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Un eveniment important In viata 
organizațiilor de partid

aflăm în pra- 
unui eveni- 
de mare în-

oameni ai muncii din 
de partid la rezolvarea

de mărețul pro- 
de Congresul al III- 

oamenii muncii

Ne 
gul 
ment 
semnătate în viața 
organizațiilor de partid. Potrivit 
Statutului, care prevede că alege
rea organelor conducătoare de 
partid în organizațiile de bază și 
conferințele orășenești se fac o dată 
pe an, iar în organizațiile raionale 
o dată la doi ani, începînd din 15 
septembrie în raionul nostru vor 
avea loc adunări pentru dări 
de seamă și alegeri.

Activitatea de pregătire a aces
tora, dezbaterile vii în jurul dărilor 
de seamă, munca pentru înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate au ca urmare 
o intensificare a întregii Imunei po
litice și organizatorice, atragerea 
unui număr tot mai mare de mem
bri și candidați de partid, precum 
și numeroși 
activul fără 
s' cinilor.

însuflețiți 
gram trasat 
lea al partidului, 
din raion mobilizați de organizațiile 
de bază desfășoară o entuziastă 
muncă creatoare pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor Congresului.

Adunările de dare de seamă și 
alegeri din anul trecut, prin felul 
cum s-au desfășurat, au marcat o 
nouă creștere a nivelului întregii 
munci de partid în conducerea in
dustriei și agriculturii, în organiza
rea și mobilizarea maselor pentru în
făptuirea politicii partidului. Dezba
terile în organizațiile de bază au 
oglindit O creștere simțitoare a ma
turității membrilor și candidaților de 
partid, a spiritului lor de răspun
dere pentru îndeplinirea hotărîrilor 
partidului.

Un bun exemplu în această pri
vință îl constituie organizațiile de 
baz” de la Exploatarea „Gh. Doja“, 
Mzina Zlatna, Complexul C.F.R. Te- 
iuȘ-Coșlar, G.A.C. Mihalț, Țelna și 
multe altele, care la alcătuirea dă
rii de seamă, atrăgînd un număr 
mare de membri și candidați de 
partid, au determinat ca acestea să 
fie concrete, combative, să analizeze 
temeinic principalele probleme ale 
producției și ale muncii politice des
fășurată de comuniști.

Congresul al III-lea al partidu
lui a pus în fața organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor muncii 
sarcini economice de mare însem
nătate — sporirea continuă a pro
ductivității muncii, realizarea a cît 
mai mari economii la prețul de cost, 
creșterea rentabilității tuturor în
treprinderilor, introducerea tehnicii 
noi și folosirea din plin a tehnicii 
existente, îmbunătățirea continuă a 
calității produselor. Felul cum stat 
îndeplinite aceste importante sar
cini trebuie să constituie obiectul 
unei analize temeinice.

Adunările pentru dări de seamă 
și alegeri trebuie să fie un prilej 
de consolidare a succeselor obținute 
pînă acum și un punct de pornire 
spre noi realizări mai mari, mai 
însemnate.

Fără a neglija latura organizato
rică a alegerilor, grija pentru asi
gurarea unei frecvențe ridicate, pre
gătirea din timp a documentelor 
etc., organizațiile de partid au da
toria să desfășoare o astfel de 
muncă politică în perioada premer
gătoare adunărilor îneît toți comu
niștii să fie pătrunși de răspunde
rea ce le revine pentru conținutul 
și nivelul dezbaterilor și al hotărî
rilor ce se vor lua, pentru rezulta
tele alegerilor.

Adunările pentru dări de sea
mă și alegeri din acest an trebuie 
să dea muncii de partid un conținut 
mai profund, să întărească orga
nele conducătoare ale partidului, să 
sporească capacitatea de luptă și de
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mobilizare a orga
nizațiilor de partid, 
pentru a le face 
£n stare să atra- 

forțele creatoare

MĂRGINEAN ION
secretar al Comitetului raional

Alba al P. M. R.

gă toate 
poporului la traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Congresul al 
III-lea al partidului și de Plenara 
C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 
iulie a.c.

Organizațiile de partid din în
treprinderi au datoria să pună în 
centrul dezbaterilor analiza îndepli
nirii planului de producție, stabi
lind cele mai juste mijloace în ve
derea mobilizării întregului colec
tiv de muncă, pentru realizarea pla
nului anual și pentru asigurarea 
condițiilor în vederea îndeplinirii și 
depășirii planului pe anul 1962. Bi
neînțeles că, ținînd seama de speci
ficul diferitelor ramuri de produc
ție, fiecare organizație de bază va 
dezbate îndeosebi acele probleme 
spre rezolvarea cărora trebuie 
dreptate eforturile colectivului, 
pildă, organizația de bază de 
fabrica „Ardeleana" din Alba Iulia 
are datoria să orienteze dezbaterile 
spre luarea unor măsuri care să 
asigure o mai bună calitate a pro
duselor, realizarea de mai multe e- 
conomii și lichidarea cu desăvîrșire 
a muncii în asalturi. Atenția comu
niștilor de la Exploatarea „Gh. 
Doja" trebuie să fie îndeosebi spre 
îmbunătățirea activității de organi
zare a producției, spre sporirea con
tinuă a productivității muncii și 
luarea de măsuri pentru asigura
rea calificării tot mai înalte a mun
citorilor. Totodată dezbaterile vor 
acorda mai multă atentie felului 
cum s-a muncit pentru îmbunătăți
rea compoziției sociale în organi
zațiile de bază. In adunările organi
zațiilor de la Uzina Zlatna un loc im
portant trebuie să-l ocupe pe lîngă 
celelalte probleme privind produc
ția, mai ales dezbaterile și luarea 
de hotărîri privind extinderea 
micii mecanizări. Organizația de 
bază de Ia întreprinderea „Horia" 
are datoria să dezbată larg și să 
mobilizeze întregul colectiv de

ale

în-
De 
la

(Continuare în pap 4 a)

Să folosim gospodărește nutrețurile
In componența bazei furajere pe 

care fiecare unitate agricolă so
cialistă trebuie să și-o asigure 
pentru întregul efectiv de animale, 
un loc principal trebuie să-l ocu
pe nutrețul însilozat. Odată cu 
sporirea numărului de animale, 
gospodăriile colective din raionul 
nostru și-au mărit și suprafețele 
cultivate cu plante furajere pentru 
fînuri și siloz, care datorită efec
tuării lucrărilor agricole în mai 
bune condițiuni agrotehnice, și tim
pului favorabil, dă posibilitatea să 
se asigure ' cantități îndestulătoare 
de nutrețuri variate, de bună cali
tate. Multe gospodării colective, ca 
cele din Mihalț, Teiuș, Oiejdea, 
Berghin, Cistei și altele, au recoltat 
și depozitat cu grijă cantități im
portante de fînuri naturale și trifo- 
liene, și au făcut 
pentru însilozarea 
sporite de porumb 
plante de nutreț.

Recent, au fost publicate 
recomandările Ministerului 
turii privind modul de folosire a 
porumbului destinat pentru siloz. In 
recomandări se arată că este nece
sar ca unitățile agricole socialiste 
să rețină pentru boabe toate supra
fețele de porumb semănate pentru 
siloz, pe care se prevede o bună re
coltă de boabe. Pentru însilozat ur
mează a fi folosit numai porumbul 
care nu poate da o producție cores-

toate pregătirile 
unor 

furajer
cantități 
și alte

în ziare 
Agricul-
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Succesele mecanizatorilor
Colectivul de muncă de la S.M.T. 

Alba a încheiat luna august cu un 
binemeritat succes. Desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, brigăzile 
de tractoriști au terminat cu 5 zile 
înainte de termen planul pe cam
panie, realizînd în același timp e- 
conomii în valoare de peste 100.000 
lei. In unitățile agricole socialiste 
au fost efectuate arături adînci pe 
întreaga suprafață contractată.

Cele mai bune rezultate în între
cere au fost obținute de brigăzile a 
VI-a, a VII-a și a VIII-a, conduse 
de tovarășii Corcheș loan, Șerbă- 
nuț Ștefan și Gruian Nicolae.

Coresp. Ing. BRADEANU SIMION 

Un grup de muncitori frun tași de la Depoul C.F.R. Teiuș.

ZORESC SPÎSltLOZraREra
Colectiviștii din Oiejdea, care 

dispun de un număr sporit de ani
male, acordă o deosebită atenție 
asigurării bazei furajere a acestora.

Alături de nutrețurile fibroase re
coltate și depozitate în cele mai 
bune condițiuni, ei și-au prevăzut 
să-și asigure și o cantitate sporită 
de nutrețuri însilozate.

Folosindu-se de tocătoarea de nu
treț proprie, ei au însilozat peste

punzătoare de boabe, precum și 
alte nutrețuri. Acestei măsuri, a- 
vtad ca scop să asigure obținerea 
unor cantități mai mari de porumb 
boabe și care urmărește o mai bună 
aprovizionare a populației cu car
ne, ouă și a industriei cu materie 
primă, trebuie să i se acorde toată 
atenția. Despre însemnătatea econo
mică a acestei acțiuni trebuie să 
fie convins fiecare colectivist, și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune au datoria 
să-și aducă toată contribuția la lă
murirea acestei importante prob
leme.

La asigurarea unor cantități în
destulătoare de furaje suculente va
riate, o contribuție de seamă stat 
chemate să-și aducă inginerii și 
tehnicienii agricoli din gospodăriile 
colective și de la comune. Ei tre
buie să verifice cu atenție fiecare 
porțiune din lanurile de porumb și 
să stabilească practic ce trebuie 
însilozat și ce trebuie lăsat pentru 
boabe, în funcție de stadiul de dez
voltare a fiecărei plante, urmărin- 
du-se ca la însilozat să se treacă 
numai acele porțiuni din lan și 
chiar rînduri de porumb de pe care 
nu se poate obține producție de 
boabe. Mai mult, se recomandă gos
podăriilor, mai ales acelora care 
dispun de brațe suficiente de mun
că, să aleagă' pentru însilozare 
chiar plantă cu plantă, destinîndu-

Creație a regimului nostru demo- 
[crat-popular, Atelierul central de 
'reparații din Alba Iulia își aduce 
[o largă contribuție la repararea 
'utilajului minier. Zilnic, harnicul și 
'entuziastul colectiv de aici trimite 
ispre minele patriei utilaje reparate 
'de cea mai bună calitate. Și dacă 
[la bilanțul înfăptuirilor se înscriu 
'cu fiecare zi ce -trece noi rezultate, 
(dacă îmbunătățirea calității ocupă 
Iun loc important în întrecere, apoi 
[toate acestea stat rodul activității 
icomuniștilor, care însuflețesc în- 
'tregul nostru colectiv.
i Cele trei brigăzi de calitate, care 
[au fost constituite cu cîteva luni 
[în urmă, desfășoară zi de zi o ac- 
divitatc rodnică în întrecerea socia
listă, aductadu-și întreaga contribu
ție la ritmicitatea producției, la în- 
'deplinirea cu succes a planului. Ast- 
[fel, planul producției globale pe tri- 
'mestruil II al acestui an 
[deplinit în proporție de 
sută, la producția marfă 
sută, iar productivitatea 
crescut cu 13,43 la sută.
ta a contribuit și faptul că, pe baza 
[măsurilor luate de către organiza
ția de partid, sarcinile de plan au 
[fost cunoscute de brigăzi cu 4-5 
-zile înainte de începerea fiecărei 
'luni, iar măsurilor tehnico-organiza- 
[torice li s-a acordat întreaga aten-

a fost în- 
108,98 la 
de 128 
muncii

la 
a 

La aceas-

.200 tone secară cu trifoi și melasă.
După verificarea porumbului în 

lan, au stabilit suprafețele a că
ror producții se dovedesc- a fi ne
corespunzătoare pentru boabe și au 
început însilozarea lui. Astfel, gos
podăria din Oiejdea va însiloza în 
acest an peste 1.000 tone porumb 
furajer, trifoi, diferite resturi de 
la grădină și alte nutrețuri.

se pentru boabe toate firele cu știu- 
leți bine dezvoltați.

Acordînd tot interesul importan
tei probleme a însilozărilor, comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare de la comune și organele teh
nice agricole trebuie să îndrume 
gospodăriile colective să însilozeze 
tot porumbul furajer semănat în 
cultura dublă, precum și toate ier
burile, frunzele și coletele de sfec
lă, resturile de la grădina de le
gume, etc.

Cu rezultate deosebit de bune 
se pot însiloza cocenii de po
rumb tocați și capitulele de floa- 
rea-soarelui, în amestec cu furaje 
Verzi, dovleci tocați, tăiței de sfe
clă, melasă diluată etc. O sarcină 
actuală importantă pentru obține
rea unor cantități de furaje de 
bună calitate o constituie respecta
rea cu strictețe a regulilor de însi
lozare. De aceea, conducerile gos
podăriilor colective, sprijinite de 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare trebuie să se preocupe în 
aceste zile cu toată răspunderea de 
asigurarea spațiului de însilozare, 
de buna organizare a muncii. Lu
crările de însilozare trebuie să se 
desfășoare în așa fel ca recoltatul 
furajelor, transportatul, tocarea și 
presarea puternică a nutrețului să 
se facă concomitent și într-un timp 
cît mai scurt, asigurîndu-se furaje 
însilozate în cantități mari pentru 
întregul efectiv de animale.

Ing. SUC1U MATEI 
șeful secției agricole raionale

își 
ma- 
nic- 

cali-

me-
Jo-

ție. Cunoscîndu-și din timp sarci
nile de plan, brigada I-a condusă 
de comunistul Cîndea Cornel 
repartizează judicios lucrul pe 
șini, în raport cu importanța 
selor ce le are de executat și 
ficarea muncitorilor.

De asemenea, brigada Il-a 
canici, condusă de comunistul 
san Manole, a introdus metoda e- 
xecutării reparațiilor pe tipuri de 
utilaje, formînd echipe în fruntea 
cărora se află muncitori cu o înaltă 
calificare, care are fiecare un nu
măr de 5-6 muncitori, pe care-i a- 
jută să dea lucrări numai de bună 
calitate și în termenul stabilit. In 
cursul acestui an, de pildă, brigă
zile I-a și a Il-a nu au dat nici un 
rebut.

Succese cu care ne mîndrim am1 
realizat și în prima lună a trîmes-[ 
trului III (iulie), cînd colectivul 
nostru și-a realizat planul produc
ției globale în proporție de 110,62 
la sută, cel al producției marfă în 
proporție de 136,97 lă sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 15 
la sută.

In întîmpinarea aniversării a 17 
ani de la eliberarea patriei, întrece- 

GORAN CONSTANTIN 
tehnician tehnolog la Atelierul1 

central de reparații-Alba Iulia 
(Continuare în pag. 3-a)
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Produse ceramice 
peste plan

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, colectivul de muncă de la 
sectorul ceramic Sîntimbru al I.I.L. 
„Horia" a încheiat luna august cu 
însemnate rezultate ta îndeplinirea 
planului de producție. Astfel, în 
luna august, colectivul de muncă 
de aici a dat peste plan 
cărămizi și peste

S-au evidențiat 
echipele conduse 
Nicolae, Farcaș 
loan și Pietroi Iacob de la cuptoa
re și echipa condusă de Radar Ghe- 
za de la secția de fabricare a ți
glelor.

100.000 
10.000 țigle.
în mod deosjbit 

de tov. Cîmpean 
Alexandru, Trîf

Slabă preocupare
Problemei asigurării pentru a- 

nimale a unor cantități sporite de 
nutrețuri murate, gospodăria colec
tivă din Coșlariu nu-i acordă im
portanța cuvenită. Deși timpul pen
tru executarea însilozărilor de po
rumb și altor nutrețuri a sosit, 
consiliul de conducere nu a luat 
încă nici o măsură pentru săparea 
gropilor necesare însilozării.

De asemenea, conducerea aces
tei gospodării a nesocotit pînă în 
prezent și identificarea în mod o- 
perativ a parcelelor de porumb din 
lan care nu asigură o producție 
sporită de boabe, precum și alte nu
trețuri potrivite pentru însilozare.

Față de aceste lipsuri, consiliul 
de conducere al gospodăriei colec
tive din Coșlariu, sub îndrumarea 
organizației de partid, are datoria 
de a lua toate măsurile pentru a 
asigura executarea gropilor și în
silozarea furajelor prevăzute . la 
timp.

însilozării nutrețurilor mai 
multă atenție!

Deși gospodăria colectivă din Că- 
pud are de însilozat în acest an 
cantități sporite de nutrețuri dife
rite, consiliul de conducere (preșe
dinte tov. Chiorean C.) neglijează 
în mod nepermis luarea măsurilor 
ce se impun pentru ca această im
portantă problemă să se execute la 
timp.

La această unitate cele 2 gropi 
de însilozare, cu o capacitate: de 
peste 600 tone, continuă să fie ne
curățate. Mai mult, deși gospodăria 
nu va pu.tea asigura întreaga can
titate de siloz numai din porumbul 
corespunzător pentru acest scop, to
tuși consiliul de conducere încă nu 
a trecut nici pînă în prezent la i- 
dentificarea altor nutrețuri ca otavă, 
trifoi în miriște etc. din cadrul gos
podăriei spre a fi însilozate. Aceste 
lipsuri trebuie grabnic lichidate.



Toată atenția construcțiilor în gospodăriile colective
RAID ANCHETĂ

Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la plenara 
C. C. al P.M. R. din 30 iunie — 1 iulie a.c., privind construirea socia
lismului Ia sate și dezvoltarea agriculturii, subliniază că ridicarea u- 
nui volum sporit de construcții gospodărești — grajduri, maternități și 
îngrășătorii de porci, saivane, ma gazii, pătule etc. — constituie o ne
cesitate de mare importanță în dezvoltarea multilaterală a producției 
agricole.

Luptând pentru traducerea în fapt a prețioaselor învățăminte prevă
zute în Raport, gospodăriile colective din Berghin, Mihalț, Vințul de 
Jos și altele au obținut rezultate fru moașe privind ridicarea de cons
trucții gospodărești. Faptele dovedesc însă că în raion sînt lin același 
timp gospodării agricole colective unde lucrările de construcții nu se 
desfășoară pe măsura posibilităților.

Pentru a cunoaște cum se desfășoară munca i'n problema construc
țiilor în gospodăriile colective, în scopul îmbunătățirii activității în 
această direcție, redacția ziarului „Steaua roșie" a organizat un raid 
anchetă. In cele ce urmează, redăm cîteva aspecte din cele constatate 
cu prilejul raidului. [

Luptă pentru rezultate tot mai bune
In gospodăria colectivă „7 No

iembrie" din Vințul de Jos, crește
rea animalelor se dezvoltă tot mai 
mult. De unde anul trecut, la în
ființare, gospodăria dispunea doar 
de cîteva perechi de boi de munc.ă 
și un număr mic de oi, astăzi cu 
totul alta e situația aici.

Ou împrumut de la stat și din 
venituri proprii, colectiviștii au spo
rit numărul bovinelor la 60 capete. 
Au pus bazele unei crescătorii de 
porci, cu o matcă de 10 scroafe de 
prăsilă, iar numărul oilor a ajuns 
la 299 capete. Odată cu sporirea 
numărului de animale, colectiviștii 
din Vințul de Jos s-au gîndit și la 
asigurarea de adăposturi pentru a- 
cestea. La început, ce e drept, co
lectiviștii se frămîntau cu gîndul 
că. trebuie să facă atîtea construcții: 
grajd pentru 100 bovine, cotețe pen
tru porci, saivan pentru oi, maga
zie pentru cereale etc. Ajutați însă 
de organizația de partid, au reușit 
să învingă greutățile începutului.

Desfășurîndu-și munca după un 
plan de măsuri, cu sarcini și res
ponsabilități concrete, au format o 
echipă de construcție cu meșteri 
pricepuți din rîndul colectiviștilor 
ca Tărtărean Gheorghe, Galben 
Gheorghe, Muntean loan și alții. 
Pentru mobilizarea, forțelor de mun
că necesare, a bunei desfășurări a 
lucrărilor, i s-a încredințat respon
sabilitatea comunistei Susan Elena, 
membră în consiliul de conducere.

Prima dată, in luna ianuarie, s-a 
construit un saivan pentru 700 oi. 
Și faptul că la construirea lui s-au 
folosit materiale provenite din sursă 
locală iar mulți colectiviști, ca Gro
za Nicolae, Mircea Ion, Drăghici 
Gheorghe și alții, au efectuat peste 
150 zile de muncă voluntară, a fă
cut ca saivanul să nu coste în to
tal decît 20.000 lei. In primăvară 
s-au construit două cocine pentru 
■porci și un adăpost pentru bovine

0J IM IM O U
Bine cunoscuți pentru hărnicia cu 

care colectiviștii din Mihalț luptă 
pentru a smulge părtinitului rod cit 
mai bogat, ei acordă în același fmp 
toată importanța și dezvoltării creș
terii animalelor.

Odată cu sporirea numărului de 
animale, conducerea gospodăriei, în
drumată cu răspundere de organi
zația de partid, a luat toate măsu
rile pentru asigurarea în același 
timp de condiții cît mai bune de 
adăpostire a acestora. TrecEnd la 
fapte și preocupați de dorința de 
a realiza construcții bune și iefti
ne, colectiviștii au asigurat pentru 
construcții 1'20.000 cărămizi ce au 
fost făcute pe plan local, pentru un 
grajd pentru 100 bovine și o ma
ternitate pentru 50 scroafe de re
producție. Avînd toate materialele 
asigurate, echipa de zidari și dul
gheri, în frunte cu comuniștii Truța 
Sever și Laslo Florian, au construit 
într-o perioadă scurtă de timp un 
nou grajd pentru 100 bovine.

Hotărâți să-și îndeplinească în în
tregime planul la construcții și să 
obțină rezultate cît mai bune în în
trecere cu colectiviștii din Cistei, 
membrii gospodăriei colective din 
Mihalț, cu comuniștii în frunte, zo
resc acum terminarea lucrărilor de 

la tabăra de vară, la care, de ase
menea1, folosindu-se materiale iefti
ne, construcțiile făcute nu au costat 
gospodăria decît 5.000 lei.

O deosebită atenție au acordat co
lectiviștii asigurării de adăposturi 
corespunzătoare pentru bovine. Fo- 
losindu-se echipa de construcție din 
gospodărie, cărămidă, pietriș și alte 
materiale asigurate pe plan local, 
costul grajdului nu a depășit suma 
de 80.000 lei, ceea ce reprezintă 45 
la sută din valoarea inițială. Tot în 
acest an s-a construit un grajd pen
tru adăpostul celor două autoca
mioane ale gospodăriei, o încăpere 
pentru atelierul de fierărie și s-a 
amenajat o magazie pentru 14 va
goane cereale.

Colectiviștii din Vințul de Jos 
sînt hotărîți ca în viitor să mun
cească cu și mai multă însuflețire, 
pentru a asigura gospodăriei cons
trucțiile de care are nevoie la timp 
și la un preț de cost cît mai scăzut.

Colectiviștii din Vințul de Jos, pe drept cuvînt, se pot mîndri cu 
noul grajd construit.

(& IFR A Jl O
finisare la grajd și uscătoria de tu
tun, pregătesc materialele En vede
rea începerii construcțiilor la ma
ternitatea de scroafe. Tot în aceste 
zile se muncește la transportul pie
trișului necesar turnării bazinelor 
de captare a izvoarelor, pentru con
ducerea apei la grajduri.

Punînd un accent deosebit pe dez
voltarea creșterii animalelor și în
deosebi pe sporirea numărului de 
taurine din prăsilă proprie, la pro
punerea comuniștilor, colectiviștii 
din Mihalț au hotărât de pe acum 
ca în anul 1962 să construiască 
încă 2 grajduri pentru bovine.

La G.A.C. — Ighiu, construirea grajdului este rămasă în urmă.

Pentru animalele 
gospodăriei — construcții 

trainice și ieftinei
Numărul de bovine proprietate 

obștească, din cadrul gospodăriei 
colective din Berghin este în pre
zent de peste 200 capete. Pentru a 
asigura acestora adăposturi cores
punzătoare și la un preț de cost 
scăzut, consiliul de conducere, în
drumat de organizația de bază din 
cadrul gospodăriei, acordă proble
mei construcțiilor o importanță 
deosebită.

Dacă la înființarea gospodăriei 
averea obștească număra doar cî- 
teva mii de lei, adăugînd la aceas
ta și valoarea noilor construcții rea
lizate, azi ea a întrecut suma de 
800.000 lei. Printre aceste cons
trucții se numără grajdul construit 
anul trecut, cu o capacitate de 100 
de capete, un sediu nou cu mai 
multe încăperi, o magazie pen<ru 
cereale cu o capacitate de 10 va
goane, pătule pentru porumb, o 
maternitate pentru 50 de scroafe 
etc.

In acest an, colectiviștii berghi- 
eni au mai hotărît să construiască 
un grajd cu o capacitate de 100 
capete. Pentru ca lucrarea să-i cos
te cît mai ieftin, pe plan local s-au 
asigurat pietrișul, cărămizile și alte 
materiale. In prezent, zoresc ridi
carea zidului din cărămidă, a că
rei execuție a și ajuns la centura 
de beton. Astfel, în scurt timp, prin 
hărnicia colectiviștilor, pentru ani
malele gospodăriei va fi terminat 
un nou grajd.

CUPAS DE MELC
Dacă gospodăria colectivă din 

Benic se mîndrește cu rezultatele do- 
bîndite în sporirea numărului de a- 
nimale din matcă proprie și crește
rea producției de la.pte la vaci, nu 
aceleași cuvinte de laudă se pot 
spune despre această unitate în ce 
privește ridicarea de construcții gos
podărești.

Datorită faptului că aici consi
liul de conducere (președinte tov. 
Balăș TomaȚ pune problema cons
trucțiilor pe ultimul plan, ridicarea 
grajdului pentru bovine se tărăgă
nează de luni de zile. Mai mult, me-

s
construcțiilor de 

colective
G. a. c.

■ t ii a I ■ a 
grajduri planificate în 

din raion, la
Realizat

gospodăriile
1 septembrie 1961

1. Vințul de Jos 90%
2. Mihalț 80%
3. Berghin 75%
4. Țelna 70%
5 .Alba Iulia 60%
6. Cistei 55%
7. Obreja 35%
8. Teleac 30%
9. Drîmbar 30%

10. Șard 25%
11. Ciugud 15%
12. Șeușa 15%
13. Limba 15%
14. Teiuș 15%
15. Oiejdea 12%
16. Totoi 12%
17. Henig 11%
18. Oarda de Sus 10%
19. Stremț 7%

G. A. C. Realizat
20. Cetea 5%
21. Benic 5%
22. Galda de Jos 5%
23. Hăpria 5%
24. Straja 5%
25. Dumitra 5%
26. Pețelca 5%
27. Beldiu 5%
28. Galtiu 5%
29. Cricău 4%
30. Căpud 3%
31. Sibișeni 3%
32. Mesentea
33. Ighiu —
34. Oarda de Jos —
35. Sîntimbru —
36. Coșlariu —
37. Micești —

Materiale sînt, totuși treaba nu merge
Pentru adăpostirea numărului spo

rit de animale de producție și de 
muncă, adunarea generală a colec
tiviștilor din satul Straja a hotărît 
la întocmirea planului de producție, 
printre altele, construirea unui 
grajd cu o capacitate de 100 ca
pete vite mari.

Intre timp s-a procurat tot mate
rialul necesar construcției și s-a 
confecționat pe plan local și o can
titate de 100.000 cărămizi. Cu toate 
acestea, începerea lucrărilor de 
construcție la grajd continuă să fie 
amînate cu totul nejustificat.

Analizînd faptele care duc la a- 
această situație, reiese că vina pen
tru întîrzierea terminării fundației

Toată importanța asistenței tehnice
La ridicarea de noi construcții în 

gospodăriile colective din raion o 
contribuție de seamă sînt . chemate 
să-și aducă și organele tehnice de 
specialitate.

Sprijiniți de organele tehnice a- 
gricole raionale la amplasarea cons
trucțiilor și în timpul lucrărilor, co
lectiviștii din Mihalț au reușit să 
construiască o uscătorie de tutun 
cu o capacitate sporită și un grajd 
pentru 100 bovine în condițiuni teh
nice optime, și la un preț de cost 
redus. Ajutați de tehnicienii de la 
I.G.O., rezultate bune în construi
rea grajdului obțin și colectiviștii 
din Drîmbar.

In ce privește asistența tehnică 
pe care trebuie să o acorde orga
nele tehnice de specialitate, nu în 
toate gospodăriile colective e aceeași 
situație. Așa, de pildă, organele 
tehnice de la Serviciul de sistema
tizare și arhitectură raional nu s-au 
deplasat la gospodăriile colective 

reu s-a manifestat și tendința de a 
se amîna construirea grajdului pe 
alți ani. Ca urmare a acestui fapt, 
pînă la 28 august nu s-a executat 
decît săpatul șanțului pentru tur
narea fundației. Cu toate că pietri
șul necesar turnării, fundației se 
găsește în apropiere și carele sînt 
eliberate de alte lucrări în această 
perioadă, nu s-a transportat încă 
nici un metru cub de pietriș sau 
alte materiale la locul de construc
ție. Cimentul repartizat de mai 
multe săptămîni, pînă la 28 august 
continuă să fie încă neadus în gos
podărie.

Dacă începerea lucrărilor de 
construcție se tărăgănează de la o 
zi la alta, aceasta se datorește în 
aceeași măsură și organizației de 
partid, precum și sfatului popular 
din comună, care lasă ca lucrările 
de construcție în gospodărie să se 
desfășoare de la sine.

Pentru ca construirea grajdului 
prevăzut pentru 100 bovine să se 
termine în cel mai scurt timp, con
ducerea gospodăriei, sprijinită cu 
toată răspunderea de comitetul exe
cutiv al sfatului popular din co
mună, trebuie să mobilizeze toate 
forțele la executarea lucrărilor de 
construcții. 

de beton și a construcției grajdului 
se datorește nu unor cauze obiec
tive, ci slabei preocupări de care 
dă dovadă consiliul de conducere al 
gospodăriei.

Pentru a pune capăt tărăgănării 
construirii grajdului, consiliul de 
conducere al gospodăriei din Stra
ja, sprijinit de sfatul popular din 
comună, are datoria de a-și orga
niza temeinic munca, iar prin fSlo? 
sirea tuturor forțelor de care, dis
pune, a zidarilor și dulgherilor pri
cepuți din cadrul gospodăriei, să 
facă totul pentru ca construirea 
grajdului să se termine într-un timp 
cît mai scurt.

din Pețelca, Căpud, Ighiu pentru a 
le îndruma în problema construc
țiilor, încă din primăvară. In sla- , 
bă măsură sprijină gospodăriile co
lective de care răspund în ce pri
vește ajutorul pe care trebuie să-l 
dea și tehnicienii de la întreprinde
rile Vinalcool și Autobaza de trans
porturi din Alba Iulia. Acestor stări 
de lucruri, dăunătoare bunei desfă
șurări a lucrărilor de construcții în 
gospodăriile colective, trebuie să i se 
pună de urgență capăt.

CONCLUZII
Din constatările făcute cu pri- ( 

lejul raidului, s-a putut vedea că > 
pe lingă rezultatele bune dobin- < 
dite în problema construcțiilor în > 
gospodăriile colective, mai sînt ? 
încă și unele lipsuri care necesită ( 
să fie grabnic lichidate. La gos- ? 
podăriile colective din Mesentea, ( 
Ighiu, Oarda de Jos, Sîntimbru ) 
și Coșlariu, unde conducerile gos- ( 
podăriilor colective nu s-au ocu- 1 
pat în suficientă măsură de cons- ? 
trucții, pEnă la data de 28 august ( 
nici nu s-a turnat cel puțin fun- > 
dația. Unele din acestea, cum ( 
sînt, de exemplu, gospodăriile co- S 
lective din Ighiu, Sîntimbru și < 
Oarda de Jos, nu au luat măsuri ( 
să-și asigure cel puțin materiale- ) 

! le ce se pot obține pe plan local, ( 
i ca transportul pietrișului pentru > 
[ fundație, facerea cărămizii etc. ( 
i La gospodăria colectivă din Ciu- > 
1 gud, deși s-a asigurat în cea mai ? 
' mare parte cărămida pentru grajd ( 
1 încă de anul trecut, din cauza ) 
j lipsei de interes din partea con- ț
> ducerii gospodăriei pentru cons- î
J trucții, abia zilele trecute s-a tre- ) <
> cut la construirea grajdului. < 
( Ținînd seamă că odată cu <

luna septembrie intrăm în S 
’ toamnă și timpul se poate schim- ( 
i ba, devenind mai puțin favorabil ? 
( lucrărilor de construcții, conduce- ? 
( rile gospodăriilor colective, îndru- >
< mate cu răspundere de organiza- ( 
) țiile de partid și de stat locale, j 
( trebuie să mobilizeze toate forțele >
< la executarea lucrărilor de cons- ) 
) trucții, astfel îneît ele să fie grab- ( 
l nic terminate.



Pa calea îndeplinirii sarcinilor Plenarei C. C. al P. M. R. din 30 Iunie și 1 Iulie

Cu forte sporite spre noi rezultate
Cu puțin timp în urmă, membrii 

Și candidații de partid din gospo
dăria agricolă colectivă „Mihălța- 
na“ din Mihalț au analizat în ca
drul unei adunări generale — în 
lumina Raportului tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej prezentat la Plenara 
C.C. al P.M.R., cum au luptat co
muniștii, întreaga masă de colecti
viști pentru dezvoltarea gospoda
rei lor colective, pentru întărirea ei 
din punct de vedere economic și 
organizatoric.

In darea de seamă prezentată, 
din discuțiile purtate de membrii 
și candidații de partid a reieșit cu 
putere faptul că sub conducerea or
ganizației de bază au fost obținute 
în cadrul gospodăriei rezultate deo
sebit de însemnate. Deși tînără, în 
anul trecut gospodăria s-a situat 
printre gospodăriile colective din 
raion care au împărțit cele mai mari 
venituri colectiviștilor, valoarea zi- 
lei-muncă trecînd de 40 lei. S-a 
dezvoltat sectorul zootehnic, astfel 
că față de începutul acestui an nu
mărul capetelor de bovine a cres
cut cu peste 100. După strîngerea 
recoltei de grîu, colectiviștilor li 
s-au repartizat ca avans la zi-mun- 
că 3 kg grîu, alte produse, pre
cum și o însemnată sumă de bani.

Din dezbaterile adunării a reie
șit însă, că în cadrul gospodăriei 
mai sînt încă rezerve ce se cer a 
fi mai judicios folosite, că gospo
dăria n-a epuizat nici pe departe 
posibilitățile de dezvoltare a ramu
rilor anexe. De pildă, ramura ovi
nelor e încă slab dezvoltată, cum de 
altfel nu suficient au fost dezvol
tate creșterea vitelor mari, în spe
cial a vacilor de lapte, a porcilor 
«te. Pentru a determina pe viitor 
un avînt și mai puternic în dezvol
tarea și întărirea gospodăriei, adu
narea a adoptat un plan de măsuri 
în care s-au stabilit măsurile ce 
vor trebui luate în viitor pentru 
folosirea complexă a tuturor posi
bilităților din gospodărie. Astfel s-a 
stabilit printre altele ca sectorul 
zootehnic să fie mărit considerabil, 
ajungîndu-se în 1965 la peste 900 
capete bovine, 2.600 oi, precum și 
Ia un mare număr de păsări. Se 
vor construi, de asemenea, adăpos
turi corespunzătoare, iar baza fu
rajeră va fi considerabil mărită. 
S-au stabilit apoi în plan măsurile 
ce trebuie luate încă de pe acum, 
spre a se asigura ca încă în tim
pul ce a mai rămas pînă la finele 
ajțnlui să se îndeplinească o seamă 

Min' sarcinile de viitor. Astfel, s-a 
stabilit ca sarcina anuală privind 
asigurarea numărului de vițele să 
fie îndeplinită cît mai curînd, să 
se termine construcția grajdului, să 
se asigure școlarizarea în școala de 
7 ani a celor mai mulți colectiviști. 
S-a prevăzut apoi, ca în perioada 
de iarnă să se asigure școlarizarea 
pe profesii a unui număr cît mai

Adunările de
In actuala etapă a construcției 

socialiste în țara noastră, cînd sar
cinile sînt din ce în ce mai com
plexe, cînd sfaturile populare sînt 
chemate să se ocupe cu tot mai 
■multă competență de dezvoltarea e- 
conomică, social-culturală și gospo
dărească a orașelor, a comunelor și 
satelor, antrenarea largă a maselor 
Ta înfăptuirea acestor obiective are 
o importanță . deosebită. Interesate 
fiind, masele de oameni ai muncit 
participă cu entuziasm la dezvolta
rea economică și social-culturală a 
orașului și satului, își aduc întrea
ga contribuție la acțiunile de în
frumusețare.

Un rol deosebit în cimentarea le
găturilor între sfaturile populare și 
alegători, în mobilizarea lor la di
ferite acțiuni îl au deputății. Ei 
sînt reprezentanții firești ai mase
lor în organul local de conducere 
și de aceea se bucură de o deose
bită stimă și încredere. In același 
timp, deputății sînt chemați să se 
■prezinte în fața alegătorilor, să 
facă dări de seamă de felul cum 
s-a muncit, care a fost contribuția 
fiecărui cetățean la rezolvarea di
feritelor probleme.

Cele șase luni care au trecut de 
la alegerile din primăvară dovedesc 

mare de brigadieri, șefi de echipă 
și colectiviști.

Deși n-a trecut mult timp de la 
data cînd a avut loc adunarea co- 
r—tniștilor din Alihalț, organizația 
de bază din cadrul gospodăriei, sub 
îndrumarea comitetului comunal de 
partid, a pornit hotărît la îndepli
nirea obiectivelor prevăzute în pla
nul de măsuri. Astfel, cu ajutorul 
comuniștilor, a fost mobilizată în
treaga masă de colectiviști la ter
minarea construcțiilor, astfel că în 
prezent sînt aproape terminate graj
dul și uscătoria. Pentru asigurarea 
bazei furajere, s-a pregătit însilo- 
zarea producției de pe 7 ha porumb 
în cultură dublă, trifoi, resturi de 
la grădina de legume și alte nu
trețuri.

S-a intensificat în această peri
oadă preocuparea organizației de 
bază pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic. îndrumată fiind, condu
cerea gospodăriei și-a mărit secto
rul bovin cu încă 19 vițele, astfel 
că a fost îndeplinită sarcina pre
văzută în planul de producție pe 
întregul an.

Dat fiind faptul că peste puțin 
timp încep cursurile, în învățămân
tul de stat, organizația de bază a 
intensificat munca în rîndul colec
tiviștilor care n-au absolvit 7 clase 
elementare, spre a-i convinge să-și 
continue studiile pînă la comple
tarea a 7 clase. La început, e ade
vărat, treaba a mers greoi. Dar pe 
măsură ce munca organizației se 
intensifică, 
viști s-au 
școala.

Din cele 
toată puterea că 
bază din cadrul gospodăriei colec
tive din Mihalț se străduiește să 
îndeplinească întocmai sarcinile sta
bilite în planul de măsuri. E un 
început bun, și dacă el va fi con
tinuat, cu siguranță că gospodăria 
colectivă din Mihalț va face pași 
uriași pe calea continuei dezvoltări 
și întăriri.

tot mai mulți colecti- 
înscris spre a urma

de mai sus rezultă cu 
organizația de

dări de seamă
cu toată puterea că, acolo unde a 
existat preocupare, acolo unde de
putății au ținut o strînsă legătură 
cu alegătorii, i-au mobilizat la di
ferite acțiuni, au fost obținute re
zultate de seamă în înfăptuirea pro
punerilor. Și în această direcție me
rită a fi scoși în evidență deputați 
ca Bimbea Viorel, Ledrer Elvira, 
Deobald Alexandru și alții din c- 
raș, care au mobilizat alegătorii la 
acțiunile de înfrumusețare a străzi
lor, îngrijirea parcurilor etc. La 
Țelna, din inițiativa deputaților 
Hada Gligor, Ilada Dionisie și a 
altora, s-a început și se lucrează la 
pietruirea drumului, de asemenea 
ia Feneș, Meteș, Almașul Mare de
putății și-au adus din plin contri
buția, mobilizînd alegătorii la acțiu
nile de construire a dispensarelor 
medicale și a altor construcții.

Peste cîteva zile, în întregul ra
ion vor începe adunările în care 
deputății vor prezenta dările de sea
mă asupra muncii lor, asupra felu
lui cum s-au achitat de mandatul 
încredințat de alegători. Mulți de
putați, majoritatea chiar, vor putea 
să raporteze alegătorilor că și-au 
îndeplinit sarcinile, că prin parti
ciparea tuturor, propunerile au fost 
înfăptuite. Și acesta e un prilej de

Pregătiri pentru campania de insămințări
Muncesc cu hărnicie

In aceste zile, colecti viștii din sa
tul Teleac muncesc cu multă 
hărnicie pentru a pune recoltei vii
toare de grîu o bază trainică. Ast
fel, pe 20 la sută din suprafața ce 
urmează a. fi însămîtițată cu grîu 
de toamnă, au și executat arătura. 
Pentru fertilizarea solului, de ase
menea, colectiviștii, care vor intro
duce sub brazdă în acest an îngră-

IBAlf P^SIUIL IPE LOC
Gospodăria agricolă colectivă din 

Sîntimbru are de însămînțat cu 
grîu în această toamnă 140 ha. Cu 
toate acestea, pînă în prezent, gos
podăria continuă să bată pasul pe 
loc în executarea lucrărilor premer
gătoare însămînțărilor de toamnă.

La această unitate nici lupta pen
tru fertilizarea solului nu se bucură 
de atenția cuvenită. Deși gospodă
ria dispune de cantități sporite de 
îngrășăminte organice și de atelaje 
suficiente, pînă în prezent nu au 
transportat încă nici o tonă de în
grășăminte naturale la cîmp. O al
tă problemă care continuă să fie

Nu folosesc din plin timpul prielnic
La gospodăria colectivă din He

nig timpul frumos, fără ploi per
mite desfășurarea cu intensitate a 
transportului sutelor de tone de 
îngrășăminte naturale spre parcele
le unde va fi însămînțat grîul de 
toamnă. Datorită însă slabei mobi
lizări a forțelor de muncă de către 
consiliul de conducere, pînă la 29 
august abia s-au transportat la 
cîmp cîteva tone de îngrășăminte. 
De asemenea, colectiviștii din a- 
cest sat neglijează și începerea con
diționării grîului de sămînță pre
cum și revizuirea și repararea uti
lajului necesar în campania de 
toamnă.

De tărăgănarea acestor lucrări, 
nu în mai mică măsură se face vi-

La gospodăria a- 
gricolă de stat din 
Gal da de Jos pre
gătirile în vederea 

însămînțărilor de 
toamnă se desfășoa
ră din plin.

IN CLIȘEU: Mun
citoarele Goarnă 

Ludovica și Șimandi 
Emilia execută se
lectatul seminței de 
grîu cu productivi
tate ridicată.

ale deputaților
îndreptățită mîndrie. Vor fi însă 
cazuri cînd unii deputați, nefiind 
pe deplin pătrunși de marea încre
dere ce le-a fost acordată și, ne- 
desfășurînd activitate corespunză
toare, nu vor putea vorbi despre 
îndeplinirea sarcinilor. Și în a- 
ceastă situație se vor găsi Rațiu 
Vasile din suburbia Bărăbanț, Po- 
gany Aladar, Moise Elena și Ghe- 
meș Alexandru din Alba-Iulia. Se vor 
găsi asemenea lor și alți deputați 
din Zlatna, Benic, Galda de Jos. 
Se vor găsi și la Oiejdea, unde, 
se poate spune, contribuția deputa
ților a fost destul de mică în ce 
privește lucrările pentru electrifi
care. 1

Deși puțin, dar pînă la data pre
zentării dărilor de seamă a rămas 
un timp ce poate fi folosit pentru 
rezolvarea unor sarcini încredințate 
de alegători. De aceea, fiecare de
putat, cu sprijinul sfatului popular, 
trebuie să se intereseze de proble
mele circumscripției, să mobilizeze 
masele la rezolvarea acelor proble
me ce pot fi realizate. Să facem 
perioada de ținere a dărilor 
seamă să constituie un bun prilej de 
strîngere continuă a legăturilor cu 
masele, o perioadă rodnică de noi 
înfăptuiri.

ca 
de

de 
în 
de

au

șăminte organice pe o suprafață 
30 ha-, au transportat pînă acum 
cîmp peste 30.000 kg gunoi 
grajd.

Totodată, harnicii colectiviști 
terminat condiționarea întregii can
tități de sămînță și au trimis la la
borator probe pentru stabilirea pu
terii de germinație.

neglijată este aceea a revizuirii 
reparării utilajelor de muncă.

Față de această situație, consi
liul de conducere al gospodăriei co
lective din Sîntimbru, ajutat în mai 
mare măsură de sfatul popular co
munal, are datoria de a mobiliza 
toate forțele de care dispune, pen
tru grăbirea căratului gunoiului de 
grajd la cîmp, pentru repararea u- 
tilajelor, precum și schimbarea la 
baza de recepție a seminței neco
respunzătoare cu sămînță de cali
tate, astfel ca în momentul declan
șării campaniei de toamnă arătu
rile și însămînțările să se poată 
desfășura din plin.

novat și tehnicianul agricol al co
munei Berghin, a cărui îndrumare 
operativă și concretă nu prea se 
face simțită în gospodăria colectivă 
din Henig.

Lichidînd cu această tărăgănare, 
colectiviștii din acest sat trebuie să 
intensifice la maximum executarea 
lucrărilor de sezon.

-----------o-----------
La E. M. „Gheorghe Doja'

0 activitate culturală intensă la toate sectoarele!
Cu vreo 3-4 luni în urmă, se au

zeau aici la Zlatna vorbindu-se des
pre activitatea culturală de la Ex
ploatarea minieră „Gh. Doja“ din 
Zlatna, de la sectoarele exploatării, 
numai cuvinte de laudă. Și nu în- 
tîmplător. Le-au fost prezentate 
zlătnenilor ca și muncitorilor de la 
sectoare programe artistice bogate, 
care i-a determinat să aplaude mi
nute în șir pe cei ce, învingînd tra
cul, s-au dovedit a fi iscusiți jucă
tori ai scenei.

Pe atunci, comitetul sindical al 
exploatării, hotărît să curme cu i- 
nacțivitatea în munca cultural-ar
tistică, a organizat chiar un concurs 
la care au fost invitate să parti
cipe toate formațiile de la sectoare. 
Și întrecerea, inițiată a dat posibi
litate să se culeagă roade din cele 
mai frumoase. Nu trecea săptămî- 
nă ca la sectoare sau jos la Zlatna 
să nu existe vreun program pre
zentat de formațiile artistice ale ex
ploatării.

Era firesc ca, odată pusă la punct, 
activitatea cultural-artistică să, 
meargă din ce în ce mai bine, să 
cuprindă în desfășurarea ei mase 
cît mai largi de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari din ca
drul exploatării. Din păcate însă, 
lucrurile nu s-au petrecut așa. Co
mitetul sindical a lăsat oarecum a- 
ceastă muncă pe seama comitetelor 
sindicale de secție, cu sarcina ca 
acestea să se preocupe în continu
are de intensificarea muncii cul
turale, potrivit cu condițiile și spe
cificul sectoarelor. Unele comitete 
sindicale de secții însă n-au acor
dat atenția cuvenită acestei sarcini. 
Și faptele vorbesc clar despre a- 
cest lucru. Sectorul Haneș avea a- 
cum vreo 3 luni una din cele mai 
bune brigăzi artistice de agitație. 
Ea prezenta cu regularitate progra
me interesante, plăcute. De un timp 
însă, despre activitatea acestei bri
găzi nu prea se pot spune multe lu
cruri. Dintr-o activitate continuă, 
brigada de aici a ajuns să prezinte 
programe doar la zile festive. Și 
mirarea e cu atît mai mare cu cît 
tov. Teodorescu Gh., responsabilul 
brigăzii, este și responsabil cultural 
din comitetul sindical de exploatare. 
Trebuie spus apoi că nici tov. Vă
dan Moise, președintele comitetului 
sindical de secție, nu se prea inte
resează de problemele muncii cultu
rale.

Nici la sectoarele Almaș-Stănija

Un puternic îndemn 
spre noi realizări

(Urmare din pag. l-a)
rea socialistă a luat un avînt și 
mai mare. Am avut cu acest prilej 
un bilanț și mai rodnic. Cinstind 
marea sărbătoare, noi am realizat 
o economie de 480.000 lei față de 
180.000 lei cît a fost angajamentul 
pînă la sfîrșitul acestui an.

Colectivul nostru se mîndrește 
mult cu strungarii comuniști Țîmpea 
Andrei și Gheorghe, care nu nu
mai că sînt în fruntea acțiunilor 
pentru lucrări de cea mai bună ca
litate, dar ei sînt exemplu demn 
de urmat pentru fiecare muncitor 
din atelierul nostru. Și ca ei mai 
sînt și alți tovarăși. Mecanicii Rusu 
Gheorghe, Meteșan Ștefan, de pil
dă, prin inovațiile realizate au reu
șit să economisească peste 30.000 
lei în acest an.

Rezultatele obținute sînt în pri
mul rînd rodul preocupării organi
zației de bază pentru mobilizarea 
comuniștilor și a întregului colectiv 
la îndeplinirea sarcinilor. Aici co
muniștii sînt mereu fruntași în mun
că. Tovarăși ca Beligăr Simion, 
Mogoșan Iosif și alții, deși sînt ti
neri membri de partid, ei au reu
șit nu numai să dea lucru de bună 
calitate, dar să antreneze și pe co
legii lor de muncă să lucreze cu 
mult simț de răspundere la repara
țiile ce le efectuează.

Mobilizați de rezultatele obținute 
pînă acum, harnicii muncitori, teh
nicieni și ingineri de la Atelierul 
central de reparații se angajează 
să sporească economiile, să ridice 
necontenit calitatea lucrărilor și să 
îndeplinească înainte de termen pla
nul anual de producție.

activitatea cultural-artistică nu sa
tisface cerințele. Dacă la Almaș e- 
xistă o echipă ocazională de dan
suri ce prezintă programe doar la 
1 Mai sau 23 August, la Stănija nu 
poate fi găsită o astfel de echipă. 
Nici cel puțin în colonie comitetul 
sindical nu s-a străduit să satis
facă cîtuși de puțin cerințele cultu
rale ale muncitorilor și familiilor 
lor. Să nu existe la Almaș și Stă- 
nija condiții pentru o activitate 
cultural-artistică corespunzătoare? 
Sînt condiții, mai ales că nu de 
mult aici au fost repartizați să lu
creze numeroși absolvenți ai școli
lor profesionale, tineri dornici să-și 
dea întreaga contribuție la intensi
ficarea muncii culturale. Dar cine 
să se ocupe de antrenarea tinerilor, 
a forțelor ce există în aceste sec
toare, dacă comitetele sindicale de 
secții neglijează acest lucru? Și a- 
poi se cere mai mult sprijin și din 
partea instructorului cultural pe ex
ploatare, tovarășa Eugenia Pluta, 
din partea comitetului sindical, mai 
ales în ce privește punerea la punct 
a stațiilor de amplificare de la Al
maș și Haneș, mijloace importan
te în culturalizarea maselor.

Dar nu numai sectoarele au go
luri în desfășurarea activității cul
turale. Există goluri și lă Zlatna, la 
centru. La un moment dat, ca ur
mare a slabei preocupări, formații
le cultural-artistice ale exploatării 
nici nu s-au prezentat la faza co
munală a concursului cultural-spor- 
tiv al tineretului, fiind nevoie să se 
meargă pînă la amînarea concur
sului. E drept, în ultimul timp aici 
s-a luat măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor. S-a făcut chiar unifica
rea brigăzii artistice de la birouri 
cu cea de Ia uzina de preparare. 
Totuși, activitatea nu e așa după 
cum ar trebui să fie. In ce privește 
formația de cor, în special, se cere 
a se lua măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii. Trebuie formată o o- 
pinie sănătoasă și luat atitudine 
împotriva unora dintre membrii 
formațiilor artistice, ca Bunca loan, 
Haneș Ioan, Floca loan și alții,care 
încearcă să se sustragă de la ac
tivitatea culturală.

La Exploatarea minieră „Gh. Do- 
ja“ sînt condiții pentru îmbunătăți
rea muncii culturale. E nevoie însă 
ca comitetul sindical, cu sprijinul 
comitetului de partid, să se preocu
pe cu mai multă răspundere ae 
munca culturală.



A XVI-a aniversare a proclamării R. D. Vietnam
La 2 septembrie, poporul vietnamez sărbătorește cea mai mare săr

bătoare națională a sa — cea de-a 16-a aniversare de la proclamarea 
Republicii Democrate Vietnam. Cei 16 ani care s-au scurs, au în
semnat pentru poporul vietnamez anii unui avînt continuu pe calea 
refacerii țării distruse în cei aproape 15 ani de război consecutiv. In 
același timp, anii aceștia au însemnat pași uriași pe calea construc
ției socialiste.

Poporul romîn urează la cea de-a 16-a aniversare poporului frate 
vietnamez noi succese Cn construcția socialistă a țării, în lupta pen
tru o viață tot mai îmbelșugată.

Viei Tri — un oraș al muncii și al păcii
Vechiul Viet Tri era o mică așe

zare cu cîteva mii de locuitori. Sub 
dominația franceză el a fost ocupat 
de un regiment de soldați, ca și de 
un întreg cortegiu de proprietari de 
hoteluri, tripouri și localuri de noap
te, de prostituate și de răufăcători. 
Singura activitate industrială se re
ducea la fabricarea pastei de hîrtie.

In timpul războiului de rezisten
ță, colonialiștii francezi au trans
format orașul într-o fortăreață, au 
instalat o rețea de sîrmă ghimpa
tă, au transformat orezăriile și 
cîmpurile cultivate cu trestie de 
zahăr în cîmpuri de mine.

Așa a arătat Viet Tri la restabili
rea păcii în 1954. Pe acest pămînt 
martirizat de război, poporul mun
citor din R. D. Vietnam a hotărît 
să înalțe un oraș nou, un oraș al 
muncii și al păcii.

■4r
înfățișarea orașului Viet Tri se 

schimbă pe zi ce trece. Acolo unde 
era ieri un teren viran, va deveni 
mîine un parc frumos, un stadion 
spațios.

Apropiindu-se de Viet Tri, călă
torul zărește întîi în mijlocul ore- 
zăriilor verzi două fabrici — una 
de brichete și una de cherestea. El 
traversează apoi podul din Viet 
Tri, distrus de bombele americane 
la începutul celui de-al doilea răz
boi mondial și reconstruit în 1956.

Construirea primului combinat metalurgic
A construi repede și a da lucru 

de calitate, aceasta este deviza 
constructorilor Combinatului meta
lurgic Thai Nguyen. Din inițiativa 
muncitorilor fruntași, constructorii 
desfășoară pe scară largă întrece
rea pentru raționalizarea și îmbu
nătățirea proceselor tehnologice de 
producție. In ultimele zile construc
torii termocentralei combinatului au 
introdus 32 propuneri de raționali
zări. Betoniștii au depășit sarcinile

Haiti este unul din statele A- 
mericii Latine care deși formal 
este independent, în realitate de
pinde de S.U.A.

Situată în partea apuseană a in
sulei Haiti și în vecinătatea insu
lelor Gonov și La Tortue, Republi
ca Haiti se mărginește la răsărit cu 
Republica Dominicană, la nord cu 
Oceanul Atlantic iar la sud cu 
Marea Caraibelor.

Suprafața țării este de 26.000 km 
pătrați. Populația numără 3.700.000 
de locuitori, din care 90 la sută 
sînt negri.

Capitala și principalul centru e- 
conomic și comercial al țării este 
orașul Port-au-Prince. Alte orașe 
mai importante sînt: Cap-Haition, 
Gonaives, Aux Cayes etc.

Haiti este o țară extrem de îna
poiată din punct de vedere econo
mic. Despre o industrie autohtonă 
nu se poate vorbi. In afara unei 
«nari fabrici de zahăr la Port-au- 
Prince aparținînd nord-americanilor 
nu există decît întreprinderi semi- 
meșteșugărești care prelucrează o 
mică parte din materia primă lo
cală.

La sate, ocupația de bază a ță
ranilor este cultivarea trestiei de 
zahăr și a arborelui de cafea, plan
tații care aparțin marilor latifun- 
dieri străini sau autohtoni.

■A-
Insula Haiti-a doua ca mărime 

din Antilele Mari a fost desco
perită de Cristofor Columb la în
ceputul lunii decembrie 1492. In 
timpul primei sale călătorii spie 
Lumea Nouă, părăsind țărmurile 
insulei Cuba pe care o considera 
greșit drept „continentul asiatic" 
—Columb s-a îndreptat spre est în 

Urmează apoi o serie de clădiri de 
diferite forme care se succed de-a 
lungul Rîului Limpede.

Centrala electrică, construită pe 
locul vechii fortărețe este cea mai 
mare din republică, dar ea va ceda 
această întîietate viitoarei centrale 
a combinatului metalurgic din Thai 
Nguyen. Puțin mai departe se află 
fabrica de zahăr cu o capacitate de 
35 tone pe zi de zahăr de calitate 
superioară. Rezidurile fabricii de 
zahăr vor fi livrate distilăriei de 
alcool în curs de construcție. In a- 
propiere se înalță impozanta clă
dire a fabricii de hîrtie, care folo
sește ca materie primă deșeurile de 
trestie de zahăr furnizate de fa
brica de zahăr din vecinătate.

Dacă deocamdată muncitorii din 
Viet Tri trebuie să se mulțumească 
cu locuințe modeste, într-u-n viitor 
apropiat ei vor avea la dispoziție 
locuințe confortabile, parcuri, clu
buri, cinematografe, restaurante, 
magazine, spitale... Copiii lor vor 
fi bine hrăniți și îngrijiți la creșe 
și cămine, vor merge la școală.

Viet Tri renaște și se transformă, 
împreună cu centrul industrial Vinh 
restaurat și lărgit și cu viitorul cen
tru metalurgic de la Thai Nguyen, 
Viet Tri este chemat să joace un 
rol însemnat în opera de construire 
a unei vieți prospere pentru po
porul vietnamez.

de plan cu peste 120 la sută. Con
structorii combinatului au îndeplinit 
planul pe primul semestru cu șase 
zile înainte de termen. Deseori ca
nicula este înlocuită de ploaia to
rențială. Orice timp ar fi munca nu 
încetează. In vremea bună munci
torii constructori lucrează ziua și 
noaptea. Primul combinat metalur
gic în R. D. Vietnam va fi dat în 
exploatare înainte de termen.

I-I A I T I
căutarea insulei Tipangu (actuala 
Japonie). După socotelile lui acea
stă insulă trebuia să se afle cam 
la 2.000 km de China. Dar numai 
după cîteva ore, marinarii au 
observat coastele înalte ale unei 
insule. Ei au denumit-o „His- 
panida" (mica Spanie) datorită 
munților înalți care le aminteau 
de cei din patria lor. Populația 
băștinașe o numeau însă Haiti.

In loc să ajungă la țelul mult 
visat, corabia „Santa Maria" a 
lui Columb a nimerit pe un banc 
de nisip și s-a scufundat. Aici 
pe țărmul de nord-vest, o parte 
din marinarii naufragiați au în
temeiat prima așezare europeană — 
Navidad.

Crunta exploatare întreprinsă de 
cuceritori în Haiti a dus la izbuc
nirea unor puternice răscoale în 
rîndurile populației locale urmate 
de represiuni sîngeroase și de ex
terminarea în masă a băștinașilor.

Pentru a-și asigura mîna de lu
cru necesară în minele de aur și 
plantațiile de trestie de zahăr, cu
ceritorii spanioli au început să 
„importe" negri din Africa încă de 
la începutul sec. 16-lea. La sfir- 
șitul sec. al 17-lea (1697) spa
niolii au fost înlocuiți de alți 
stăpîni — francezii, dar situația 
negrilor-sclavi a rămas la fel de 
grea. Sub influența revoluției fran
ceze, pe insulă au izbucnit răs
coale iar în anul 1804 în urma 
luptelor dîrze pentru independența 
națională, Haiti a fost proclamată

Primele produse 
ale unei uzine noi
Uzina de articole din beton-ar- 

mat din Hanoi, a cărei construcție 
a fost începută anul trecut, a dat 
prima producție experimentală: pri
mul stoc de stîlpi pentru liniile de 
înaltă tensiune, care s-au dovedit a 
fi de calitate superioară. Uzina va 
produce de asemenea elemente de 
construcții din beton-armat, con
ducte de apă, cuptoare refractare 
și altele.

Pentru odihna 
oamenilor muncii

Pe malul Lacului Mare din Ha
noi a început construirea unei sta
țiuni balneo-climaterice.

Stațiunea va avea cinci pavilioa
ne și un mare restaurant, totul o- 
cupînd o suprafață de 5.334 metri 
pătrați. Pentru construirea acestei 
stațiuni a fost investită suma de 
1.582.000 dongi.

De 22 de ori mai mult 
decît în 1939

In anul școlar 1957-1958 în R. D. 
Vietnam au funcționat șase școii 
superioare și 17 școli profesionale, 
frecventate de 12.000 de studenți și 
elevi.

In 1961, în R. D. Vietnam au 
funcționat nouă școli superioare și 
54 de școli profesionale (școli medii 
tehnice) frecventate de 38.900 de 
studenți și elevi. Numai instituțiile 
de învățămînt superior numără 14 
mii de studenți, ceea ce reprezintă 
de 22 ori mai mult decît numărul 
studenților tuturor școlilor supe
rioare din vechea Indochină în a- 
nul școlar 1939-1940.

13 cărți la 10 locuitori
Potrivit ultimelor statistici, ser

viciile de difuzare a cărții din R.D. 
Vietnam au difuzat 21.860.000 vo
lume, ceea ce reprezintă în medie 
13 cărți la 10 locuitori și de 16 ori 
mai mult decît în 1939, an record 
pentru numărul de cărți editate sub 
regimul colonialist.

Printre cărțile cele mai cerute 
sînt „Jurnal din închisoare" de pre
ședintele Ho Și Min, cărți de popu
larizare a științei, sau tratfnd pro
bleme în legătură cu mișcarea coo
peratistă la sate.

republică — prima republică de 
negri din lume. Independența era 
însă formală, deoarece capitalului 
francez îi ia locul capitalul ame
rican. In anul 1915 forțele armate 
ale S.U.A. au ocupat insula. După 
o serie de răscoale în anul 1934 
trupele americane au fost retrase, 
în schimb capitalul american și-a 
păstrat dominația economică și po
litică asupra republicii Haiti.

Dominația economică a S. U. A. 
asupra republicii Haiti are urmări 
grele asupra situației populației. 
Revista americană „U.S. News 
and World Report" scria recent că 
„Republica neagră Haiti este co
cioaba caraibilor. 90 la sută din 
populație este formată din țărani 
loviți de mizerie, care practică o 
agricultură primitivă și duc o viață 
de semiînfometare".

Majoritatea țăranilor din Haiti 
posedă mici petece de pămînt. Re
vista vest-germană „Der Stern" 
precizează: „Dacă cineva este no
rocos, posedă 20 mp pămînt, patru 
arbori de cafea sau doi palmieri. 
Unii posedă numai craca unui ar
bore, care este astfel împărțit de 
mai multe familii".

Foamea face asemenea ravagii 
înctt zilnic mor din această cauză 
în medie 10 oameni. Haiti este una 
din țările unde mortalitatea in
fantilă este cea mai ridicată. Pen
tru autoritățile din Haiti puțin in
teresează faptul că peste 30 la sută 
din copii nu ating vîrsta de un 
an.

Un eveniment important in viata 
organizațiilor de partid

(Urmare din pag. l-a)
muncă pentru mărirea numărului 
de sortimente și folosirea cfît mai 
largă a resurselor existente în 
raion.

Adunările pentru dare de seamă 
și alegeri din organizațiile de 
partid de la sate sînt chemate să a- 
nalizeze profund felul cum membrii 
și candidații de partid luptă pentru 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective și întovără
șirilor agricole existente, stabilind 
măsuri concrete în lumina hotărî- 
rilor Congresului al III-lea al parti
dului și ale Plenarei din 30 iunie 
— 1 iulie pentru dezvoltarea și con
solidarea sectorului socialist al a- 
griculturii în raion. Pe baza unor 
dezbateri temeinice este necesar să 
se stabilească de către organizațiile 
de bază de la sate măsuri practice, 
îndeosebi cu privire la însilozarea 
porumbului, condiție principală pen
tru creșterea șeptelului, pentru spo
rirea producției de came și lapte. 
De asemenea trebuie acordată toată 
atenția măsurilor politice și organi
zatorice pentru terminarea în tim
pul cel mai scurt a construcțiilor 
necesare adăpostirii animalelor. A- 
nalizlînd ceea ce s-a realizat, comu
niștii trebuie să pună în centrul 
discuțiilor lor și sarcinile de viitor, 
găsind cele mai juste căi pentru 
sporirea continuă a producției ve
getale și animale, pentru creșterea 
permanentă a bunăstării materiale 
și culturale a țăranilor muncitori 
din raionul nostru.

Alături de problemele de produc
ție, în adunările de alegeri un loc 
important trebuie să-l ocupe dez
baterea problemelor privind viața 
internă de partid. Făcînd bilanțul 
activității organizației de partid în 
cadrul dezbaterilor membrii și can
didații de partid au datoria de a 
analiza stilul de muncă al biroului, 
de a acorda cea mai mare atenție 
muncii colective, organizării și con
trolului executării hotărârilor, re
partizării de sarcini concrete mem
brilor și candidaților de partid, 
pregătirii adunărilor de partid. Un 
loc principal în dezbateri este ne
cesar să-l ocupe problema educării 
marxist-leninist? a membrilor și ne
membrilor de partid, munca politică 
de masă desfășurată de organiza
țiile de partid, precum și activita
tea organizațiilor de bază cu acti
vul fără de partid, creșterea și e- 
ducarea acestuia. O atenție deose-

Referiiidu-se la. situația mizeră 
a negrilor din Haiti, pînă și zia
rul „New York Times" este nevoit 
să recunoască într-ttn articol pu
blicat recent că „poporul (haitian 
n. r.) este analfabet în proporție 
de 90 la sută, iar veniturile pe cap 
de locuitor nu trec de 72 de dolari 
anual".

Washingtonul a apreciat faptul că 
Duvalier actualul cîrmuitor al 
țării, s-a oferit să pună la dis
poziția americanilor portul „Mole 
Saint-Nicolas, situat la numai 65 
km depărtare de Cuba, pentru 
construirea unei baze militare na
vale americane. In același timp pe 
teritoriul Republicii Haiti, sînt pre
gătite bande de mercenari în ve
derea unei noi agresiuni împotriva 
poporului cuban.

In aceste condiții este foarte Ii- 
resc ca ura maselor populare față' 
de regimul lui Duvalier să crească. 
Dictatorul Duvalier, cu toate că 
falsifică alegerile pentru a se rea
lege, cu tot ajutorul american, are 
scaunul prezidențial foarte șubred.

Agenția Prensa Latina relata re
cent că „mișcarea de protest îm
potriva acțiunilor teroriste ale re
gimului dictatorial se intensifică pe 
zi ce trece". Țărani, profesori, a- 
vocați, tineri, în demonstrațiile care 
le organizează, cer demisia dicta
torului Duvalier și renunțarea la 
„ajutorul" american. Cu toate că 
poliția operează arestări, cu toate 
că închisorile sînt pline de patrioți 
haitieni, demonstrațiile și grevele se 
înmulțesc. Prin lupta sa dreaptă 
poporul haitian va reuși să alunge 
pe asupritori, cucerindu-și indepen
dența deplină.
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bită va trebui acordată felului în 
care organizațiile de bază se ocu
pă de conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de masă. Este cu totul 
de neîngăduit să mai existe cazuri 
ca acel petrecut în anul trecut la 
Vințul de Jos, cînd în darea de 
seamă a Comitetului comunal pre
zentată în adunarea pentru alegeri 
nu s-a amintit nici un cuvînt des
pre activitatea femeilor.

In cadrul adunărilor un loc im
portant îl ocupă propunerile pentru 
noile comitete și birouri.

De compoziția organului de partid, 
de calitatea membrilor săi este 
condiționat într-o măsură însemna
tă bunul mers al organizației de 
partid. Tocmai de aceea, problema 
alegerii organului de partid tre
buie privită cu cea mai mare răs
pundere, iar discutarea propunerilor 
să fie făcută cu maximum de exi
gență și după o matură chibzuință. 
Cu aceeași răspundere trebuie pri
vită și alegerea delegaților pentru 
conferințele raională și orășenească.

Atît la adunări cît și la conferin
țe, fiecare membru de partid are 
datoria ca pentru alegerea noului or
gan de partid și a delegaților la con
ferințele de partid să propună pe cei 
mai buni comuniști, bărbați și femei,, 
care au dovedit prin fapte devota
mentul față de partid, inovatori și 
fruntași în producție, oameni care 
prin întreaga lor activitate au ară
tat că posedă calități de conducă
tori, că sînt în stare să organizeze 
înfăptuirea sarcinilor trasate 
partid.

Dată fiind marea importanță a 
alegerilor organelor de partid, să 
facem totul pentru ca ele să contri
buie din plin la ridicarea la un 
nivel mai înalt a întregii munci de 
partid în construcția economică și 
de stat, în scopul traducerii în via
ță cu succes a sarcinilor trasate de 
Congresul al III-lea al partidului.

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

- spoiHtir -
FOTBAL

A. S. T. A. Alba — 
Dinamo Barza 0—0

Duminica trecută A.S.T.A. Alba a 
susținut primul său meci din ca
drul campionatului regional; ' op.ria 
I-a, în compania echipei Dirramo- 
Barza. Jocul a fost așteptat cu un 
interes deosebit de spectatori și se 
poate spune că așteptarea nu le-a- 
fost înșelată. Ambele echipe au 
prestat un joc frumos, cu faze 
spectaculoase, aplaudate de publicul 
spectator.

După aspectul jocului, fotbaliștii 
de la A.S.T.A. Alba trebuiau săcîș- 
tige acest meci, însă linia de atac 
s-a dovedit a fi ineficace, ratîn- 
du-se ocazii clare. Pîrvu, de pildă, 
a ratat două din aceste ocazii. Me
ciul s-a încheiat cu un scor 
alb (0-0).

De la A.S.T.A. Alba cei mai buni 
de pe teren au fost Străjan și Pă
curar, iar de la Dinamo-portarul..

CLASAMENTUL
Metalurg. Cugir 1 1 0 0 3: 0 2>
Minerul Deva 1 1 0 0 2: 0 2“
Parîngul Lonea 1 1 0 0 2: 0 2
Minerul Ghelar 1 1 0 0 7: 2 2
Sebeșul Sebeș 1 1 0 0 5: 2 2
Minerul Petrila 1 0 1 0 1: 1 1
Minerul Vulcan 1 0 1 0 1: I 1
A. S. T. A. Alba 1 0 1 0 0: 0 t
Dinamo Barza 1 0 1 0 0: 0 1
C.F.R. Simeria 1 0 0 1 2: 5 0
C.F.R. Teiuș 1 0 0 1 2: 7 0
Victoria Călan 1 0 0 1 0: 2 0
Min. Aninoasa 1 0 0 1 0: 2 0
Dacia Orăștie 1 0 0 1 0: 3 0

Etapa viitoare
C.F.R. Simeria — Dacia Orăștie; 

Minerul Aninoasa — Metalurgistul 
Cugir; C.F.R. Teiuș — Parîngul 
Lonea; Minerul Deva — Minerul 
Ghelar; Minerul Vulcan — Victo
ria Călan; Dinamo Barza —- Mi
nerul Petrila; Sebeșul Sebeș — 
A.S.T.A. Alba.
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