Gavrilă, a realizat în luna mai o economie de 24,9 tone combustibil 
convențional, remoreînd în același timp 12 trenuri cu supratonaj.

La gospodăria colectivă din Cistei, în fruntea întrecerii pentru 
executarea la timp a lucrărilor de îngrijire a culturilor se află brigada 
Ill-a condusă de colectivistul Domța Nicolae.

Colectiviștii din această brigadă au prășit de două ori cultura de car
tofi și au executat prima prașilă la porumb în proporție de peste 70 
la sută.

+ Mobilizați de deputatul Milaci Ion din comuna Șard, alegătorii 
din circumscripția sa au săpat canale pentru scurgerea apei și au con- 
Iribuit la amenajarea parcului efectuînd peste 50 zile muncă'patriotică.

în munca

terminarea înainte de ter- 
un grajd pentru 100 vaci,

Colectivul de redacție al gazetei de perete 
din G.Â.C. „30 Decembrie" Teiuș

Primită cu bucurie de colectivul de redacție al gazetei de perete din 
gospodăria noastră colectivă „30 Decembrie" din Teiuș, chemarea la în
trecere inițiată de colectivul de redacție al gazetei de perete din 
G.A.C. „6 Martie" Cîlnic — raionul Sebeș, constituie pentru noi un pu
ternic îndemn în activitatea noastr ă.

Răspunzînd chemării, în scopul sprijinirii colectiviștilor
lor pentru îndeplinirea prevederilor din planul de producție și a anga
jamentelor luate în răspunsul la chemarea colectiviștilor din Cistei, 
colectivul de redacție al gazetei noa stre de perete își propune :

— Să publice decadal la gazeta de perete felul cum muncesc brigă
zile, echipele și colectiviștii pentru executarea la timpul optim a tutu
ror lucrărilor agricole de sezon și la nivelul cerut de știința agroteh
nică.

— Vom milita pentru a obține de la fiecare vacă furajată cel puțin 2.500 
litri lapte marfă, de la fiecare oaie 60 litri lapte marfă și 2,250 kg lî- 
nă. De la fiecare scroafă de prăsită să obținem cel puțin 12 purcei. De 
asemenea, vom lupta pentru a se ajunge la fiecare 100 ha teren agri
col, la o încărcătură de 22 vaci, 21 vițele și 6 alte bovine.

— Vom livra pe bază de contract întreaga cantitate de lapte de vacă, 
lapte de oaie și lînă, precum și 3.200'kg carne la 100 ha teren a- 
gricol.

— Ne propunem de asemenea să susținem 
men a construcțiilor planificate, printre care: 
un grajd pentru 135 capete tineret, una maternitate " pentru 24 ’scroafe 
de prăsită, una îngrășătorie pentru 100 porci.

— In sectorul vegetal vom milita pentru a obține la griul comun 
2.000 kg, la grîul de pe lotul semi ncer 2.500 kg apoi, 3.200 kg la po
rumb, 20.000 kg la cartofi și 25.000 kg la sfecla de zahăr de fiecare 
hectar cultivat cu aceste plante.

— Gazeta de perete va deschide rubrica „Panou de onoare". La a- 
ceastă rubrică vom publica în fie care ediție cele mai bune rezultate 
obținute de brigăzi, echipe și colectiviști. La „Colțul satiric" al gaze
tei vom satiriza, prin forme variate, neglijența, delăsarea, lipsa de 
răspundere față de calitatea lucră rilor etc.

— Vom atragem rîndul corespondenților voluntari ai gazetei de perete, 
pînă la sfîrșitul anului, 20 de colectiviști.

Colectivul de reda cție al gazetei de perete din G.A.C. 
„30 Decembrie" — Teiuș



Zile hotărîtoare pentru soarta recoltei
Zoresc lucrările de îngrijire a culturilor

Crește puterea economică a colectivei

) Ploile repetate căzute pe o-
< goare au asigurat bune condiții 
j creșterii plantelor, dar totodată 
? au crescut cu toată vigoarea și 
s buruienile care, dacă nu sînt dis- 
) truse la timp, duc la înăbușirea 
( culturilor. In unele unități agri- 
) cole socialiste, cum sînt gospodă-
< riile colective din Bucerdea Vi-
> noasă, Șard, Cistei, cartofii s-au 
? prășit de două ori și este pe 
S terminate și prima prașilă la 
) porumb. Procentul însă de 32
< la sută ce reprezintă supra-
> fața de porumb la care s-a exe-
< cutat prașila l-a la această cul-

I
tură pe raion pînă la 5 iunie, ne 
arată însă că mai sînt multe uni
tăți agricole socialiste unde în
grijirea culturilor este mult ră
masă în urmă.

De aceea, în aceste zile hotărî
toare pentru soarta recoltei, tre
buie folosite toate forțele, fiecare 
oră bună de lucru, pentru grăbi
rea executării prașilei la porumb 
și la celelalte culturi prășitoare.

Rezultate frumoase
La gospodăria colectivă din O- 

iejdea lucrările de îngrijire a cultu
rilor se desfășoară cu multă in
tensitate. Organizați pe brigăzi și 
echipe și avînd culturile repartizate 
pentru întreținere din timp, colecti
viștii de aici folosesc cu pri
cepere timpul bun de lucru dintre 
ploi. Ei au executat prima prașilă 
Ia floarea-soarelui și tutun pe în
treaga suprafață, iar la porumbul 
pentru boabe și siloz în proporție 
de peste 60 la sută. De asemenea, 
la cultura de cartofi și varză tim
purie au executat pe întreaga su
prafață cea de-a doua prașilă.

Cositul mecanic al lucernei la G. A. C. din Alba-Iulia

Condiții asemănătoare — rezultate Jeosebițe
Activitate culturală continuă...

Duminica după masă. Cîte doi- 
trei, sau în grupuri mai mărișoare, 
vorbind despre treburi comune, ță
ranii colectiviști din Sîntimbru își 
îndreaptă pașii spre căminul cultu
ral. Aici, în mai toate duminicile îi 
așteaptă noi și plăcute suprize. In- 
tr-una din duminicile trecute, de 
pildă, brigada artistică de agitație 
le-a prezentat sătenilor un nou pro
gram de brigadă (al patrulea pro
gram prezentat de la începutul anu
lui și pînă în prezent). în altă du
minică, echipa de teatru, a cărei 
responsabil, profesc-rul Sasu Gheor- 
ghe, depune un interes deosebit la 
instruirea artiștilor amatori pentru 
o cît mai bună interpretare, le-a 
prezentat piesa „Neamurile".

La fel de atractive sînt și confe
rințele ce se țin aici. Colectivul de 
conferențiari, format din profesorii 
Androne Alexandru, Păcurar Gheor- 
ghe, Gherman Victor, directorul că
minului si alții, prezintă țăranilor 
muncitori din Sîntimbru conferințe 
interesante și pline de învățăminte 
folositoare. De la începutul anului 
și pină în prezent, acest colectiv a 
prezentat sătenilor peste 40 de con
ferințe cu caracter agricol, politic și 
științific.

Preocuparea permanentă a acti
viștilor culturali de aici este de a

In cele 3 gospodării colective din 
satele comunei Ciugud, lucrările de 
îngrijire a culturilor continuă să 
bată pasul pe loc. Și faptul că pînă 
la 5 iunie la gospodăria colectivă 
din satul Limba, din cele 63 ha se
mănate cu porumb și floarea-soare- 
lui, cultură la care trebuia să se e- 
xecute pînă în prezent și cea de-a 
doua prașilă, nu s-a efectuat nici 
prima prașilă decît în proporție de 
70 la sută.

Aceeași situație se prezintă și la 
gospodăriile colective din satele 
Șeușa și Ciugud, unde conducerile 
acestor unități nu au acordat tot

Mai multă
In timp ce unii colectiviști, ca 

Breaz M., Panța I., Bobițan L., 
Stanciu V., Mîrza P. și alții, din 
G.A.C. Obreja, muncind cu hărnicie 
pentru sporirea veniturilor gospodă
riei colective, au plantat la timp 
răsadul de tutun pe suprafața re
partizată și au efectuat și prima 
prașiiă, trebuie arătat că în cadrul 
gospodăriei mai sînt și acum 3 ha 
neplantate. Și dacă se întîrzie cu

In atenția viticultorilor

Stropitul al
Ploile abundente căzute în zilele 

de 4 și 5 iunie, în preajma înfloritului, 
și căldura, au creat condiții excep
țional de favorabile înmulțirii ciu
percii de mană, care și-a făcut a- 
pariția în podgoriile noastre.

Pentru a opri acest iminent atae 
de mană în perioada înfloritului — 
atac ce poate duce la compromite- 

crea prin toate mijloacele duminici 
cît mai plăcute țăranilor muncitori, 
cu programe bogate în cîntece, în 
jocuri și recitări, programe care să 
conțină de fiecare dată ceva nou, 
plăcut, într-un cuvînt programe cît 
mai atractive. Și, străduințele acti
viștilor culturali din Sîntimbru nu 
sînt zadarnice. Munca le este în
cununată de succes. La cele 10 pro
grame artistice, precum și la cele 
19 seri culturale pe teme ca „Figura 
comunistului în literatura noastră", 
„Caragiale despre alegerile din tre
cut" etc., la șezătorile culturale și 
la alte manifestări ce au avut loc 
în acest an, țăranii muncitori din 
sat au participat în număr mare, iar 
aplauzele și felicitările adresate ar
tiștilor amatori au dovedit aprecie
rea unanimă a spectatorilor.

Un viu interes depun activiștii 
culturali din Sîntimbru și în educa
rea tineretului. La cămin se organi
zează săptămînal „Joi ale tineretu
lui" la care se prezintă referate și 
informări politice. In fiecare dumi
nică dimineața au loc matinee pen
tru tineret, la care se face prezen
tarea filmului și apoi discuții pe 
marginea acestuia.

In curind, formațiunile artistice 
din Sîntimbru vor avea ocazia să 
dovedească încăodată, că la fel ca 

interesul organizării muncii și des
fășurării lucrărilor agricole, astfel 
că aici nu s-a efectuat prima pra
șilă la porumb decît pe o suprafață 
de 14 hectare.

Ținînd seamă că orice întîrziere 
în stîrpirea buruienilor din culturi 
poate aduce pierderi mari de recol
tă, conducerile gospodăriilor colec
tive din satele comunei Ciugud, în
drumate de organele de partid și de 
stat locale, trebuie să mobilizeze 
toate forțele și să folosească fiecare 
oră bună de lucru la îngrijirea cul
turilor.

preocupare
plantatul tutunului, aceasta se da- 
torește în primul rînd exemplului 
slab al unor membri din consiliul de 
conducere, ca Lupea Vălean, Breaz 
Ion și Lupea Vasile, care ei înșiși 
nu au plantat încă tutunul.

Consiliul de conducere trebuie să 
ia măsuri pentru a se termina de 
urgență plantarea tutunului pe în
treaga suprafață planificată.

2-lea la vii
rea recoltei — trebuie luate grabnice 
măsuri de stropire la timp a viilor.

Efectuarea celui de-al doilea stro
pit se va face în zilele de la 12-17 
iunie 1961, cu o zeamă bordeleză 
care să conțină 750 grame piatră 
vînătă, 375 grame var nestins, sau 
1,5 kg var stins (pastă) și 120 gra
me piatră acră la 100 litri apă.

In zeama bordeleză pregătită re
comandăm a se pune și următoa
rele îngrășăminte chimice: superfos- 
fat 0,5 la sută și sare potasică 0,5 
la sută. Ingrășămintele chimice se 
dizolvă separat în apă, se strecoară 
și apoi se amestecă în cantitatea ce 
o socotim la zeama bordeleză ce 
o folosim la stropit. Cu această so
luție stropim bine frunzele, lăstarii 
și strugurii. Prin stropirea viilor cu 
această zeamă, combatem mana 
și ajutăm și la creșterea strugurilor 
— deci mărim și îmbunătățim re
colta — căci vița de vie ia și prin 
frunze aceste îngrășăminte din zea
ma de stropit.

Executînd la timp cel de-al doilea 
stropit la vii — fără a aștepta ter
minarea înfloritului — vom reuși să 
evităm pierderile la care am putea 
fi expuși, asigurînd astfel o recoltă 
bogată de struguri.

Stația de avertizare a manei 
I.C.H.V. Ighiu-Alba

în timpul celui de-al VI-lea con
curs al formațiilor artistice de ama
tori, aici la Sîntimbru este o mun
că culturală continuă, că fiecare ar
tist amator a îndrăgit activitatea 
culturală, la fel ca și cei care se 
ocupă de îndrumarea ei. Cele 3 bri
găzi artistice de agitație, cele 3 e- 
chipe de teatru, corul, echipele de 
dansuri, soliștii vocali, recitatorii și 
sportivii de pe raza comunei Sîn- 
timbru, care vor lua parte la „Con-

...la Ciugud însă — pe campanii
Nici despre comuna Ciugud nu se 

poate spune că în desfășurarea 
muncii culturale n-a realizat unele 
progrese. Nu. Avîhd însă aceleași con- 
dițiuni de muncă pe care le au și 
alți activiști culturali ca, de exem
plu cei din Sîntimbru sau din alte 
comune, activiștii culturali din Ciu
gud puteau să obțină în munca lor 
rezultate, dacă nu mai bune, cel 
puțin asemănătoare acestora.

Păcatul mare este însă aici că 
munca culturală se duce în salturi, 
pe etape. S-a făcut, ce e drept un 
oarecare efort în preajma celui de-al 
VI-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. Dar după 
concurs ? ... După concurs in
teresul activiștilor culturali pentru 
această muncă a slăbit, repertoriile 
n-au mai fost înnoite. Piesa „Cre- 
mena le știe pe toate", de exem- 

înființată în toamna anului 1959, 
gospodăria noastră colectivă a ob
ținut rezultate tot mai bune pe ca
lea întăririi ei economice. Pe lîngă 
cultivarea cerealelor, principal o- 
biectiv de producție din gospodărie, 
un alt mijloc tot atît de important 
de producție, care asigură venituri 
mari unității noastre, este sectorul 
zootehnic, care în acest an a luat o 
puternică dezvoltare. Astfel, de unde 
la începutul anului gospodăria noas
tră avea de toate 130 capete bo
vine, din care numai 45 de vaci și 
juninci, în prezent numărul total al 
bovinelor a ajuns la 174 capete, iar 
pînă la sfîrșitul anului numărul to
tal al acestora va trece cu mult 
de 200. Un număr important 
din acestea se va realiza din pră- 
silă proprie. Tot în acest an a spo
rit și numărul de ovine, mărind 
turma existentă cu încă un număr 
de 87 mieluțe.

îndrumați de organizația de 
partid, colectiviștii din Mihalț au 
dezvoltat în cadrul sectorului zoo
tehnic mai multe ramuri de produc
ție. Astfel, a luat ființă o crescăto
rie de porci, cu 19 scroafe de pră- 
silă și o îngrășătorie cu 100 purcei, 
care urmează să-i creștem și să-i 
îngrășăm. In prezent avem și o 
crescătorie de gîște.

Odată cu dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor, în gospodăria noastră 
cresc și veniturile. Prin valorificarea 
pe bază de contract a producției de

IN CADRUL CONCURSULUI ZIARULUI

Ne scriu corespondenții
Prezentarea piesei „Institutorii" 

este de fapt continuarea unei lău
dabile tradiții a acestui colectiv, 
care a prezentat și-n anii trecuți 
cu un deosebit succes o serie de

Pentru oamenii muncii
In întrecerea socialistă pentru o 

cît mai bună aprovizionare a oame
nilor muncii cu lemne 'de foc, co
lectivele de lucrători ale depozitelor 
de combustibil din Alba-Iulia, Zlat- 
na și Teiuș obțin rezultate din ce 
în ce mai frumoase.

Pe primele 5 luni ale anului, de 
exemplu, colectivele de muncă ale 
celor trei depozite și-au depășit pla
nul valoric cu peste 40 la sută, iar 
pierderile la combustibil au fost 
înlăturate complet, cele mai bune 
rezultate obținîndu-le în această pe
rioadă depozitul din Alba-Iulia.

P. N.

Un nou succes al artiștilor 
amatori din Zlatna

Vinerea și duminica trecută, în 
sala cinematografului „Muncitorul" 
din Zlatna, a fost prezentată, de 
către colectivul de artiști amatori de 
pe lîngă Sindicatul comunal și Sin
dicatul U.M.C., piesa „Institutorii" 
de Otto Ernst. Regia spectacolului 
este semnată de tov. Pătrîngenaru 
Eugen.

cursul cultural-sportiv al tineretului", 
se pregătesc intens. Și, sub îndru
marea tovarășului Gherman Victor, 
directorul căminului cultural de 
centru, noile programe ale formații
lor artistice sînt însușite cu temei, 
iar rezultatele obținute pînă în pre
zent în aceste pregătiri dau, nu fără 
temei, încredere artiștilor amatori că 
munca le va fi încununată cu suc
ces.

piu, pusă în scenă în toamna anului 
trecut, este și acum în repertoriul 
echipei de teatru a căminului din 
Ciugud, cu toate că a fost prezen
tată pînă în prezent de vreo 3-4 
ori. S-a încercat, a se pune în sce
nă o nouă piesă „Bărbatul fără o- 
pinci" dar, din cauza unui... om 
(care a plecat din Ciugud după ce 
a învățat rolul ce-1 avea), piesa nu 
s-a mai putut juca. Nu se putea gă
si oare în tot satul un alt interpret ?

Pe loc stă și corul din sat. Afară 
de cîntecele „Măreț părnînt al pa
triei iubite", „Doftana” și „Foaie 
verde sălcioară" cîntate de cei 30 
de coriști pe o singură voce, altele 
nu i-au mai îmbogățit programul și 
nici nu s-au străduit activiștii cul
turali de aici de a lărgi acest cor,

(Continuare în pag. 4-a) 

lapte de la vaci și oi, a porcilor în- 
grășați și a bovinelor, gospodăria 
noastră va realiza în acest an un 
venit de peste 300.000 lei. Adăugind 
la aceasta și cîștigul ce se va rea
liza din valorificarea celor peste 350 
tone produse agricole contractate, 
noi vom realiza un venit total de 
peste 1.100.000 lei. Repartizînd din 
venituri 10 la sută la fondul de bază, 
acesta va crește în acest an cu 
peste 110.000 iei. Dacă adăugăm și 
valoarea camionului nou cumpărat 
din alte venituri, precum și sumele 
investite din producție la noul grajd 
pentru 100 capete bovine aflat în 
construcție, la maternitatea de scroa
fe și alte construcții ce urmează să 
le ridicăm, în acest an valoarea a- 
verii obștești va creste cu mult pes
te 400.000 lei.

Odată cu întărirea economică a 
gospodăriei noastre colective va 
crește tot mai mult și bunăstarea 
colectiviștilor. Primind în acest an 
produse și bani în valoare de peste 
30 lei la zi-muncă, precum și impor
tante cantități de produse agricole 
retribuite suplimentar pentru depă
șirile de producție, mulți colectiviști 
din gospodăria noastră își vor ridi
ca case noi, își vor înfrumuseța în
căperile cu mobilă nouă, aparate de 
radio și alte lucruri folositoare, care 
să le facă viața tot mai frumoasă.

FÎNT1NA PETRU
brigadier zootehnic G.A.C.-Mihalț 

piese de valoare ca „Vicleniile lui 
Scapin" de Molierre, „Căsătoria” de 
Gogol, „O scrisoare pierdută" de 
I. L. Caragiale și altele.

Datorită conținutului ei educativ 
și a bunei interpretări, piesa „In
stitutorii" va fi prezentată în curînd 
și în alte centre ale raionului, ca 
Alba-Iulia, Teiuș, Vințul de Jos, 
iar în ziua de 30 iunie va fi prezen
tată în fața cadrelor didactice din 
raion cu prilejul „Zilei învățătoru
lui".

B. N.

Lipsuri ce se cer a fi 
lichidate

Deși dispune de suficiente brațe 
de muncă, gospodăria colectivă 
„Gheorghe Doja" din Straja este ră
masă mult în urmă cu îngrijirea 
culturilor. Pînă la data de 29 mai, 
în această gospodărie n-a fost pră
șit nici cel puțin un hectar de po
rumb și nici n-a fost repartizată 
cultura de porumb pe brațe de 
muncă.

Lipsurile se datoresc în primul 
rînd comitetului de conducere al 
gospodăriei (președinte Constantin 
Ion), care în slabă măsură organi
zează munca colectiviștilor. In al 
doilea rînd, președintele și contabi
lul gospodăriei, Șușmări Ion fac 
prea dese vizite bufetului din sat, 
îneît președintelui nu-i mai rămîne 
timp și pentru a vedea că briga
dierii gospodăriei Mureș Vasile, Mu
reș Nicolae și Gligor Vasile nu prea 
ies pe ogoare.

. PETRAȘCU ION

Pe scena Casei raionale
Ansamblul de teatru al comitetu

lui sindical „Ardealul" din Alba- 
Iulia a prezentat sîmbătă seara și 
duminică dimineața pe scena Casei 
raionale de cultură farsa lirică „Si
ciliana" de Aurel Baranga.

Piesa, a cărei regie este semnată 
de Petru Diaconu, s-a bucurat de 
un deosebit succes din partea spec
tatorilor. In curînd, ansamblul de 
teatru al C. S. „Ardealul" va pre
zenta piesa la Zlatna, Teiuș, Vințul 
de Jos etc.

NISTOR ANA



Plenara Comitetiilni raional de partid cti activul

Pentru continua întărire a gospodăriilor agricole colective
In ziua de 5 iunie a.c. a avut loc plenara Comitetului raional de 

partid, cu activul. La lucrările plenarei au participat pe lingă membrii 
Comitetului raional, secretarii comitetelor comunale de partid, secretari 
ai organizațiilor de bază, președinți ai sfaturilor populare comunale, pre
ședinți de gospodării colective, activiști din aparatul de stat și econo
mic.

In cadrul lucrărilor plenarei au fost dezbătute și analizate probleme 
legate de continua dezvoltare și consolidare a gospodăriilor agricole co
lective din raionul nostru.

Sectorul zootehnic în plină dezvoltare
Cele 41 gospodării agricole co

lective din raionul nostru, sub în
drumarea organizațiilor de partid, 
obțin pe zi ce trece rezultate econo
mice tot mai frumoase, pe linia con
tinuei dezvoltări, ceea ce dovedește 
.■superioritatea muncii colective, a a- 
plicării științei agrotehnice în pro- 
iducția agricolă.

Analizînd rezultatele obținute de 
'G.A.C. din raion, referatul biroului 
Taional prezentat în Plenara Comi
tetului raional de partid cu activul 
•său, scoate în evidență preocuparea 
■■consiliilor de conducere și în gene
ral a colectiviștilor pentru înflorirea 
•gospodăriilor colective, munca lor 
pentru îndeplinirea sarcinilor pro
puse în planurile de producție.

Cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. a trasat sarcini deosebit de 
importante privind întărirea econo
mică a gospodăriilor colective și 
■creșterea pe această bază a venitu- 
-rilor și bunăstării colectiviștilor.

Alături de producția vegetală, 
■creșterea animalelor reprezintă una 
din cele mai importante ramuri ale 
■agriculturii. Ilotărîrea C. C. al 
'P.M.R. și al Consiliului de Miniștri 
•din februarie a.c. acordă o mare 
atenție creșterii animalelor și stabi

lește măsuri care să ducă la creș
terea numărului de animale și la 
producția acestora. Importanța mare 
ce se acordă creșterii animalelor re
iese și din faptul că statul nostru 
depune eforturi deosebite, acordînd 
ajutor gospodăriilor colective prin 
credite pe termen lung și fără do- 
bîndă pentru procurări de animale 
și pentru construirea de adăposturi 
-necesare acestora.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru au primit în acest an credite 

.■din partea statului în valoare de 
'■.963.000 lei, pentru cumpărarea de 

Vaci, juninci și vițele și pentru con
struirea de adăposturi. Pe bazai cre
ditelor acordate de stat, precum și 
-din prăsilă proprie, colectiviștii și-au 
■propus să dezvolte sectorul zooteh- 
wic în așa fel ca față de anul 1960,

Pe șantierul de construcții de locuințe de la ZIatna

Să fie urgentată darea 
în folosință a locuințelor

In centrul Zlatnei, a început de 
■aproape un an construcția unui nou 
■cvartal de locuințe. Constructorul 
— șantierul T.C.M. ZIatna — a în
ceput, ce e drept, lucrul într-un 
tempo rapid. Se întrevedea chiar că 
la finele anului, așa cum era și an
gajamentul constructorului, parte 
din noii locatari vor primi cheile. In 
cîteva luni s-a reușit să se ridice 
toate blocurile în roșu, au fost aco
perite și s-au început și lucrările in
terioare de finisaj.

Pînă aici toate bune. Numai că 
atunci cînd a venit ziua stabilită 
pentru terminarea locuințelor, con
structorul a cerut beneficiarului să-i 
îngăduie încă 2-3 săptămîni, vorba 
ceia pentru mici retușări. Au trecut 
însă, de atunci aproape 20 de săp
tămîni și blocurile pentru locuințe 
nu sînt nici acum gata. Conduce
rea șantierului (șef, tov. ing. Lu- 
pașcu C.) a promis în nenumărate 
rînduri conducerii întreprinderii mi
niere „Gh. Doja" că va face, că va 
drege, că va termina cel tîrziu de 1 
Mai construcția blocurilor. Dar a 
venit 1 iunie și lucrările sînt a- 
proape așa cum erau la sfîrșitul 
lunii aprilie. In toată această pe
rioadă întreprinderii „Gh. Doja“ îi 

la sfîrșitul anului 1961 numărul de 
vaci să crească de la 624 la 1.472, 
al vițelelor de la 51 la 1.167, al 
scroafelor de la 114 la 400, iar al 
ovinelor de la 5.426 la 8.580 capete.

Plenara Comitetului raional de 
partid cu activul a apreciat ca po
zitiv faptul că unele consilii de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve, printre care cele din Alba-Iulia, 
Berghin, Ciugud, Beldiu, Dumitra și 
altele, s-au ocupat cu toată răspun
derea de cumpărarea de vaci, înde- 
plinindu-și și sarcinile din planurile 
de producție. De asemenea, unele 
gospodării colective s-au străduit să 
realizeze planul în ce privește cum
părarea de vițele așa cum sînt gos
podăriile colective din Ighiu, Țelna, 
Bucerdea, Șard, Benic și altele.

Conducerile gospodăriilor agricole 
colective dovedesc tot mai multă 
preocupare pentru continua îmbună
tățire a îngrijirii animalelor, a unei 
furajări cît mai raționale, ceea ce 
a dus la creșterea producției aces
tora și pe această cale la creșterea 
veniturilor bănești ale gospodăriilor 
colective și ale colectiviștilor.

Dezbaterile din cadrul plenarei au 
scos însă cu toată puterea în evi
dență că nu toate consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective 
dovedesc aceeași preocupare pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic, pen
tru îndeplinirea planului de produc
ție privind creșterea de animale și 
sporirea producției acestora. Pentru 
aceste lipsuri au fost criticate atît 
consiliile de conducere cît și orga
nizațiile de bază din G. A. C. 
Straja, Oarda de Jos, Pețelca, Hă- 
pria și altele.

In baza lipsurilor semnalate ple
nara a trasat sarcini de mare răs
pundere pentru întărirea continuă 
a gospodăriilor colective care vor 
trebui îndeplinite în viitor. In cen
trul atenției trebuie să stea în pri
mul rînd îndeplinirea sarcinilor din 
planurile de producție. Să se acorde 
în viitor atenție deosebită creșterii 

sînt create o serie de greutăți, fie 
în direcția asigurării locuințelor 
pentru muncitori, fie în aplicarea 
planului de înfrumusețare a curții 
uzinei de preparare. In curtea uzi
nei de preparare locuiesc muncitori 
din cadrul întreprinderii în încăperi 
care trebuie demolate. Dar din cau
ză că nu sînt terminate blocurile, nu 
se poate întreprinde nimic în direc
ția amenajării curții.

O altă latură, tot așa de impor
tantă, care se cere a fi semnalată 
aici, este calitatea lucrărilor la con
struirea noului cvartal de locuințe. 
Directivele Comitetului Central al 
P.M.R. cu privire la criteriile prin
cipale ale întrecerii accentuează cu 
o deosebită tărie asupra necesității 
îmbunătățirii pe toate căile a ca
lității lucrărilor. Această sarcină im
portantă ar fi trebuit să constituie 
principalul obiectiv al întregii munci 
pe șantier. Din păcate, în privința 
calității, în cadrul șantierului există 
destule deficiențe. La blocurile Nr. 
1 și 2, de pildă, lucrările de finisaj 
sînt executate destul de dur, fără 
aspect, fără a mai vorbi de 
calitatea binalelor care, de ase
menea, prezintă multe defecte. In 

animalelor. Legat de aceasta, trebuie 
avut mai multă grijă pentru baza 
furajeră și adăposturile pentru ani
male, iar cadrele care se ocupă de în
grijirea lor trebuie selecționate cu 
toată răspunderea.

O îndrumare și mai concretă
Rezultatele pozitive obținute de 

gospodăriile colective în toate do
meniile privind dezvoltarea lor eco
nomică și organizatorică prin obți
nerea unui spor tot mai mare de 
produse agricole și animale, se da- 
toresc muncii politice de îndrumare 
și mobilizare a colectiviștilor desfă
șurată de către organizațiile de 
partid.

Majoritatea organizațiilor de bază 
dezbat în adunările lor generale cele 
mai importante probleme din viața 
gospodăriei, iau hotărîri menite să 
ducă la îmbunătățirea muncii, con
trolează îndeplinirea lor, recomandă 
consiliilor de conducere a gospodă
riilor colective măsuri pentru con
tinua dezvoltare a acestora. Așa au 
procedat organizațiile de bază din 
G.A.C. Teiuș, Berghin, Țelna și altele.

Educarea colectiviștilor în spiritul 
unei atitudini noi față de muncă, 
față de avutul obștesc, sînt obiec
tive principale în munca politică a 
multor organizații de bază din gos
podăriile colective. Și pe această 
cale s-au dobîndit rezultate poziti
ve. De asemenea, multe organizații 
de bază au rezultate pozitive în 
munca eu activul fără de partid, în 
primirea de candidați, în conduce
rea și îndrumarea organizațiilor 
masă etc.

Cu toate acestea, așa cum 
desprins din lucrările Plenarei, 
activitatea lor unele organizații 
bază din G.A.C. mai au o serie 
lipsuri care au influențat negativ a- 
supra activității politice și economice 
din gospodăriile colective, lipsuri de 
care se fac vinovate în primul rînd 
comitetele comunale de partid. Așa, 
de pildă, s-a scos în evidență că 
organizațiile de bază din G.A.C. 
Mihalț, Șard, Bucerdea și altele 
analizează în adunările generale nu
mai probleme de campanie. Alte or- 
ganizții de bază, cum a fost cazul 
la Hăpria, planifică să dezbată a-

de

s-a 
în 
de 
de

DISCUȚII
Interesul cu care au fost privite 

lucrările Plenarei Comitetului raio
nal de partid cu activul se desprin
de și din numărul mare de tovarăși 
care au luat cuvîntul la discuții pe 
marginea problemelor puse la or- 

loc să lupte pentru a înlătura din 
rădăcini superficialitatea față de ca
litatea necorespunzătoare a unor lu
crări, conducerea șantierului a gă
sit eă e mai ușor să preseze asupra 
beneficiarului spre a face recepția 
la o parte din locuințe, că unele 
mici retușări se vor face ulterior. 
Nu s-a întîmplat însă așa fiindcă, 
procedînd în mod just, conducerea 
întreprinderii „Gh. Doja“ a refuzat 
recepția pînă la terminarea definiti
vă a tuturor lucrărilor.

Faptul că pe șantierul noului cvar
tal de locuințe de la ZIatna lucră
rile merg necorespunzător, că se tă
răgănează nejustificat terminarea lu
crărilor, că problema calității nu e 
la locul cuvenit, e urmarea, în pri
mul rînd, a slabei munci politice de 
pe șantier. Nu poate fi vorba aici 
de o întrecere socialistă reală, mo
bilizatoare, cum nu poate de altfel 
fi vorba nici de angajamente con
crete, care să reflecte sarcinile de 
mare răspundere ce stau în fața 
constructorilor.

Lipsa privind terminarea cît 
mai grabnică a blocurilor nu mai 
poate continua. Conducerea șantie
rului are datoria să analizeze cu 
toată răspunderea această problemă 
și să ia măsuri urgente pentru a 
pune capăt acestei tărăgănări și a 
termina în timpul cel mai scurt în

îndeplinirea acestor sarcini, pre
supune o preocupare mai mare și 
din partea sfaturilor populare co
munale, care răspund de viața eco
nomică a gospodăriilor colective, de 
întărirea lor continuă.

numite probleme într-o perioadă ne
corespunzătoare. De asemenea sînt 
cazuri cînd adunările sînt slab pre
gătite, nu se iau hotărîri și ca a- 
tare ele nu duc la rezultate poziti
ve. In unele cazuri s-a interpretat 
în mod greșit dreptul de control al 
organizației de bază asupra consi
liului de conducere, precum și mun
ca și sarcinile grupelor de partid 
din cadrul brigăzilor.

Din lucrările plenarei s-a desprins 
faptul că vor trebui luate asemenea 
măsuri care să ducă la lichidarea 
din rădăcini a tuturor lipsurilor. 
Astfel, se impune ca adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază 
să fie temeinic pregătite, să fie a- 
nunțată din timp ordinea de zi, să 
fie întocmite rapoartele iar adunări
le să se termine cu hotărîri. E ne
voie apoi să se treacă la verificarea 
membrilor din activul fără de par
tid, încadrîndu-se numai elemente 
corespunzătoare și care merită. A- 
celași lucru va trebui făcut și cu 
colectivele de agitatori ale organi
zațiilor de bază.

Ținînd cont de importanța ce o 
au grupele de partid în brigăzile din 
cadrul gospodăriilor colective, acolo 
unde ele nu au fost încă organizate, 
se vor organiza de îndată. Iată 
sarcini importante și urgente ce se 
impun a fi îndeplinite la timp și cu 
toată răspunderea.

In cadrul lucrărilor Plenarei Co
mitetului raional de partid cu acti
vul s-a deprins, că în primul rînd 
este necesar să se lichideze de în
dată lipsurile ce mai există în ac
tivitatea organizațiilor de bază din 
G.A.C., făcînd răspunzătoare pentru 
aceasta comitetele comunale de 
partid, care trebuie să dovedească 
mai multă răspundere pentru conti
nua întărire a vieții de partid, mai 
multă preocupare pentru o îndru
mare mai concretă a organizațiilor 
de bază.

CONCLUZII
dinea de zi, dovedind prin aceasta 
preocuparea lor de a contribui la 
rezolvarea sarcinilor ce se pun în 
fața organelor și organizațiilor de 
partid, pentru îmbunătățirea conti
nuă a muncii, politice și economice 

tregul cvartal de locuințe. De ase
menea se impune să se urmărească 
cu mai multă răspundere problema 
calității lucrărilor ce se efectuează. 
Oamenii muncii ce vor ocupa noile 
blocuri doresc să locuiască în con
diții cît mai bune și constructorii tre
buie să îndeplinească această ce
rință justă.

Balul intelectualilor
de ȘTEFAN LUCA

Ștefan Luca prezintă în roma
nul său, o imagine cuprinzătoare 
a anului 1946, în care Partidul 
organiza intens mobilizarea for
țelor populare pentru refacerea 
țării și crearea bazelor noilor or
gane ale puterii de stat. Folosind 
ca pretext tradiționalul bal de 
vară, la care pînă atunci participa 
numai așa zisa intelectualitate a 
micului orășel ardelean, Ștefan 
Luca face să răsune de astă dată 
și aci ecourile uriașelor transfor
mări ce se petrec după eliberare 
în cele mai diferite categorii so
ciale ale orașului.

Desfășurîndu-și acțiunea pe o 
perioadă foarte scurtă (24 de ore), 
romanul oglindește în profunzime, 
prin reconstituirea destinelor e- 
roilor, frămîntatul an 1946.

în gospodăriile agricole colective.
/Astfel, tov. Dobîrtă Mihai, Dușa 

Ispas, Borza Gavrilă, Ciban Mihai 
și alții au vorbit despre experiența 
muncii lor în gospodăriile colective, 
despre rezultatele pozitive obținute 
în continua dezvoltare a gospodării
lor colective. Tovarășul Dobîrtă Mi
hai »a scos în evidență experiența 
consiliului de conducere a G.A.C. 
Cistei, în ceea ce privește organi
zarea și retribuirea suplimentară a 
muncii, iar tov. Dușa Ispas a îm
părtășit celor prezenți rezultatele 
obținute în construirea de adăpos
turi durabile pentru animale la un 
preț de cost cît mai scăzut.

Cei ce au luat cuvîntul la discuții 
au criticat și lipsurile ce se mai ma
nifestă și au făcut propuneri pentru 
lichidarea lor.

★
In încheierea lucrărilor Plenarei 

Comitetului raional de partid cu 
activul, în numele biroului raional 
a luat cuvîntul tov. Ștefan Bourea
nu, prim-secretar.

Apreciem ca pozitivă activitatea 
desfășurată de organele și organi
zațiile de partid de la safe, pentru 
dezvoltarea și întărirea economică 
a gospodăriilor agricole colective, ca 
urmare a aplicării în viață a sar
cinilor trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R. — a spus tov. 
Boureanu.

In această privință s-au obținut 
rezultate deosebite, așa cum s-a des
prins din referatul biroului raional, 
cît și din discuțiile purtate de cei 
ce au luat cuvîntul. Acesta este 
rezultatul firesc al muncii politice 
și economice desfășurată la un ni
vel tot mai înalt în gospodăriile co
lective de organizațiile de partid.

Cu toate acestea — a continuat 
tov. Boureanu — în ceea ce priveș
te munca în gospodăriile colective 
mai avem încă multe de făcut. In 
primul rînd este necesar să mergem 
pe linia arătată de partid de a în
tări în mod permanent și cu toată 
răspunderea viața de partid prin 
primirea în partid a celor mai buni 
colectiviști care luptă pentru dez
voltarea G.A.C. Trebuie îndreptată 
atenția spje primirea în partid a 
unui număr cît mai mare de femei. 
Se impune apoi să fie lichidate din 
rădăcini lipsurile ce se mai mani
festă din partea organizațiilor de 
partid în ceea ce privește munca 
politică , de masă pentru educarea co- 
colectiviștilor. De asemenea este ne
voie să se acorde toată atenția or
ganizațiilor de masă și în mod deo
sebit organizațiilor U.T.M. Activele 
fără de partid, colectivele de agitatori 
ale organizațiilor de bază să fie a- 
jutate mai concret, cu mai multă' 
răspundere/O îndrumare mai com
petentă în gospodăriile colective se 
cere și din partea sfaturilor popu
lare comunale.

Să muncim cu toată răspunderea, 
pentru a face gospodăriile colective 
mai înfloritoare, mai bogate, aceasta 
fiind o principală sarcină trasată de 
partid, a încheiat tovarășul Ștefan 
Boureanu.
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Ecoul internațional al întîlnirii de la Viena

un începufjun„0 discuție utilă
ANGAJEAZĂ : Ingineri constructori, ingineri 

electricieni, ingineri mecanici, maiștri 
constructori și maiștri montori.
Se asigură condiții bune de salarizare și cazare.
Ofertele se vor adresa direct întreprinderii 
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser
viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8.

CUBA
HAVANA (Agerpres). — întîlni

rea dintre N. S. Hrușciov și J. Ken
nedy trebuie considerată _ ca 
prim pas pozitiv nu numai sprere- 
zolvarea problemelor zilei de astăzi, 
ci și spre rezolvarea oricăror con
flicte care s-ar putea ivi în viitor, 
scrie într-un articol redacțional zia
rul „Revolution". Lumea socialistă, 
scrie ziarul în continuare, a reafir
mat prin glasul primului ministru 
sovietic Nikita Hrușciov fermitatea 
poziției sale în ceea ce privește a- 
părarea păcii, lichidarea colonialis
mului și dezarmarea.

R. F. GERMANĂ
BONN (Agerpres). — Buletinul 

de nresă al P.S.D.G. „Sozial-Demo- 
kratischer Presse dienst" salută re
zultatele întîlnirii de la Viena din
tre N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
si J. Kennedy, președintele S.U.A., 
apreciind această întîlnire ca o „dis
cuție utilă". Convorbirea dintre 
Kennedy și Hrușciov. subliniază bu
letinul, s-a desfășurat „într-o atmos
feră de spirit practic și luciditate. 
Cei doi oameni de stat au căzut de 
acord să mențină un contact în 
toate problemele care prezintă in
teres pentru cele două țări și pen
tru întreaga lume".

URUGUAY
MONTEVIDEO (Agerpres). 

TASS transmite: „Convorbirile
nivel înalt au constituit un început 
bun”, scrie ziarul Uruguayan „El 
Debate". „O întîlnire utilă”, de
clară ziarul „El Popular", subliniind 
că Hrușciov și Kennedy au exami
nat probleme atît de importante ca 
problema germană, problemele Lao- 
sului, dezarmării și încetării expe
riențelor atomice.

ITALIA
ROMA (Agerpres). — „Putem 

privi viitorul cu optimism. Din 
punctul de vedere al stabilirii con
tactelor personale între Hrușciov și 
Kennedy se poate afirma cu sigu-

un

la

Ruanda-Urundi, denumită de a- 
fricani „țara vulcanilor și a mari
lor lacuri", se află sub tutela Bel
giei.

Situată în centrul Africii, are ca ve
cini țările Tanganica, Uganda și Con
go. Suprafața țării este de 54.000 
km patrați. Populația numără 
4.700.000 de locuitori și este forma
tă din triburile bahutu, batutsi și 
din pigmei. Capitala țării se află 
în orașul Usumbura. Populația Se 
ocupă cu agricultura și creșterea 
vitelor. In agricultură se folosesc 
mijloace rudimentare pe un sol mă
cinat și sărăcit din cauza eroziuni
lor. Se cultivă pentru export: cafea, 
bumbac, tutun.

Subsolul este bogat în aur, cosi
tor și wolfram.

'k
Țară cu o civilizație veche de 

peste 1000 de ani, Ruanda-Urundi a 
avut la începuturile istoriei sale o 
formă organizată de stat. La- sfîrși- 
tul secolului al XIX-lea regatele 
Ruanda și Urundi au fost cotropite 
de imperialiști germani și transfer- * 
mate în colonie. Imperialiștii ger
mani au stăpînit această colonie 
pînă la primul război mondial, cîind 
datorită pierderii războiului de că
tre Germania și în urma Tratatului 
de la Versailles, Ruanda-Urundi a 
fost pusă sub tutela Belgiei.

Pentru „civilizatorii" belgieni Ru
anda-Urundi este considerată o țară 
de unde ei își pot procura mîna de 
lucru ieftină, furnizînd-o societăți
lor monopoliste bilgiene „Forminic- 
re“ și „Union Miniere”, care își au

ranță că întîlnirea la nivel înalt de 
la Viena s-a soldat cu un succes", 
scrie ziarul „11 Giorno" care apare 
la Milano.

„Se creează impresia, arată „Ga- 
zetta del Popolo", că primele con
tacte personale între președintele 
Statelor Unite și premierul sovietic 
au contribuit la slăbirea încordării".

Considerînd că nici poziția S.U.A., 
nici cea a U.R.S.S. nu s-au schim
bat, „Corriere della Sera" din Mi
lano relevă totuși, „atmosfera de 
sinceritate în care a decurs întîlni
rea".

Astfel, Roscoe Drummond, scrie 
în ziarul „New York Herald Tri
bune" într-o corespondență 
Washington:

„Este bine că dl. Kennedy și 
Hrușciov s-au întîlnit pentru a 
cunoaște mai bine unul pe altul. De 
acum înainte, evident, le va fi mai 
ușor să realizeze contacte, dacă va 
fi nevoie de ele".

din

dl.
se

.. ............ .................. .
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ANGAJEAZĂ:
CONTABILI (ABSOLVENȚI AI I. S. E. P.)

S. U. A.
YORK (Agerpres). —Con- 
să comenteze întîlnirea de

Declarația
Secretariatului

F.M.T.D.
NEW 

tinuînd 
la Viena dintre președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și 
J. Kennedy, 
recunosc, că 
Iile, lărgind 
între Statele Unite și 
Sovietică.

președintele 
ziarele din 

convorbirile 
posibilitatea

S. U. A., 
New York 
au fost u- 
contactelor
Uninunea

BUDAPESTA (Agerpres). — Se
cretariatul Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat a dat publici
tății o declarație în care își expri
mă solidaritatea cu poporul și tine
retul din Uniunea Sud-Africană 
care luptă împotriva politicii de 
discriminare rasială promovată de 
guvernul Verwoerd.

| SE ASIGURA CONDIȚII BUNE DE SALARIZARE Șl CAZARE.
Ofertele se vor adresa direct întreprinderii 
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser
viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8.
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S întreprinderea de Construcții

IUS

Siderurgice Hunedoara

...la Ciugud însă
(Urmare din pag. 2-a)

de al forma dacă nu pe 3, cel pu
țin pe două voci.

Slaba preocupare a activiștilor 
culturali din Ciugud se oglindește 
de altfel și-n micul număr de pro
grame artistice prezentate la că
min. Din cele 7 programe date de 
la începutul anului, două au fost 
ale pionierilor și școlarilor din sat, 
iar restul de cinci, așa după cum 
am văzut, nu puteau oferi sătenilor, 
în afară de o recitare sau o confe
rință înaintea programului artistic, 
nimic, sau aproape nimic nou.

Pe lingă faptul că tovarășul Mar
ca Ludian, directorul căminului de 
centru, pierde timp prețios cu prea 
desele plimbări la Alba-Iulia, neră- 
mînîndu-i în acest fel suficient timp 
pentru întocmirea planurilor de 
muncă, pentru controlul, îndruma
rea și ținerea evidenței cercurilor și 
în general a întregii activități cul
turale, nu pune în aplicare nici cele

— pe campanii
învățate în schimburile de experien
ță făcute cu alte cămine culturale 
și nici cele învățate la seminariile 
organizate cu activiștii culturali.

Vina slabei activități culturale 
o poartă și cadrele didactice din 
Ciugud, care, după terminarea ore
lor de curs, în loc să dea o mînă 
de ajutor directorului de cămin, 
pleacă la Alba-Iulia. Atît tovarășul 
profesor Todea Ion, responsabilul 
corului, cît și ceilalți tovarăși care 
fac parte din activul căminului ca 
Ursa Emilia, responsabila brigăzii de 
agitație, Ispas Maria, responsabila 
echipei de teatru, Marca Ludian, di
rectorul căminului și ceilalți vor 
trebui să facă o cotitură serioasă 
în munca culturală. Cu toți au da
toria să pregătească și să prezinte 
în fața țăranilor muncitori din sat 
programe bogate, cu repertorii 
schimbate, să folosească din plin 
materialele ce apar în sprijinul a- 
cestei munci.

Popoare care își cer dreptul la viață

RUANDA-URUNDI

al
cu-
ac-

sediile în Katanga și Kasai, (n.r. 
provincii situate pe teritoriul Con- 
goului).

Cei, peste 41 de ani de tutelă bel
giană’ au fost simțiți din plin de că
tre populația din Ruanda-Urundi. 
Foamete, mizerie, tuberculoză — 
iată numai cîteva din „binefacerile" 
aduse de belgieni poporului acestei 
țări. „Foametea în Ruanda-Urundi 
— scrie ziarul „Le Drapeau Rouge", 
constituie un fenomen social de 
mult cunoscut. Astfel, numai foame
tea din 1926 și apoi cea din 1943 
au totalizat 500.000 de morți".

In ce privește nivelul de trai 
populației băștinașe, mărturiile 
prinse în publicația „Dosarele
țiunii sociale catolice"' sînt deosebit 
de elocvente. Astfel în numărul din 
octombrie 1959 al publicației citate 
ziarista Lucie Bragard scrie, folo
sind date furnizate de un belgian 
care trăiește în Ruanda-Urundi: 
„Cine știe că în Ruanda-Urundi ma
rea majoritate a populației nu mă- 
nîncă decît o dată pe zi?“.

Datorită nivelului de trai scăzut 
al populației, Ruanda-Urundi se si
tuează pe unul din ultimele locuri 
în continentul african.

Săptămînalul „La Gauche", care 
apare în Belgia, și-a informat citi
torii asupra unei cercetări prin son
daj efectuate’ în rîndurile a- 794 de 
familii din Ruanda-Urundi. S-a con-

statat că aceste familii au „numai 
28'de paturi, (un pat la 30 de fa
milii), 29 de mese, 604 vase de gă
tit, 409 cuțite, 120 de furculițe, 175 
de pahare, 190 perechi încălțăminte, 
91 perechi de pantaloni". In conti
nuare săptămînalul scrie că „aici 
nu se poate vorbi de locuințe pro- 
priu-zise. Nu vezi decît colibe mi
zere din lut, care seamănă mai 
degrabă cu niște șoproane. Adese
ori în aceste șoproane sînt adăpos
tite și animale domestice".

Acest tablou este completat de bo
lile infecțioase care bîntuie în rîn- 
durile populației făcînd mii de vic
time. Grație „administrației" bel
giene, în Ruanda-Urundi există 
40.000 de tuberculoși înregistrați o- 
ficial și numai un singur spital cu 
300 de paturi. Despre personal me
dical cu o calificare superioară nici 
nu poate fi vorba, după cum nu se 
poate vorbi de medicamente necesa
re bolnavilor.

Majoritatea populației este lipsită 
de cele mai elementare drepturi de
mocratice. In locul acestora belgie
nii oferă localnicilor lagăre de con
centrare în care se aplică torturi 
corporale ca pe timpul inchiziției.

Pentru a vedea ce proporții a luat 
teroarea instaurată de belgieni, este 
de ajuns, să arătăm că în Ruanda- 
Urundi sînt închiși în lagăre de

| ANGAJEAZĂ:
t Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori elec-
Q trici, dulgheri, fierari beton și strungari,
ta Se asigură condiții bune de salarizare și cazare, 
r Ofertele se vor adresa direct întreprinderii
fr de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser- )
F viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8
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Crișcior A. S. T. A. Alba 3-1 (1-0)
Meciul Metalul Crișcior — 

A.S.T.A. Alba, terminat cu victoria 
gazdelor nu s-a desfășurat la un ni
vel ridicat. Ambele 
timorate 
joc.

Scorul 
minutul 
ci or
dat cu prea mare ușurință. După 
marcarea golului, jocul devine tot 
mai insistent și încep în această pe
rioadă intrările „tari" ale celor de

dc cele 2
echipe au jucat 

puncte puse în

fost deschis înpartidei a
18 de către Metalul Criș- 

printr-o lovitură de la 11 m.,

a

concentrare peste 30.000 de patrioți. 
Multi dintre ei s-au făcut „vinovați" 
față’ de autoritățile belgiene pentru 
că’ s-au opus ca pe teritoriul țării 
lor să fie instruite bandele de mer
cenari menite să înăbușe lupta de 
eliberare din Congo, bande care au 
ajutat la omorîrea mișelească a lui 
Patrice Lumumba și a tovarășilor 
săi.

In fața situației în care se află, 
populația din Ruanda-Urundi nu 
stă pasivă. Răscoalele împotriva 
autorităților și boicotarea măsurilor 
luate de belgieni sînt numai cîteva 
din formele luptei de eliberare 
populației.

Răscoala populației bahută din 
1959, care prin proporțiile ei i-a 
speriat pe colonialiștii belgieni, a 
dat semnalul luptei de eliberare. 
Tam-tamul a trezit la viață și alte 
pături ale populației. Lupta de eli
berare ia amploare zi de zi, se au
de tot mai des glasul poporului care 
cere independența țării.

Acțiunile întreprinse de populație 
sînt îndrumate de către Partidul U- 
niunii Naționale, fondat în anul 
1959. Condus de Michel Rwagasan, 
Partidul Uniunii Naționale militea
ză pentru dobîndirea independenței 
naționale a țării, pentru egalitate în 
drepturi, pentru bunăstare și pace.

Zi de zi crește certitudinea că nu 
peste mult timp „Țara vulcanilor și 
a marilor lacuri" — Ruanda-Urundi 
— va deveni un stat independent, 
în sînul marii familii a țărilor libere 
din continentul african.

. (Agerpres)

la Crișcior, care nu mai țin cont 
la cine se află mingea. Arbitrul Lo- 
vasz (Deva) nu sancționează și 
astfel meciul capătă un aspect urît. 
Cu 1-0 pentru Metalul Crișcior se, 
încheie prima repriză.

La reluare, după numai 2 minute,. 
Dan conduce mingea cu siguranță,, 
depășește apărarea adversă și în
scrie (1-1). După 1 minut gazr 
preiau iar conducerea. Jucătorii Me
talului forțează și mai mult jocul, 
intră dur și scot prin lovituri di
recte la picioare doi din jucătorii de 
la A.S.T.A. Alba, pe Dan și Gogo- 
rici. Dar toate aceste durități ră- 
mîn nesancționate de arbitri:.

Meciul se termină cu scorul de. 
3-1.

ALTE REZULTATE
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Te

iuș 8-0 (5-0); Minerul Deva — 
Dacia Orăștie 2-1 (1-1); Victoria 
Dobra — Mureșul Vinț 3-1 (2-1); 
Aurul Certej — Aurul Zlatna 
2-1 (2-1).

CLASAMENTUL
Minerul Deva 20 19 1 0 96: 8 39
Metalurg. Cugir 20 16 2 2 80:15 34
Dacia Orăștie 21 13 2 6 69:31 28
A. S. T. A. Alba 21 13 1 7 73:30 27
Sebeșul Sebeș 20 11 1 8 43:40 23
Metal. Crișcior 21 11 1 9 38:36 23
C.F.R. Teiuș 20 11 1 8 40:46 23
Aurul Zlatna 20 7 4 9 34:41 18
Aurul Certej 21 7 0 14 31:57 14
Mureșul Vinț 20 3 2 15 24:67 8
Victoria Dobra 20 1 0 19 12:10'72

Etapa viitoare
— Sebeșul Sebeș; 
Minerul Deva; Au- 
Metalul Crișcior;

Victoria Dobra;

A.S.T.A. Alba 
Mureșul Vinț — 
rul Zlatna — 
C.F.R. Teiuș - 
Corvinul Hunedoara (rezerve) — 
Aurul Certej; Dacia Orăștie și Me
talurgistul Cugir stau.
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