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Odată cu sesiunile de constituire 
ale sfaturilor populare au fost a- 
lese comitetele executive și comi
siile permanente. Ele au fost con
stituite pe diferite ramuri de acti
vitate, în funcție cu specificul pro
blemelor și nevoile locale ale fie
cărui sfat popular.

Comisiile permanente constituie 
un puternic mijloc de legătură 
a sfaturilor populare cu masele, o 
formă. organizatorică prin care 
sînt antrenați în afară de deputați 
și a-lți. oameni ai muncii la rezol
varea’ celor mai diverse probleme 
ce stau în fața sfaturilor populare.

Sarcini deosebit de importante re
vin comisiilor permanente în ce pri
vește studierea multiplelor probleme 
ce intră în competența organelor lo
cale ale puterii de stat cum ar fi : 
utilizarea mijloacelor materiale de 
care dispun sfaturile populare, des
coperirea și valorificarea resurselor 
locale, participarea la elaborarea ho- 
tărîrilor și măsurilor cu caracter e- 
conomic, gospodăresc și social-cul
tural, prezentarea de corapoarte în 
sesiuni, pe baza cunoașterii concrete 
a problemelor.

Experiența dobîndită, practica 
muncii de zi cu zi desfășurată de 
numeroase comitete executive 
sfaturilor populare --comunale 
raionul nostru ne arată că, 
unde a existat preocupare pentru spri
jinirea activității comisiilor perma
nente, acestea muncesc cu răspun
dere și își aduc, o contribuție în
semnată la îndeplinirea sarcinilor 
ce stău în fața organelor locale ale 
puterii de stat.

In comuna Stremț, de pildă, pe 
lingă sfatul popular au fost organi
zate patru comisii permanente. Fie
care comisie are plan de muncă în 
care sînt stabilite sarcinile de care 
se vor ocupa în trimestrul II. Ast
fel, comisia buget, finanțe și coope
rație a ținut o ședință de lucru în 
care a analizat cum se duc la înde
plinire sarcinile din planul de mun
că. Cu această ocazie s-au făcut 
propuneri comitetului executiv al 
sfatului popular comunal să ia mă
suri pentru taxarea transportului de 
pietriș ce se transportă din satul 
Geoagiu, în vederea realizării de 
noi venituri la bugetul comunei. Co
mitetul executiv, analizînd propune
rea făcută, a găsit-o bună și a luat 
măsuri de ducerea ei la îndeplinire.

In comuna Intregalde, comisia de 
învățămînt și cultură a făcut pro
puneri comitetului executiv, cu pri- 
v e la lărgirea spațiului școlar pen
ii u anul viitor. Propunerea a fost 
analizată de organul executiv al sfa
tului popular comunal, luîndu-se 
măsuri pentru aplicarea ei în viață. 
Rezultate bune s-au obținut și în 
alte comune, ceea ce confirmă îm
bunătățirea muncii sfaturilor popu
lare în ceea ce privește activitatea 
comisiilor permanente.

Cu toate acestea, din partea unor 
sfaturi populare comunale se mai 
manifestă o scrie de lipsuri privind 
îndrumarea activității comisiilor

Crește sectorul zootehnic 
in gospodăria colectivă din Mihalț
Gospodăria colectivă din Mihalț, 

în al cărui perimetru se cuprinde o 
suprafață de peste 1.300 ha, cu pro
fil de bază cerealier, dispune de 
asemenea de un sector zootehnic în 
continuă dezvoltare.

La înființare, în toamna anului 
1959, gospodăria dispunea de un 
număr mic de cai și bovine. Astăzi 
însă ea dispune de o puternică fer
mă de vaci, crescătorie și îngrășă- 
torie de porci, turmă de oi, crescă
torie de păsări.

★
Hotarîrea Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
privind măsurile pentru creșterea a- 
nimalelor în gospodăriile agricole 
colective, a constituit un puternic 
îndemn pentru colectiviștii din Mi
halț, care, îndrumați cu răspundere 
de organizația de partid, au dat o 
mare dezvoltare sectorului zootehnic 
și în primul rînd fermei de vaci.

Din planul de cumpărări cu cre
dite acordate de stat și cu fonduri 
proprii, gospodăria a cumpărat în a- 

permanente. Așa, de pildă, comisiile 
permanente ale sfaturilor populare 
din comunele Feneș, Benic, Pețelca, 
Șard și altele desfășoară o activita
te slabă, aceasta și pentru faptul că 
ele nu sînt sprijinite în muncă de 
comitetele executive. Comisiile per
manente nu sînt ajutate și îndru
mate să țină ședințe de lucru, ele 
nu au prezentat corapoarte în sesiu
nile sfatului popular, lipsuri ce vor 
trebui grabnic lichidate.

Acum, cînd în fața sfaturilor popu
lare stau sarcini deosebite și mul
tiple, este necesar să se pună un 
accent deosebit pe activitatea co
misiilor permanente. In planurile de 
muncă ale acestora este bine să 
fie trecute sarcini de studierea anu
mitor probleme, să fie mobilizați de
putății și oamenii muncii la îndepli
nirea lor.

Este deosebit de important ca în 
raporturile dintre comitetele execu
tive ale sfaturilor populare și co
misiile permanente să se încetățe
nească stilul de conlucrare și cola
borare activă în sensul de a se or
ganiza ședințe de lucru, consultări 
pe diferite teme locale.

Una din condițiile esențiale pen
tru continua îmbunătățire a activi
tății comisiilor permanente este gri
ja ce trebuie s-o acorde comitetele 
executive față de propunerile și su
gestiile venite din partea acestora. 
Propunerile și sugestiile făcute vor 
trebui temeinic studiate și aplicate 

■ după specificul problemei.
O metodă care a dat bune rezul

tate în practica muncii o constituie 
aceea a sprijinirii și antrenării co
misiilor permanente de a prezenta 
c.orapoarte în sesiuni care au me
nirea să ajute sfatul popular spre 
a cunoaște cît mai bine situația de 
la fața locului.

Unele sfaturi populare în 
au analizat munca unor 
permanente, o metodă de 
că ce a dat rezultate bune, 
cirul sesiunilor este bine ca 
tatea pozitivă desfășurată de comi
siile permanente să fie generalizată, 
concretizîndu-se totodată 
pentru etapa ce urmează, 
metodă constituie în 
un mijloc de control 
tului popular asupra 
misiilor permanente.

Ridicarea rolului organizatoric al 
comisiilor permanente depinde în 
cea mai mare măsură de preocupa
rea ce o vor avea-o comitetele exe
cutive pentru activitatea acestora, 
de înțelegerea aportului pe care co
misiile permanente îl pot aduce la 
realizarea multiplelor probleme de 
interes local.

In sprijinul acestei munci se cere 
din partea comitetelor comunale de 
partid mai multă preocupare în ce 
privește conducerea și îndrumarea 
activității sfaturilor populare, aceas
ta pentru a face ca în scurt timp 
activitatea comisiilor permanente să. 
se îmbunătățească, să devină un 
principal ajutor în munca sfaturilor 
populare.

sesiuni 
comisii 

mun- 
In ca- 
activi-

sarcinile 
Această 

același timp 
din partea sfa- 
activității co-

cest an 29 vaci și juninci și 16 vi
țele, în prezent avînd 69 vaci și ju
ninci, 64 capete tineret bovin și 54 
boi de muncă. Numărul total al bo
vinelor ridieîndu-se la 20 iunie la 
187, urmînd ca pînă la sfîrșitul a- 
nului numărul total al bovinelor să 
crească pînă la 237 capete, din care 
93 vaci și juninci.

O deosebită preocupare a dovedit 
conducerea gospodăriei pentru creș
terea productivității la vaci. In a- 
cest scop au fost înlocuite vacile 
bătrîne cu productivitate scăzută, cu 
altele mai productive. Înlocuirea va
cilor necorcspunzătoarc, precum și 
buna îngrijire, a făcut să creas
că simțitor producția de lapte. 
Producția medie zilnică în luna iu
nie fiind de 7 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, ceea ce înseamnă că 
dacă se ține seamă de producția de 
lapte realizată pînă în luna iunie, 
rezultă că pe tot anul producția de 
lapte pe cap de vacă furajată va de
pășii cantitatea de 2.500 litri. Cum 
însă în viitoarele luni vor intra în 
lactație și Qlte vaci, iar în lunile iu-
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Un avtnt tot mai puternic întrecerii socialiste

Colectivul de muncă din secția 
poligrafie a întreprinderii „Horia" 
din orașul nostru, deține în prezent 
drapelul de secție fruntașă pe în
treprindere în luna mai. Și, desfășu
rarea avîntată a întrecerii, entuzias
mul acestui colectiv, dovedesc hotă- 
rîrea de a menține și pe mai depar
te acest trofeu.

Despre această hotărîre vorbesc 
faptele. La data de 20 iunie, acest 
colectiv harnic și-a îndeplinit în în
tregime sarcinile de plan pe luna 
iunie și odată cu aceasta pe între
gul semestru. Printre fruntașii sec
ției se numără comuniștii Ciumbru- 
dean Dumitru, Bîldea Gheorghe, 
Sîntimbrean Teodor și alții.

■w

Comunista Ana Moldovan, de la fabrica „Ardeleana" din oraș, a 
realizat în luna trecută o economie de peste 2.300 dm.p. piele, situîn- 
du-se fruntașă pe fabrică în realiza rea de economii.

Comunistul Gavrilă Giurgiu, de la secția de . panificație a I.I. L. 
„Horia" Alba-Iulia, își depășește zii nic sarcina de plan cu 5-10 la sută, 
dînd pîine de cea mai bună calitate. De altfel, la concursul de la Bu
curești, pentru pîine de cea mai bună calitate, inițiat de conducerea 
partidului, el a adus o prețioasă contribuție la clasarea regiunii noastre 
pe primul loc la fabricarea pîinii negre.

★ Brigada a 3-a auxiliară de la Atelierul central de reparații
dealul" din Alba-Iulia, condusă de 
pe lîngă lucrări de bună calitate și o depășire de plan de 12 la sută ) 
pe primele două decade ale lunii iu nie a-c. \

★ îngrijitorul de animale Chirilă Simion, de la G.A.S. Galda de Jos, ) 
printr-o bună îngrijire și furajare rațională a vacilor ce are în primi- < 
re, a obținut pînă la 15 iunie o producție de 1.800 litri lapte pe cap ) 
de vacă furajată. Aceasta înseamnă că pînă la sfîrșitul anului va reali- ? 
za de la vaci o producție de peste 3.700 litri pe cap de vacă furajată, s

Au însilozat trifoi și secară
Gospodăria colectivă din Oiejdea, 

care dispune de un sector zootehnic 
puternic, paralel cu lucrările de 
îngrijire a culturilor, care în a- 
ceste zile se desfășoară cu multă în
suflețire, acordă în același timp toa
tă atenția și asigurării bazei fura
jere.

Convinși din experiență proprie 

lie, august și septembrie producția 
de lapte va crește și mai mult, gos
podăria are posibilitatea să depășeas
că cu mult producția planificată.

Ceea ce contribuie la obținerea u- 
nor rezultate tot mai bune în spo
rirea producției de lapte este și or
ganizarea muncii, a păstrării cu 
strictețe a evidenței pe cap de vacă. 
Retribuiți după producție, sistem ce 
stimulează cointeresarea personală, 

Fl. B ARAB AȘ

(Continuare în pag. 3-*a)

O parte din vacile gospodăriei colective din Mihalț.

Vineri, 23 iunie 1961

„Buhl pentru cereale"
In cadrul pregătirilor ce se fac în 

raionul nostru în vederea strîngerii, 
transportării și depozitării recoltei 
de păioase din recolta anului 1961, 
și ceferiștii își aduc aportul lor de 
preț.

In acest scop, conducerea reviziei 
de vagoane C.F.R. Coșlariu a orga
nizat o echipă formată din 6 mun
citori, condusă de tov. Crețu Tra-

Succesele meșteșugarilor
Pentru buna deservire a populației, 

la cooperativa meșteșugărească 
„Progresul" se desfășoară o muncă 
susținută. Succesele obținute sînt

,Ar-
comunistul Popa Iosif, a realizat 

de foloasele mari ce se obțin prin 
folosirea nutrețului murat în hrana 
animalelor, colectiviștii și-au pro
pus ca pe lingă cele 30 hectare cu 
porumb de siloz- să însilozeze 
și alte plante furajere. Cu ajutorul 
dat de S.M.T. și cu forțele proprii, 
ei au recoltat și însilozat 240 tone 
de masă 'verde de trifoi și secară, 
la care au adăugat melasă, pentru 
o mai bună fermentare.

Totodată, după ce >au recoltat se
cara, ei au arat terenul și au semă
nat porumb pentru siloz. Tot în a- 
cest scop, colectiviștii din Oiejdea 
au hotărît ca după recoltarea griu
lui „Ponca", din lotul semincer, să 
însămînțeze pînă la suprafața de 22 
ha porumb furajer. In felul acesta, 
pe lîngă faptul că de pe aceeași su
prafață de teren obțin două recolte, 
ei își sporesc simțitor și contitatea 
de furaj.

4 Pagini 20 bani

ian I, lăcătuș, pentru etanșarea va
goanelor necesare transportului de 
cereale din noua recoltă.

Dînd dovadă de multă preocupare 
pentru îndeplinirea acestei sarcini, 
acest colectv a etanșat, între 
21 iunie a.c., 426 vagoane și 
poartă inscripția „Bun pentru 
reale".

2 și
care 
ce-'

oglindite în îndeplinirea și depăși? 
rea planului de producție.

Astfel, în perioada .1-18 iunie a.c.,. 
secția confecții încălțăminte serie 
și-a depășit planul cu 9 la sută, e- 
vidențiindu-se tov. Manciulea Cor
nelia, Hațegan Mihai, Filip loan și 
alții. In aceeași perioadă, secțiile de 
reparat nr. 1 și 2 și-au îndeplinit 
planul în proporție de 102 la sută, 
ca fruntași fiind declarați tov. Ian? 
cu N., Mărginean Gh. 
Aurel.

La secția de reparații 
comuna Zlatna, planul a 
șit cu 24 la sută, cele mai bune re? 
zultate .obținîndu-le tov. Covaci 
Gheorghe și Blum David.

și Gabor

Nr. 5 din 
fost depă-

La cinematograful „Victo
ria" din orașul nostru rulează fil
mul indian „Mama Indie”, iar la 
„23 August" filmul spaniol „Fata 
cu ulciorul”.

Tot în aceste zile, la cinemato
graful din Teiuș, rulează filmul 
romînesc „Setea".

★ In seara zilei de 24 iunie a. 
c., pe scena Casei raionale de cul
tură din Alba-Iulia, colectivul ar
tistic al Teatrului de stat din 
Baia Mare va prezenta comedia 
„Avarul" de Moliere.

★ Tinerii din comuna Șard, 
prin muncă patriotică, și-au ame
najat un teren de sport, creîndu-și 
în acest fel condiții pentru des
fășurarea competițiilor sportive.

★ Corul și brigada artistică de 
agitație a Casei raionale de cul
tură din Alba-Iulia, calificate la 
faza regională, în cel de-al VI-lea 
Concurs al formațiilor artistice de 
amatori, vor participa Ia faza in
terregională ce se va desfășura 
la Brașov, în zilele de 24 și 
iunie a.c.

Ginii șoferi 1 
își descarcă lipsurile pro- st 
fesiortale pe seama defeefi- ® 
unilor de mașină.

| Camioanele-s perfecte 
cînd ies din atelier 
dar ades ajung defecte, 
căci... se dau după șofer.



CARNET CULTURAL întrecere între gazetele de perete

Concursul cultural-sportiv al tineretului Colectivul de redacție al gazetei de perete 
,,lnainte“ Horia Alba-lulia

i
 Pentru organizațiile de bază ?

U.T.M. și asociațiile sportive, < 
„Concursul cultural-sportiv al ti- ? 
neretului" constituie un prilej de ( 
intensificare a activității cultural- > 
artistice și sportive, de antrenare ( 
și mobilizare a maselor de tineri > 
în cadrul formațiilor artistice, de ? 
învățare a cît mai multe cîntece \ 
despre partid, revoluționare și de ? 
tineret, de îmbogățire și lărgire a \ 
repertoriilor tuturor formațiilor ar- ) 
tistice. De asemenea, concursul ( 
cultural-sportiv al tineretului an- ) 
trenează masele largi ale tinere- ( 
tului într-o activitate sportivă con- ) 

) tinuă și organizată în scopul îm- ) 
( bunătățirii actualului sistem corn- . 
1' petițional, stimulează constituirea 5 

de noi asociații sportive și atra- 1 
gerea unui număr cît mai mare 
de tineri în U.C.F.S.Roadele străduinței au
Duminica trecută, pe la orele 9 

dimineața, străzile Zlatnei au fost 
străbătute de o lungă coloană de 
tineri sportivi. In fruntea coloanei 
erau purtate de tineri muncitori și 
muncitoare emblemele P.M.R. și 
R.P.R., zeci de steaguri, roșii, tricolo
re, albe și albastre fluturau în vînt, 
și cu toții, cei peste 100 de tineri 
sportivi, duceau în pas vioi, spre 
stadionul „Aurul", speranțe de noi 
succese în concurs.

Ajunși pe stadion, după cuvîntul 
de deschidere a concursului, rostit 
de tovarășa Mailat Maria, secretara 
comitetului de partid Zlatna, tinerii 
sportivi înscriu cu trupurile lor, pe 
iarba verde a stadionului, lozincile 
„Trăiască P.M.R." și „Trăiască 
R.P.R."

Intr-o deplină ordine apoi, începe 
desfășurarea părții sportive a con
cursului. In competițiile sportive ce 
s-au desfășurat cu acest prilej, au 
realizat succese remarcabile tinerii 
Cristescu Doina, elevă în cl. X-a, la 
100 m fete, Pușcău Ioan de la amiază.

Prin văile adînci ale Ampoiței
Rouă dimineții nu se uscase încă 

pe crestele abrupte ce împrejmuiesc 
Ampoița, cînd pe văile ce duc spre 
sat zoreau pasul tinerii ce voiau ca 
în acea dimineață de duminică, 18 
iunie, să-și încerce talentele și înde- 
mînarea pe terenul de sport.

„Concursul cultural-sportiv al ti
neretului" a antrenat și aici, pe văi
le adînci ale Ampoiței, ca și-n alte 
părți din raionul nostru, un mare 
număr de tineri artiști amatori și 
sportivi. Au sosit cu acest prilej la 
Ampoița tinerii din Lunca Ampoiței 
și cei din Lunca Meteșului. Și-n 
sala concursului, populată la re
fuz de un mare număr de specta
tori, au început a-și depăna talen
tele artiștii amatori. Minunate cîn
tece populare au executat la tara
got tinerii Mircea Costică și Var
vara Ioan, tînărul Gligor Ion din 
Lunca Ampoiței la fluier, dar minu
nat au cîntat și soliștii vocali Mir
cea Simion, Bădilă 1. Traian și Su- 
larea Eufimia.

Cu vii aplauze a fost răsplătită și 
buna interpretare a piesei de 
teatru, de către tinerii artiști 
amatori Varvara Traian, Luha Vic
toria, Balaș Gheorghe și ceilalți in
terpret, precum și talentul tinerilor 
din echipa de jocuri naționale din 
Ampoița, care au executat cu pri
cepere și-n ritm tineresc învîrtita și 
bătuta.

Nici la sport tinerii din comuna 
Ampoița n-au fost mai prejos. E- 
chipa de volei din satul Ampoița s-a 
antrenat în vederea concursului cu 
temei, iar tinerii Bădilă S. Traian, 
Bădilă Gheorghe și Ivașcu Traian 
au dovedit multă combativitate la 
trîntă.

Stremfenii au obținut noi succese
Cu multe zile înainte de a începe 

„Concursul cultural-sportiv al tine
retului", se puteau vedea pe scenele 
căminelor culturale și terenurile de 
sport de pe raza comunei Stremț, 
zeci de tineri și tinere pregătindu-se 
de zor. Ca și la cel de-al VI-lea 
concurs al formațiunilor artistice de 
amatori, stremțenii voiau să se pre
zinte bine și la acest concurs. Pe 
terenurile de sport, atleții, fotbaliș
tii, voleibaliștii și ceilalți sportivi 
puneau prin antrenamente zilnice 
baze sigure noilor victorii, iar pe 
scenele căminelor culturale artiștii 
amatori repetau pînă seara tîrziu 
noile cîntece, poezii și piese.

Și nu le-a fost zadarnică munca. 
In ziua concursului, 18 iunie, tinerii 
de pe raza comunei Stremț au do
vedit mult talent și voință de a cu
ceri noi succese.fost culese la concurs
U.M.C., la 1.000 m băieți, viitorii 
mineri Florea Constantin la 100 m 
și Contraș Mihai la 200 m băieți.

Rezultate frumoase au mai obți
nut de asemenea echipa de volei 
a Școlii medii din Zlatna, cea de 
fotbal a U./Vl.C.-ului, precum și alte 
formațiuni sportive prezente pe sta
dion.

In după-amiaza aceleiași zile s-a 
desfășurat și partea culturală a con
cursului. Numerosul public, ce a 
populat sala spectacolelor, a apre
ciat mult valorosul program pre
zentat cu această ocazie de brigada 
artistică de agitație și de corul 
U.M.C. Succese asemănătoare au a- 
vut de asemenea și elevii școlii pro
fesionale cu dansurile căzăceasca și 
călușerul, elevii școlii medii, cart 
au prezentat cu mult talent piesa 
„Anii negri" de A. Baranga, recita
torii, precum și alte formațiuni și 
soliști vocali, care și-au etalat în- 
demînarea artistică în acea după-

Incurajați de succesele obținute la 
faza comunală a concursului, tinerii 
artiști amatori și sportivii din co
muna Ampoița se pregătesc cu și 
mai mult temei pentru faza urmă
toare — cea intercomunală — ho- 
tărîți fiind să cucerească și mai 
mari succese.

Sfatul S. M. T.
La lucrările Sfatului S.M.T., care 

au avut loc în orașul nostru la 18 
iunie, au participat președinți ai 
sfaturilor populare de la comune, 
președinți de gospodării colective, 
tehnicieni și ingineri agronomi, me
canizatori, invitați.

Cu acest prilej, Sfatul S.M.T. a 
analizat felul cum ja muncit stațiu
nea de mașini și tractoare, precum 
și unitățile agricole socialist-coope- 
ratiste din raion în desfășurarea 
muncilor agricole de primăvară și a 
pregătirilor în vederea campaniei de 
vară. Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Bolunduț Aurel, directorul 
Stațiunii de mașini și tractoare din 
Alba-lulia și discuțiile purtate de 
vorbitori, au arătat o seamă de re
zultate frumoase obținute de S.M.T. 
Dispunînd de un numeros parc de 
mașini și tractoare bine reparat și 
pus la punct, mecanizatorii stațiunii 
au realizat planul în campania de 
primăvară în proporție de 107 la 
sută. Totodată, prin o atentă îngri
jire a utilajului și o folosire rațio
nală a carburanților, mecanizatorii 
au realizat, de asemenea, importante 
economii.

Un factor important, care a con
tribuit la realizarea și depășirea pla
nului de hantri în campania de pri
măvară a fost și buna aprovizio
nare de către stațiune cu carburanți 
și lubrefianți a subdepozitelor, pre-

Pe terenul de sport, de pildă, tî
nărul Crișan Ion s-a clasat pe pri
mul loc la aruncarea greutății (14 
m), Raica Cornel, de asemenea, pe 
locul unul la aruncarea grenadei 
(64 m), iar tînărul Oța Sabin din 
Geoagiu a cucerit primul loc la trîn
tă. Rezultate frumoase au mai cu
cerit în acest concurs și echipa de 
volei din Stremț, echipa de fotbal 
precum și alți mulți atleți din Geoa
giu și Geomal.

La fel sportivilor, și artiștii amatori 
au fost la înălțime. Atît comisia cit 
și cei peste 350 spectatori au apre
ciat mult programele prezentate de 
formațiunile artistice. De un deose
bit succes s-a bucurat astfel corul, 
brigada artistică și taraful căminu
lui cultural din Stremț, artiștii ama
tori din Geoagiu, care au executat 
cu talent și multă siguranță în miș
cări dansul „Haidăul", soliștii vo
cali Groza Maria din Stremț, Oța 
Susana din Geoagiu și Oța Sabin, 
solist la fluier.

Dacă majoritatea formațiunilor 
artistice și sportive s-au prezentat 
la acest concurs bine pregătite, cu 
repertorii noi, cu sportivii antrenați, 
cei ce au răspuns de pregătirea 
concursului la Geomal nu le-au ur
mat exemplul. Atît formațiunile ar
tistice cît și sportivii s-au prezentat 
duminica trecută sub așteptări, fapt 
ce a atras după sine slabele rezul
tate culese în concurs.

Ca sarcină principală pentru vii
tor revine activiștilor culturali de pe 
raza comunei Stremț intensificarea 
ritmului de pregătire a artiștilor a- 
matori si a sportivilor, lărgirea sfe
rei lor de activitate și atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri spre 
căminele culturale.

Echipa de dansuri a căminului cultural din Cricău.

cum și contribuția cu mijloace de 
transport ,a gospodăriilor colective, 
pentru alimentarea cu carburanți a 
tractoarelor în cîrnp.

Au fost scoase în evidență rezul
tatele frumoase obținute de mecani
zatori fruntași, ca Ivan Gheorghe, 
Miclăuș Viorel, Damian Dănilă, care 
au realizat planul în campania de 
primăvară între 307 și 209 la sută. 
Cu multă căldură a vorbit tovară
șul Bedeleanu Gheorghe, președin
tele gospodăriei colective din Mi
halț, despre mecanizatorii din bri
gada a 8-a condusă de șeful de bri
gadă Gruian Nicolae, care prin lu
crările executate de aceștia, de un 
nivel agrotehnic superior, au asigu
rat colectiviștilor condiții pentru ob
ținerea unei recolte sporite. O con
tribuție frumoasă a adus în desfă
șurarea muncilor agricole de primă
vară „Foa!a volantă" editată de co
lectivul gazetei de perete din 
S.M.T., sub îndrumarea organizației 
de bază din această unitate, oare 
a scos în evidență experiența pozi
tivă și a criticat lipsurile unor me
canizatori.

Sfatul S.M.T. a analizat apoi fe
lul cum s-au pregătit S.M.T-ul și 
gospodăriile colective în vederea 
campaniei de vară. Cu acest prilej 
a reieșit că Stațiunea de mașini și 
tractoare Alba-lulia întîmpină cam
pania de recoltare și treieriș cu u-

Colectivul de redacție al gazetei de 
perete „înainte" de la întreprinderea 
„Horia" Alba-lulia a primit cu o 
deosebită însuflețire chemarea la 
întrecere a gazetei de perete „Fur- 
nalistul" de la C. S. Hunedoara.

Pentru a susține, sprijini și sti
mula imunca plină de entuziasm a 
muncitorilor, maiștrilor, inginerilor 
și tehnicienilor din cadrul întreprin
derii noastre, care s-au angajat ca 
în anul 1961 să depășească cu 2 la 
sută producția globală, pe seama 
creșterii productivității muncii cu 
0,5 la sută, să realizeze economii 
peste plan în valoare de 152 mii lei 
și să lupte pentru îmbunătățirea ca
lității produselor în perioada 1 iu
nie — 31 decembrie 1961, bolectivul 
de redacție al gazetei își fixează ur
mătoarele obiective:

— In articole să tratăm probleme 
concrete ale întreprinderii, legînd ac
tivitatea de susținere, sprijinire și 
stimulare a luptei pentru respectarea 
necondiționată a angajamentelor 
luate de colectivele secțiilor noastre 
pe anul 1961.

— Să depunem tot interesul pen
tru ca organul nostru de presă să-și 
trăiască din plin rolul de mobiliza-

--------------------------------♦♦
IN CADRUL CONCURSULUI

NE SCRIU CORESPONDENȚII
Un drum al... nimănui

Pînă mai acum cîțiva ani, or- 
denii erau mîndri de drumul ce le 
trecea prin mijlocul satului. Era 
un drum bun, asfaltat și întreținut 
cum se cuvine. De cîțiva ani însă, 
de cînd acestui drum nu i se mai 
spune — șosea națională — (de
oarece șoseaua națională trece a- 

tilajul necesar acestei munci revi
zuit și reparat din vreme. In același 
timp au fost criticate și unele lip
suri manifestate în această direcție. 
Așa, de exemplu, s-a arătat că da
torită faptului că conducerea 
S.M.T.-ului a trimis în cîmp unele 
prășitori mecanice nereglate, cum a 
fost cazul la gospodăria colectivă 
din Vințul de Jos, s-a întîrziat e- 
xecutarea prașilei la porumb. A fost 
arătat, de asemenea, stadiul în care 
se găsesc pregătirile pentru muncile 
de vară la gospodăriile colective.

Luînd cuvîntul, tovarășul Bica 
Virgil, inginer principal al secției 
agricole raionale, a scos în evidență 
contribuția în muncă ce trebuie să 
și-o aducă organele tehnice agricole 
în organizarea și desfășurarea cam
paniei agricole de vară, interesul 
pe care trebuie să-1 depună colecti
viștii în munca lor pentru a grăbi 
terminarea prașilei la porumb îna
inte de începerea secerișului, a asi
gura din vreme spațiul necesar pen
tru depozitarea griului în cele mai 
bune condițiuni.

Tovarășul Boureanu Ștefan, prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid, care a participat la lucră
rile Sfatului S.M.T., după ce a fă
cut o scurtă analiză asupra felului 
cum s-a muncit în campania agri
colă de primăvară și rezultatele ob
ținute, a dat apoi o serie de îndru
mări prețioase, menite să ducă la 
ridicarea pe o treaptă tot mai înal
tă a muncii în S.M.T. și gospodă
riile agricole colective. 

tor al maselor, dezvoltînd critica și 
autocritica, militînd în perma
nență pentru tot ce este nou și 
înaintat, pentru stimularea și gene
ralizarea experienței înaintate.

— In perioada concursului edițiile 
să apară din zece în zece zile. In 
jurul gazetei de perete să atragem 
încă 25 corespondenți și colabora
tori din rîndul celor mai buni mun
citori, tehnicieni și ingineri.

— Să edităm cu multă eficiență 
un supliment de satiră și umor, 
combătînd fără cruțare atitudinea 
lipsită de răspundere față de calita
tea produselor, satirizînd orice ma
nifestare de indisciplină și negli
jență.

— Să publicăm ediții speciale ori 
de cîte ori va fi nevoie.

— In materialele apărute vom 
pune accent deosebit pe educarea 
comunistă a colectivelor, mobilizîn- 
du-le și organizîndu-le în lupta pen
tru îndenlinirea hotărîrilor partidu
lui și guvernului, a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

Colectivul redacției gazetei de 
perete „ÎNAINTE"

1.1. L. „Horia" Alba-lulia

cum pe lîngă Oarda de Jos), lu
crurile s-au schimbat. j

Intîi a apărut pe el o groapă, 
apoi a doua, a treia, și tot așa, 
an de an, numărul acestora s-a în
mulțit atît, îneît azi greu mai poți 
circula pe el.

Trist e că nimeni nu se ocupă de 
repararea lui. Secția a 5-a drumuri 
și poduri spune că nu le mai apar
ține lor, Sfatul popular al comunei 
Oarda de Jos de asemenea, la fel 
nu aparține nici de Secția drumuri 
și poduri a sfatului raional.

N-ar fi bine, oare, ca în cel mai 
scurt timp să se clarifice situația, 
să se știe de cine aparține acest 
drum și să se treacă la repararea 
lui ?

C. NICOLAE

Fier vechi — oțelăriilor 
patriei

Mobilizați de organizațiile de bază 
U.T.M., tinerii de la U.M.C. Zla^i 
au desfășurat în acest an o fi . ■ 
tuoasă muncă de colectare a fieru
lui vechi. Pînă în prezent ei au 
expediat oțelăriilor de la Hunedoara 
95.745 kg metal vechi, iar peste an
gajamentul de 100 tone, luat pe 
întreg anul, ei s-au angajat să mai 
colecteze încă 50 tone pînă la sfîr- 
șitul anului.

In această acțiune s-au eviden
țiat organizațiile de bază U.T.M. nr. 
3, 2 și 4, ale căror secretari sînt 
Pușcău Gheorghe, Voiculescu Ma
rin, Stanciu Simion, precum și bri
găzile de muncă patriotică conduse 
de utemiștii Moldovan Pavel, Foa- 
leș loan și Cocoș Nicolae.

ISAILA LEON .

Intr-o seară la căminul 
cultural

Intr-una din serile trecute, s-a 
strîns la căminul cultural din Ciu- 
gud un mare număr de colectiviști, 
pentru a discuta despre lucrările de 
întreținere a culturilor.

Cu această ocazie, tovarășul To- 
dea Ion a prezentat în fața colecti
viștilor o expunere din care s-a des
prins importanța acestor lucrări și 
rolul ce-1 au în obținerea unor re
colte bogate. Pe marginea acestei 
expuneri au luat apoi cuvîntul mulți 
participanți.

Munteanu Teodor, de pildă, a a- 
rătat că, prășind porumbul de 3 
ori, a recoltat anul trecut 3.000 kg 
boabe la hectar, iar Medriș Viorel, 
prin prașile repetate, a obținut de 
asemenea recolte mari la sfecla fu
rajeră.

Despre necesitatea lucrărilor de 
întreținere au mai vorbit Bran 
Gheorghe, Puiu Toma și mulți alții.

ISPAS MARIA



VIAȚA DE PARTID

întărirea rîndurilor partidului, a compoziției sociale —
Prășitul porumbului și pregătirile pentru

recoltare trebuie grabnic terminate
sarcini deosebit de importante In frunte la întreținerea culturilor și pregătiri

Rezultatele economice — 
rod al muncii politice

Darea de seamă, ca și discuțiile 
purtate în cadrul lucrărilor plenarei 
au scos cu toată puterea în evidență 
'faptul că, avînd sprijinul Comitetu
lui raional de partid, comitetul de 
partid din cadrul întreprinderii jnî- 
•niere „Gh. Doja" și-a îmbunătățit, 
în perioada de la alegeri și pînă în 
prezent, în mod serios munca. Lup- 
tînd pentru îndeplinirea hotărîrilor 

’Comitetelor regional și raional de 
partid, a propriilor hotărîri, comite
tul de partid a întărit munca de în
drumare a organizațiilor de bază 
■din sectoarele întreprinderii. Mem
brii comitetului au fost repartizați 
•să se ocupe de îndeplinirea celor 
•mai arzătoare sarcini din viața or
ganizațiilor de bază, să le îndrume 
-concret activitatea.

In ședințele comitetului și în adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază s-au dezbătut cu toată răspun
derea probleme privind îmbunătăți
rea activității politice a comuniști
lor, felul cum se îndeplinesc sarci- 
-nile economice. Așa, de pildă, con- 
statîndu-se unele defecțiuni în bunul 
mers al funicularului, s-a analizat 
activitatea serviciului mecanic-șef, 
luîndu-.se măsuri care au dus la li- 
chijdarea lipsurilor.

Un loc important în activitatea 
•comitetului l-a ocupat urmărirea fe
lului cum se traduc în viață de că- 
*tre conducerea întreprinderii mă
surile tehnico-organizatorice stabi
lite în planul întocmit cu prilejul 
preluării cifrelor de plan, a pianului 

•de introducerea tehnicii. Pentru dez
voltarea întrecerii, comitetul de 
partid a inițiat formarea unui co

lectiv din tovarăși competenți, care 
au studiat problema organizării și 
extinderii întrecerii pe profesii, pe 
baza unor obiective concrete, mobi
lizatoare, pe fiecare loc de muncă 
"în parte. Propunerile acestui colec
tiv au fost apoi dezbătute în consfă
tuirile de producție și aplicate în 
toate sectoarele.

Rezultatele preocupării dovedite 
de comitet, de toate organizațiile de 
'bază pentru ridicarea activității po- 

■'litice la mobilizarea muncitorilor, 
nginerilor și tehnicienilor la înde

plinirea și depășirea planului și îm
bunătățirea calității produselor, s-a 
concretizat în frumoase rezultate e- 
conomice. Astfel, de la începutul a- 
nului, lună de lună, sarcinile de 
plan au fost depășite în mod siste
matic, realizîndu-se și importante e- 
conamii. In medie luate, depășirile 
de plan înregistrate în ultimele 5 

Tuni sînt de peste 30 la sută. Mem
bri și candidați de partid, ca Petru 
Albu, Gheorghe Napan — sectorul 
Haneș, loan Bota I — Almaș, Cor
nel Păștiuț — Muncăcească Vest și 
alții, au fost mereu în fruntea în
trecerii socialiste.- Cît privește redu-

1
 Recent, a avut loc plenara comite-- 
tului de partid de la I. M. „Gh. Do-^ 
ja“ Zlatna. In cadrul plenarei a fost 
dezbătută darea de seamă despre 
activitatea comitetului pe perioada 
Ide la alegeri și pînă în prezent. La 
lucrările plenarei a participat, din 
partea Comitetului raional de partid,, 
tovarășul Ștefan Bourearm.____ j

cerea prețului de cost, rezultate de 
seamă au fost obținute în unele sec
toare prin reducerea consumului de 
energie și materiale.

0 sarcină deosebit 
de importantă

In cadrul plenarei s-a scos în evi
dență că în îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice s-au mai făcut simțite și 
unele lipsuri. Tovarășul Ignat Cri- 
șan a criticat faptul că nu toți mem
brii de partid au sarcini concrete, 
că la sectorul Stănija a fost o sla
bă preocupare din partea organi
zației de bază pentru înlăturarea de
pășirilor la consumurile de materia
le. Alți participanți la discuții, ca 
Iosif Sîrbu, ing. Ilie Ghiță-etc., au 
criticat comitetul pentru faptul că 
nu se duce o muncă sistematică de 
educare a oamenilor, că activul fă
ră de partid este folosit de unele or
ganizații de bază în mică măsură. 
Vorbitorii au făcut și o seamă de 
propuneri pentru îndreptarea lipsu
rilor.

Un loc principal în dezbaterile 
plenarei l-a ocupat problema creș
terii rîndurilor organizațiilor de 
bază și îmbunătățirea compoziției 
sociale. Și în această direcție se 
poate afirma că au fost obținute u- 
nele rezultate. De la conferința co
mitetului de partid și pînă în pre
zent în rîndul organizațiilor de bază 
au fost primiți un număr de 75 
membri de -partid și 55 candidați. 
Concluziile desprinse însă din lu
crările plenarei au scos cu tărie în 
evidență faptul că, față de posibi
lități, organizațiile de bază din ca
drul întreprinderii „Gh. Doja“ s-au 
ocupat în slabă măsură nu numai 
de creșterea rîndurilor partidului, ci 
și de întărirea compoziției sociale. 
La sectorul Haneș — așa după cum 
a scos în evidență și tov. Vasile 
Marcu, membrii biroului organizației 
de bază s-au ocupat slab de creș
terea rîndurilor organizației de bază 
prin primirea de noi candidați și 
membri de partid. Uneori, din slaba 
muncă de control și îndrumare a 
comitetului de partid, organizațiile 
de bază de la sectorul Stănija I și 
II, funicular și birouri, muncesc pe 
campanii în problema primirii de noi 
candidați. De asemenea, organizația 
de bază de la uzina de preparare 
(secretar tov. Gheorghe Roman), cu 
toate posibilitățile pe care le are, 
continuă să se preocupe slab de 
lărgirea rîndurilor organizației de 

bază. In general, așa după cum s-a 
scos în evidență, numărul mic de 
candidați primiți în acest an dove
dește că atît comitetul, cît și orga
nizațiile de bază, n-au acordat a- 
cestei probleme atenția cuvenită. De 
asemenea a fost neglijată și întări
rea compoziției sociale.

Dezbaterile plenarei au scos apoi 
în evidență și o serie de alte lipsuri 
legate de întărirea rîndurilor orga
nizațiilor de bază. Astfel, din slaba 
preocupare a comitetului de partid, 
unele organizații de bază nu rezol
vă cu operativitate cererile de pri
mire în rîndul candidaților de par
tid, nu rezolvă conform instrucțiu
nilor C. C. al P.M.R. dosarele ace
lor candidați cărora le-a expirat ter
menul. Dacă din cursul anului tre
cut au rămas 9 candidați cu terme
nul expirat, apoi în acest an numă
rul lor a ajuns la 29. Cu toate că 
la începutul anului comitetul de 
partid a avut inițativa de a da fie
cărei organizații tabele nominale de 
numele candidaților și data cînd le 
expiră stagiul, sarcina controlării 
minuțioase a felului cum se rezolvă 
dosarele a fost neglijată. Sînt și a- 
cum destule cazuri la organizațiile 
de bază de la sectoarele Haneș, Stă
nija I și II, unde unii candidați, 
deși le-a expirat termenul, nu au 
fost puși în discuție spre a fi pri
miți în partid. Un merit în această 
direcțe îl are organizația de bază 
de la sectorul Valea Dosului, care 
â reușit să rezolve la timp cererile 
de primire în partid.

Au existat apoi unele deficiențe 
și în ce privește întocmirea docu
mentelor pentru primirea în rîndurile 
candidaților de partid. Nu de puține 
ori, la Comitetul raional au fost tri
mise dosare necomplete sau chiar 
oameni fără dosare. Deși sezisat de 
aceste deficiențe, comitetul de par
tid n-a luptat pentru înlăturarea lor. 
Apoi tot ca o lipsă trebuie arătat că 
în prea mică măsură s-a ocupat co
mitetul de partid și organizațiile de 
bază de educarea candidaților, de 
folosirea stagiului la educare poli
tică a acestora.

Concluziile plenarei au fost trase 
de tov. Ștefan Boureanu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional de 
partid, care a arătat că comitetul 
de partid de aici s-a străduit și a 
reușit să facă în munca sai un salt 
calitativ, că contribuția sa și în ge
neral a tuturor comuniștilor a fost 
hotărîtoare pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor economice. To
varășul Boureanu a arătat apoi că, 
totuși, în activitatea comitetului au 
existat și o serie de lipsuri mani
festate în special în întărirea rîndu
rilor partidului și îmbunătățirea 
compoziției sociale. Pentru înlătu
rarea lipsurilor, tovarășul Boureanu, 
în încheiere, a făcut o serie de re
comandări deosebit de importante 
pentru îmbunătățirea întregii munci 
de partid din cadrul întreprinderii.

N. GIURGIU

Hotărîți să întîmpine campania 
de strîngere a recoltei pe deplin pre
gătiți, pentru a avea la seceriș și 
treieriș cît mai multe brațe de mun
că eliberate de alte munci, colecti
viștii din Bucerdea Vinoasă au in
tensificat la maximum lucrările în 
cîmp și la vii.

Organizați pe brigăzi și echipe, 
pînă la om, ei au executat pînă la 
data de 22 iunie prașila a 2-a la 
porumb în proporție de peste 90 la 
sută. De asemenea, s-a mai executat

Mai multa preocupare
Folosind cu pricepere forțele de 

muncă și timpul prielnic lucrărilor 
în cîmp din ultimele zile, colectiviș
tii din cele mai multe gospodării 
colective, ca cele din Oiejdea, Șard, 
Țelna, Cistei și altele, au terminat 
prima prașilă la porumb și acum zo
resc muncile pentru a termina și 
cea de-a doua prașilă. Nu același 
lucru se poate spune însă despre 
gospodăriile colective din Coșlariu 
și Sîntimbru. Aici, datorită unei sla
be organizări a muncii și a lipsei de 
preocupare a conducerii gospodăriilor 
pentru repartizarea din timp a cul
turilor prășitoare pentru lucrările de 
întreținere, la 20 iunie se puteau 
vedea întinse suprafețe de porumb 
năpădite de rapiță și alte buruieni,

Lucrările în vii trebuie terminate
Deși ne găsim într-o perioadă 

cînd importantele lucrări în vii, cum 
sînt stropitul al 2-lea, plivitul și pră
șitul trebuie să fie efectuate, deoare
ce numai așa se poate asigura o 
recoltă bogată de struguri, trebuie 
arătat că la gospodăria colectivă 
din Ighiu lucrările în vii sînt mult 
rămase în urmă. Aici, pînă la 19 
iunie, stropitul al 2-lea nu s-a exe
cutat decît în proporție de 50 la 
sută, iar plivitul și prășitul în pro
porție de 30 la sută. Mai mult, da
torită unei slabe preocupări a con
ducerii gospodăriei, a slabului aju
tor pe care aceasta l-a' primit de la 
comitetul executiv al sfatului popu

Muncă patriotică la prășitul porumbului — G.A.C. „Unirea" A. Iulia. 
IN CLIȘEU: Un grup de elevi de la Școala medie H.C.C. la prășit.

plivitul și stropitul al 2-lea la vii, 
pe întreaga suprafață.

Odată cu executarea lucrărilor de 
întreținere, colectiviștii au reparat 
carele și căruțele pentru transpor
tul recoltei, și-au procurat sacii ne
cesari și zoresc terminarea lucrări
lor de pregătire a spațiului de de
pozitare a recoltei.

Printre fruntași la muncile agri
cole sînt colectiviștii Benicean Va- 
sile, Miclea Cornel, Măhăra Florian, 
Nistor Florian, Benicean Ion, Beni
cean Florian și alții.

ducînd la înăbușirea culturilor. O 
slabă preocupare dovedesc colecti
viștii din aceste gospodării și în ce 
privește pregătirile de recoltare, pri
vitor la efectuarea reparațiilor și 
dezinfectarea încăperilor de care dis
pun, necesare depozitării griului de 
sămînță etc.

Ținînd seamă că orice întîrziere 
în executarea prașilei aduce serioase 
pierderi de recoltă, conducerile gos
podăriilor colective din Coșlariu și 
Sîntimbru, sprijinite cu toată răspun
derea de organele de partid și de 
stat din comună, trebuie să mobili
zeze toate forțele și să-și organizeze 
în așa fel munca, pentru a prăși po
rumbul într-un timp cît mai scurt.

lar din comună, pînă la aceeași dată 
se mai găseam încă unii colectiviști, 
ca Dumitru Ion, Baba Florian și 
Borșa Traian, care nu au executat 
nici primul stropit pe suprafața re
partizată lor pentru întreținere. De 
asemenea, ei nu au executat nici 
plivitul și nici prășitul.

Față de asemenea situație, dău
nătoare producției viticole, consiliul 
de conducere al gospodăriei, spriji
nit cu toată răspunderea de sfatul 
popular din comună, trebuie să ia 
cele mai potrivite măsuri pentru a 
efectua la zi lucrările în viile gos
podăriei.

Crește sectorul zootehnic 
in gospodăria colectivă din Mihalț

(Urmare din pag. l-a) 
mulgătorii și îngrijitorii de animale 
Stînea Petru, Breaz Nicolae, Stînea 
Octavian și Usca Nicolae se strădu
iesc să îngrijească cît mai bine 
vacile.

Pentru a-și spori tot mai mult ve
niturile, din primăvara anului tre
cut colectiviștii din Mihalț se ocupă 
și cu creșterea oilor. Cele 167 oi 
cumpărate din fonduri proprii au a- 
dus gospodăriei în anul 1960, prin 
valorificarea pe bază de contract a 
laptelui și linei, un venit de peste 
20.000 lei. In acest an, numărul o- 
vinelor a crescut cu 80 mieluțe din 
prăsilă proprie, iar pînă la sfîrșitul 
anului numărul total ăl acestora ur
mează să crească la 250 capete, iar 
venitul realizat să depășească suma 
de 30.000 lei.

Ținînd seamă de cîștigul frumos 
ce-1 aduc oile și condițiile bune pe 
care le are gospodăria pentru creș
terea lor, consiliului de conducere al 
gospodăriei, îndrumat de organiza

ția de partid, îi revine safcina să 
analizeze situația ovinelor și să gă
sească mijloace de sporire într-un 
ritm mai viu a acestei importante 
ramuri de producție.

Un pas important în ce privește 
dezvoltarea sectorului zootehnic l-au 
făcut colectiviștii și prin înființarea 
crescătoriei și îngrășătoriei de porci. 
De la 15 scroafe cîte au existat 
la începutul anului, numărul aces
tora a crescut pînă la 15 iunie Ia 
19 capete, iar din scrofițele reținute 
din prăsilă proprie, numărul scroa
felor de reproducție va spori pînă 
la sfîrșitul anului la 45 scroafe.

Contractînd cu statul livrarea u- 
nui număr de 100 porci grași, gos
podăria a repartizat pentru îngră
șat din primii purcei 120 capete, 
care îngrijiți cu pricepere de colec
tiviștii Șerbu Roman și Silvășan 
Toma, înregistrează o creștere sim
țitoare în greutate. Predați grași la 
greutatea de peste 100 kg fiecare, 
aceștia vor aduce gospodăriei un 

cîștig frumos.
In dezvoltarea creșterii animale

lor, una din principalele condiții o 
constituie asigurarea de adăposturi 
corespunzătoare. In acest scop, o- 
dată cu sporirea numărului de tau
rine, gospodăria din Mihalț a și 
terminat fundația unui nou grajd 
pentru 100 animale și a trecut la 
confecționarea cărămizii pe plan lo
cal. Tot în acest an, gospodăria va 
mai construi o maternitate pentru 
50 de scroafe de prăsilă. Faptul că 
lucrările de zidărie și dulgherie sînt 
efectuate de meșteri pricepuți din 
rîndul colectiviștilor, ca Socaci loan, 
Potopea Vasile, Florea Sabin, Poto
pea Pamfil și alții, iar la ridicarea 
construcțiilor se folosește cărămidă, 
pietriș, nisip și alte materiale pro
venite din surse locale, dau posibi
litate colectiviștilor să ridice adă
posturi trainice și la un preț de 
cost scăzut.

Tot interesul acordă colectiviștii din 
Mihalț și asigurării bazei furajere.

Ca să ai animale multe și bune 
— obișnuiește să spună tovarășul 
Bedeleanu Gheorghe, președintele 
gospodăriei — trebuie să ai asigu
rată în primul rînd o bază furajeră 
puternică, să te îngrijești de cît mai 

mult nutreț însilozat. Și, într-ade- 
văr, colectiviștii din Mihalț împli
nesc în fapte cele spuse. Astfel, pe 
lîngă cele 42 hectare cultivate cu 
porumb pentru siloz, la care se fac 
aceleași lucrări de întreținere ca la 
porumbul pentru boabe și care va 
asigura gospodăriei peste 1.400 tone 
nutreț însilozat cu o cantitate mare 
de unități nutritive, gospodăria dis
pune de o cantitate sporită de fînuri 
naturale și cultivate, care în bună 
parte au și fost recoltate.

Colectiviștii din Mihalț, care vor 
realiza în acest an din produsele a- 
nimaliere și vegetale contractate pes
te un milion și 300 mii lei, au po
sibilitatea să dea un nou avînt dez
voltării sectorului zootehnic. Munca 
harnică a colectiviștilor din Mihalț, 
precum șt hotărîrea lor de a obține 
rezultate cît mai bune în întrecerea 
cu colectiviștii din Cistei, desfășu
rată sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, îi îndreptă
țește să creadă că năzuințele lor, de 
a realiza într-un viitor apropiat 
peste 400 vaci de lapte, peste. 2.000 
de oi, precum și noi construcții, se 
vor împlini. Se vor crea condiții ca 
viața colectiviștilor să devină și mai 
bogată, mai luminoasă.

Situația prașilei 
porumbului la 21 iunie

Prașila I II
1. Alba-Iulia 100% 51%
2. Mihalț 100% 48%
3. Meteș 100% 47%
4. Feneș ioo<yo 23%
5. Valea Dosului 100% 22%
6. Benic 100% 12%
7. Ighiu 100% 12%
8. Almașul Mare 100% 9%
9. Cricău 100% 6%

10. Inuri 100% 2%
11. Ainpoița 94% 3%
12. Berghin 91% 9%
13. Hăpria 90% 8%
14. Teiuș 87% 25%
15. Zlatna 87% 21%
16. VințuldeJos 85% 7%
17. Șard 81% 6%
18. Galda de Jos 79% 2%
19. Stremț 78% 14%
20. Ciugud 69% —
21. Oarda de Jos 67% 1%
22. Sîntimbru 65% 7%
23. Pețelca 44% —



Rezolvarea problemei germane trebuie 
cântată numai pe calea tratativelor 

Declarația Uniunii germane a păcii
BONN (Agerprcs).
Uniunea germană a păcii a dat 

publicității o declarație în legătură 
cu memorandumul guvernului sovie
tic în problema încheierii Tratatului 
de pace cu Germania.

In declarația acestui partid vest- 
german se arată că modul în care 
cancelarul Adenauer și conducătorii 
celorlalte partide, reprezentate în 
Bundestag, au reacționat la memo
randumul sovietic nu aduce decît 
prejudicii poporului german.

Uniunea germană a păcii subli
niază că guvernul vest-german arc 
de ales între a participa la trativele 
pentru încheierea Tratatului de pace 
și între a nu participa la ele. In ca
zul cînd nu se va ajunge la 6 re
glementare pașnică pe întreaga 
Germanie, guvernul R.F.G. nu va 
fi în stare să împiedice încheierea 
Tratatului de pace cu R.D.G.

Acestea sînt faptele, se sublinia
ză în declarație. Guvernul federal 
culege roadele îndelungatei sale po
litici greșite îndreptată întotdeauna 
spre înarmare, în loc de a duce tra
tative în interesul germanilor. Ani 
de-a rîndul, se spune în declarație, 
ni s-a sugerat că trebuie să ne 
înarmăm pentru ca într-o bună zi 
să avem posibilitatea să dtjcem tra- 
fative cu Uniunea Sovietică referi
toare la Germania, „de pe poziții 
de forță". In prezent realitatea a 
demonstrat întreaga netemeinicie a 
acestei politici.

In cei 16 ani de politică postbe-

SPICUIRI DIN PRESA OCCIDENTALA

Venezuela de
„Venezuela este bogată, dar eco

nomia stagnează. La Caracas tră
iește un număr mai țnare de mi
lionari decît în oricare altă capi
tală a Americii Latine. Magazinele 
elegante ale orașului își închid to
tuși porțile... Este adevărat că în 
localurile de noapte și în restau
rantele elegante mai cîntă seara or
chestrele. Mesele sînt însă goale"... 
Așa își începe reportajul despre Ve
nezuela Peter Grubbe de la zia
rul burghez vest-german „Die 
Welt", care face o călătorie prin ță
rile Americii Latine.

Cu toate că „Petrolul curge în 
cantități la fel de mari", cu toate 
că „un număr din ce în ce mai în
semnat de vagoane încărcate cu 
minereu se îndreaptă spre port"... 
„țara este totuși zguduită de criză, 
magazinele își închid porțile, la u- 
niversități au loc mereu tulburări, 
în cartierele muncitorești de aseme
nea, în fața palatului guvernamen
tal se află tunuri și gărzi înarmate 
cu armament greu. Care este cauza 
acestei nesiguranțe?", se întreabă 
ziaristul vest-german.

.....Muncitorul vine să-și cumpere 
țigări, dar banii nu-i ajung. De 
patru luni nu mai are de lucru. Lu
crul la construcția la care muncea 
a fost oprit. Antreprenorul nu mai 
are bani. Pe șantier se spune că 
și-a trimis fondurile în S.U.A. pen
tru că acolo sînt mai sigure decît în 
Venezuela".

In continuare ziaristul relatează 
despre convorbirea avută cu dr. Jo- 
vito Villalba, șeful partidului „U- 
niunea Republicană Democrată" care 
i-a dezvăluit unele din cauzele care 
stau la temelia crizei economice din 
țară. Vorbind despre politica dusă 
de președintele Betancourt, Vil
lalba declară că acesta „s-a vîn- 
dut americanilor. Noi cerem o dis
tribuire dreaptă a venitului națio
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lică a devenit un adevăr netăgăduit 
că rezolvarea problemei germane 
trebuie căutată numai pe calea tra
tativelor, pe calea înlăturării încor
dării existente în Europa centrală. 
Tocmai în aceasta constă aspectul 
pozitiv esențial al încheierii unui 
tratat de pace german. încheierea 
tratatului de pace, acceptabilă din 
punctul de vedere al intereselor 
Germaniei, ar contribui într-o mă-
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Răspunderea pentru eșuarea 
tratativelor de la Evian revine Franței

TUNIS (Agerpres).
Ziarul „Etelat", organ al Partidu

lui Comunist din Tunisia, a publicat 
o declarație a Biroului Politic al 
Partidului Comunist din Tunisia în 
problema întreruperii unilaterale de 
către partea franceză a tratativelor 
de la Evian. In declarație se arată 
că răspunderea pentru eșuarea tra
tativelor revine în întregime Franței.

Guvernul francez, se arată în de
clarație, tinde să creeze disensiuni 
între guvernul provizoriu al Repu
blicii Algeria și alte țări africane. 
In acest scop el a lansat teoria, po
trivit căreia Sahara constituie o 
„problemă internă" a tuturor țărilor 
care o înconjoară.

Biroul Politic al Partidului Comu

nal. Betancourt în schimb sprijină 
pe americani și pe bogătași. Astăzi 
avem în țară 300.000 de muncitori, 
adică 15 la sută din populația mun
citoare. Guvernul a sistat construi
rea de clădiri publice. Uriașele pro
fituri de pe urma petrolului se scurg 
în buzunarele americanilor... Vina 
pentru ruinarea valutei noastre o 
poartă americanii. Ei scot banii din 
țară. Cînd petrolul ne va aparține 
nouă, acest lucru nu se va mai 
putea întîmpla... Nu putem garanta 
nicidecum că populația se va 
resemna multă vreme cu exploa
tarea nerușinată de către gu
vern. Dacă studenții cu conștiință 
națională se revoltă împotriva im
perialismului american, dacă într-o. 
bună zi muncitorii din cartierele mi
zere se vor ridica cu arma în mi
nă... nu vom putea nicidecum să nu 
le acordăm simpatia noastră".

Ziaristul vest-german a stat de 
vorbă și cu „omul de încredere al pre
ședintelui, un prieten intim al lui Be
tancourt", dr. Perez Guerrero, care 
i-a declarat că Venezuela ar avea 
suficiente posibilități „să pună 
pe picioare economia", dar că din 
păcate, „cea mai mare parte a ca
pitalului se află în străinătate"... 
Oamenii bogați „își duc banii în 
străinătate pentru că se simt nesiguri. 
Fiecare locuitor bogat al Vcnezuc- 
lei are o vilă la Miami (în S.U.A. 
— n.r.) pentru cazul unei revolu
ții"...

Vorbind despre lupta, maselor 
pentru o viață mai bună, „omul de 
încredere a lui Betancourt" este ne
voit să declare că cel ce vede pe 
de o parte luxul, corupția și biro
crația aproape grotescă și pe de 
altă parte șomajul, nesănătoasa 
structură a salariilor, deosebirile 
dintre oraș și sat și cartierele mi
zere, urîte și fetide ale Caracasului, 
își pune " întrebarea dacă această 

sură considerabilă la destinderea 
încordării în Europa. Aceasta nu 
numai că ar înlătura primejdia u- 
nui război dar ar crea • în același 
timp premisele necesare apropierii 
între germani, fără de care este 
cu neputință reunificarea definitivă 
a Germaniei.

Uniunea germană a păcii cere gu
vernului vest-german să participe la 
tratative în problema germană.

nist din Tunisia declară că proble
mele referitoare la schimbarea fron
tierelor pe teritoriul Saharei sau ex
ploatarea bogățiilor ei naturale în 
interesele tuturor statelor africane 
trebuie, și not fi rezolvate nemijlo
cit între aceste state și Algeria in
dependentă. Calea cea mai justă în 
condițiile actuale, se arată în de
clarație, o constituie sprijinirea lup
tei poporului algerian pentru inde
pendența sa și unitate teritorială.

In declarație se cere ca Tunisia 
să-și reafirme deplina sa solidari
tate cu poporul algerian și cu gu
vernul provizoriu al Republicii Al
geria, să demaște și să condamne 
politica guvernului francez.

țară petroliferă, cea mai importată 
producătoare de petrol din emisfera 
occidentală după S.U.A., va fi oare 
scutită de zguduiri sociale?".

0 avere unică în lume... i
Michel Bosquet de la „L’Express" | 

se ocupă intr-un articol de situația 
din Republica Dominicană, după a- 
sasinarea lui Trujillo, care a ținut 
țara timp de 31 de ani „în cea mai 
absolută și mai sîngeroasă tiranie 
din istoria modernă". După ce a- 
rată cum a ajuns Trujillo la putere 
cu ajutorul american, ziaristul fran
cez dă în vileag o serie de aspecte 
în legătură cu felul cum acesta a 
reușit să-și adune considerabila a- 
vere „Unică în lume: 800 milioane 
de dolari".

Imprumutînd „metodele" banche- I 
rilor din trecut și ale gangsterilor 
moderni „el și-a însușit, cu titlul 
personal sau prin intermediul unor. 
membri ai familiei sale, toate acti- j 
vitățile productive ale țării.

El poseda monopolul presei, al 
berci, al distribuirii laptelui, al sării, 
ai tăierii vitelor, al țransporturilor 
aeriene, al cimentului, al be
tonului, al tutunului, al industriei 
de încălțăminte, al radioului și 
televiziunii; el exploata loteria na
țională, era proprietarul unei socie
tăți de asigurări la care trebuiau 
șă cotizeze toți salariații și patronii. 
El poseda o treime din pămînturile 
cultivate și monopolul comerțului 
exterior. In total, trei sferturi din 
producția economiei naționale era 
sub controlul său, el era scutit dc 
impozite"...

In urma acestui jaf organizat 
„foametea a început să se extindă 
la sate și apoi, în urma unui exod 
rural, și la orașe. In prezent,două 
treimi din țărani nu au pămînt, iar . 
35-40 la sută sînt fără lucru. 2.000 
de explptrtări dețin peste 40 la" 
sută din suprafața cultivată, iar 
14 la sută din numărul familiilor - 
încasează 75 la sută din venitul na
țional"...

g angajează : ingineri constructori, ingineri 1 
î 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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întreprinderea l

DE CONSTRUCȚII SIDERURGICE - HUNEDOARA | 
ANGAJEAZĂ:

SE
CONTABILI (ABSOLVENȚI AI I. S. E. P.)

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.
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întreprinderea de Construcții
Sider u r gice — Hunedoara

g ANGAJEAZĂ: g
D Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori elec- B
Q trici, dulgheri, fierari beton și strungari, p
U Se asigură condiții bune de salarizare și cazare. U
H Ofertele se vor adresa direct întreprinderii, H
M de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser-' M

viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8 R
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Asigurările facultative de persoane
Alaiuri de celelalte acțiuni impor

tante desfășurate 1 de statul nostru 
democrat-popular prin asigurări so
ciale și asistență socială, asigură
rile facultative de persoane repre
zintă încă un mijloc prin care oa
menii muncii au posibilitatea ca, 
din resurse proprii, să ia măsuri su
plimentare de prevedere pentru ei 
și familiile lor și să realizeze eco
nomii bănești planificate.

Ca urmare a popularității cres- 
cînde a asigurărilor de persoane în 
rîndul oamenilor muncii, numărul 
persoanelor asigurate crește an de 
an. Și, odată cu aceasta, crește și 
volumul sumelor plătite în baza 
contractelor de asigurare. Astfel, în 
anul 1960 Administrația Asigurări
lor de Stat a plătit sume asigurate 
în valoare de circa 11 milioane lei, 
cu peste 48 la sută mai mult decît 
în anul 1959. In raionul nostru prin 
creșterea numărului de asigurări 
plățile efectuate în cursul trimestru
lui I. 1961 reprezintă 82,3 la sută 
din totalul plăților efectuate în 
cursul anului 1960.

In momentul de față, cu sprijinul 
organelor de partid și de stat, or
ganele A.D.A.S. duc munca în toate 
întreprinderile și instituțiile din Al- 
ba-Iulia și raion, pentru cuprinde

rea în asigurări a unui număr cit: 
mai mare de oameni ai muncii. Și„. 
fiind ajutate, aceste organe au ob
ținut rezultate destul dc bune în. 
munca lor. La Sfatul popular raio
nal și la P.T.T.R. Alba s-a cuprins 
un mare număr desalariați, iar la 
moara „Nicolae Bălcescu* din nu
mărul de muncitori de la două 
schimburi s-au cuprins în asigurări 
peste 70 la sută.

Cu toate acestea, în munca de în
cheiere a asigurărilor, există încă și 
lipsuri. Unele întreprinderi și insti
tuții din oraș și raion, în loc să fo
losească condițiile favorabile exis
tente pentru dezvoltarea continuă a ■ 
asigurărilor de persoane, se rezumă 
la efectuarea unei munci de asalt.

In munca de lămurire a maselor 
de . muncitori, conducerile adminis
trative împreună cu organele 
A.D.A.S. și cu ajutorul organelor 
sindicale trebuie să insiste asupra 
celor trei principii ale asigurărilor 
de persoane prevedere, economie 
planificată și participare la tragerea 
de amortizare — aceștia fiind fac
torii de bază care determină stabi
litatea asigurării.

GHERAS1M IOAN 
director-Inspectoratul raional • 

A.D.A.S. Alba


