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DIN CUPRINS! JT. RAIONULUI
O inițiativă de prel

tive este cît se poate de bun. In ul
tima lună s-a reușit să se economi
sească peste 315 tone combustibil 
convențional. In momentul de față 
bătălia se dă ca nici o locomotivă 
din depou să nu mai lucreze cu pier
deri de combustibil.

Pînă în prezent, cele mai bune 
rezultate au fost obținute de meca
nicii Picoș loan, Avram Aurel, Me- 
drea Gligor și Păcurar loan împreu
nă cu fochiștii k>r.

Cu cîteva luni în urmă, din ini
țiativa comuniștilor de la Depoul de 
locomotive din Teiuș, s-a pornit o 
prețioasă chemare care în scurt 
timp a fost îmbrățișată de întregul 
colectiv de mecanici și fochiști din 
depou. La baza acestei initiative stă 
întreținerea în bună stare a locomo
tivelor, remorcarea trenurilor cu to
naj sporit și folosirea în mod rațio
nal a combustibilului superior în a- 

-y.p.iâstec cu cel inferior.
■ Rezultatul aplicării acestei iniția-

sînt 
mai 
insă

Cetățenii din comuna Teiuș 
mulțumiți de calitatea pîinii, 
ales din ultimul timp. Au fost 
unele zile cînd calitatea pîinii nu a 
fost aceeași. Aceasta pentru faptul 
că nu a existat aceeași preocupare 
din partea colectivului de muncă. 
In urma sesizărilor făcute de con
trolul obștesc, conducerea brutăriei 
a luat măsuri concrete pentru lichi
darea lipsurilor și continua îmbu
nătățire a calității pîinii. Ca urmare 
a măsurilor luate, calitatea pîinii

-------------xzs-------------

Sărbătorirea zilei de 23 August la Alba Iulia
Oamenii muncii din orașul nostru 

aiu sărbătorit cea de-a 18-a aniver
sare a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist într-un entuziasm deo
sebit. încă de dimineață, în centrul 
orașului gătit ca întreg orașul în 
haină de sărbătoare au venit sute 
și sute de oameni ai muncii, cefe
riști, muncitori de la fabrica „Arde
leana", I.I.L. „Horia“, Atelierul 
„Ardealul" și alte totreprineri, gos
podine, pionieri. Aduceau cu ei 
rftxiumai pădurea de steaguri și lo- 
fcnei, de portrete și grafice. Adu- 
PLitf întreaga bucurie închinată ce
lei mai mari sărbători 
poporului nostru.

Ora 9,30. La tribuna 
în aplauze furtunoase 
roului și Comitetului 
partid, reprezentanți ai organizații
lor de masă, conducători de între
prinderi, muncitori fruntași.

Mitingul a fost deschis de către

naționale a

oficiată urcă 
membrii bi- 
raional de

---------------------♦
LA ORDINEA 

ZILEI

Ne apropiem cu fiecare zi ce trece 
tot rriai mult de perioada cînd ani
malele vor trebui să intre în stabu- 
lațiie. Iată de ce asigurarea unor 
condiții optimie de adăpostire, îm
preună cu o furajare corespunzătoare, 
constituie o importantă sarcină de 
oare depinde sporirea continuă
productivității animalelor, dezvolta
rea neîncetată a creșterii numărului 
acestora. '

Ținînd cont de dezvoltarea conti
nuă a efectivului de animale, gos
podăriile colective din raionul nos- 

a

in Stremț acordă toată atenția creșterii vacilor.

s-a îmbunătățit în mod simțitor. 
Faptul acesta dovedește că, atunci 
cînd pentru acest lucru există o mai 
mare preocupare, cînd fiecare mun
citor brutar își face datoria în mod 
conștiincios, se fabrică pîine de cea 
mai bună calitate, așa cum de fapt 
au fost trasate sarcinile de către 
partidul nostru. Aceasta trebuie să 
fie preocuparea permanentă a mun
citorilor de la brutăria din Teiuș.

Coresp. V. STREMȚAN

tov. Grigore Mureșan, președintele 
Sfatului popular raional, după care 
tov. Ion Mărginean, secretar aii Co
mitetului raional de partid, a făcut 
o amplă expunere consacrată glo
rioasei aniversări.

După miting a urmat un bogat 
program artistic și o serbare cîmpe- 
nească la ștrand.

Cooperative
Una din preocupările și sarcinile 

Uniunii raionale a cooperativelor de 
consum este autofinanțarea coopera
tivelor. Îndrumate și sprijinite în- 

’eaproape, în majoritatea ilor, coo
perativele de consum dîn raionul 
nostru se autofinanțează.

Astfel, în cursul an-ulkii 1961, pri
mele cooperative care au trecut la 
această formă economică a fost coo
perativa „30 Decembrie" din Alba 
Iulia și cooperativa din Ighiu.

tru și-aiu prevăzut să construiască în 
acest an 36 grajduri pentru vaci, 23 
maternități pentru scroafe, 10 sai
vane* 5 îngrășătorii de porci și un 
număr mare de magazii, pătule și 
remize pentru atelaje. ‘Multe din gos
podăriile colective, ale căror condu
ceri au dovedit preocupare importan
tă pentru terminarea construcțiilor 
planificate, au reușit să obțină re
zultate bune, terminînd o mare par
te din construcții. La Alba Mia, da
torită folosirii forțelor existente în 
gospodărie, âtît cele calificate cît și

I Corespondenții ne scriu despre 

împărțirea avansurilor în' G A.C.

Muncă și răsplată
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Hăpria au muncit cu 
multă însuflețire la strînsul recoltei, 
reușind să termine încă de multtre- 
ierișul.

De curînd. în cadrul gospodăriei 
a avut loc împărțirea avansului de 
40 la sută. Mulți colectiviști, parti- 
cipînd regulat la muncă, au primit 
ca avans cantități însemnate de 
grîu. Astfel, colectivistul Chirilă 
Ștefan a primit numai ca avans pen
tru zilele lucrate 790 kg grîu, iar 
Dăian Ion și Achim Ion (Hila) au 
dus acasă peste 600 kg grîu fiecare.

STRBU NTCOLAEVenituri mari la Ciugud
Și la gospodăria agricolă colectivă 

din comuna Ciugud a avut loc zilele 
trecute, într-un cadru sărbătoresc, 
împărțirea avansului de 40 la sută. 
Și cu acest prilej hărnicia multor 
colectiviști a fost răsplătită din 
plin. Colectivistul Hațegan Ion, de 
pildă, de la brigada din Șeușa a 
primit ca avans peste 700 kg grîu, 
de asemenea colectiviștii Cozma 
Dumitru — 918 kg grîu. Avram Ma
ria — 745 kg și Porncea Nicolae — 
936 kg grîu.

Tot în ziua împărțirii avansului 
de grîu, alici la Ciugud, au mai fost 
împărțite colectiviștilor și însemnate 
sume de bani, revenind pentru fie
care zii-muncă cîlte 5 lei.

POPA NTCOLAE

autofinanțate
Experiența pozitivă și rezultatele 

bune obținute de primele coope
rative autofinanțate au fost extinse și 
în alte cooperative din raion, astfel că 
în prezent încă trei cooper alive de 
consum din comunele Mihalț, Hă
pria și Teiuș au început să-și desfă
șoare activitatea pe bază de autofi
nanțare.

In prezent, în raionul nostru, 
cinci din cele opt cooperative de 
consum se autofinanțează.

II I

cele necalificate, s-a reușit să se ter
mine un grajd și se lucrează în pre
zent de zor la terminarea celuilalt. 
Demn de scos în evidență este fap
tul că în această gospodărie s-au 
folosit pe scară largă resursele lo
cale, realizîndu-se însemnate econo
mii și în același timp asigurîndu-se 
un ritm continuu în construcție. Me
rită apoi scoasă în evidență preocu- 
oarela conducerilor gospodăriilor co
lective din Teiuș, Totoi, Vințul de 
Jos și altele, care, de asemenea, au 
terminat o mare parte din construc
ții și acum zoresc terminarea celor
lalte. ■

Anializînd însă, stadiul terminării 
construcțiilor pe raion, trebuie ară
tat că, ținînd cont de timpul înain
tat, ritmul construcțiilor, în unele 
gospodării se desfășoară nesatisfă- 
cător. Pînă în momentul de față au 
fost complet terminate 'abia 7 graj
duri, 4 maternități și o îngrășătorie, 
deci în medie 25 la sută.“ In unele 
gospodării, ca cele din Stremț, Bă- 
răbanț, Obreja, Strajajși altele, cons
truirea unor obiective nici n-a înce
put, și unde a început se desfășoară 
cu încetineală de melc, deoarece 
munca este slab organizată, nu se 
folosesc forțele proprii și posibilită
țile locale, to mod special în facerea 
cărămizilor. In aceste gospodării,

a fost 
colectivi- 
fața a-

In condițiile ac
tuale cînd 
încheiată 
zarea, în 
griculturii stau sarcini 
mari. Consolidarea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriilor colective, 
creșterea simțitoare a producției a- 
gricole, vegetale și animale, impun 
ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă 
a muncii de partid la sate.

Pornind de la acest fapt, Comite
tul raional de partid a avut și are 
ca obiectiv principal îmbunătățirea 
activității organizațiilor de bază, 
creșterea continuă a rolului lor în 
viața gospodăriilor colective. Una 
din preocupările de bază ale Comi
tetului raional de partid a fost a- 
ceea de a orienta activitatea organi
zațiilor de bază spre problemele 
principale de care depinde întărirea 
gospodăriilor, de a participa la a- 
dunările organizațiilor de bază și 
adunările gdnerale ale colectiviști
lor, la munca politică de masă.

Acest fapt a făcut ca comitetele 
comunale de partid, organizațiile de 
bază din sectorul colectivizat, în ma
joritatea lor, să dezbată cele mai 
importante probleme și prin luarea 
de măsuri organizatorice și politice 
concrete să influențeze in mod po
zitiv întreaga activitate economică 
din gospodăriile colective.

Dacă în anii trecuți în planurile 
de muncă apăreau numai probleme 
pe campanii, în ultimul timp pro
blemele din planurile de muncă sînt 
variate și legate de rezolvarea sar
cinilor politice și economice din gos
podăriile colective.

Astfel, comitetele comunale de 
partid din Mihalț, Ighiu, Vințul de 
Jos, Berghin și altele au analizat în 
mai multe rînduri felul cum mun
cesc organizațiile de bază din gos
podăriile colective pentru continua 
întărire economico-organizatorică a 
acestora. j

La rîndul lor, organizațiile de 
bază >au pus și ele în dezbaterea co
muniștilor cele mai importante pro
bleme legate de dezvoltarea gospodă
riilor colective. Ca exemplu, putem da 
organizația de bază din G.A.C. Obre- 
ja, care a analizat mai multe proble
me. Ținînd seama de importanța deo
sebită ce o are organizarea muncii în 
gospodăria colectivă, a analizat fe- 
’•'1 citm este organizată munca în 
cospodărie și a făcut recomandări 
consiliului de conducere pentru o 
mai bună repartizare a forțelor de 
muncă și totodată a repartizat și 
sarcini concrete membrilor și candi- 
'laților de partid în ce privește mun
ca economică.

O altă problemă care a fost dis
cutată de adunarea generală a or
ganizației de bază a fost aceea 
„Cum se desfășoară munca în sec
torul zootehnic pentru a se obține 
cantități sporite de produse anima-

CRIȘAN GHEORGHE 
secretar a! Comitetului raional 

Alba al P. M. R.

deosebit de

deși există suficiente forțe de trans
portat, nu s-a asigurat nici întreaga 
cantitate de balast necesară. Și a- 
cestă situație apare cu atât mai ne- 
justifeată cu cît în rîndul acestora 
sînt gospodării vechi ca Obreja cu 
multă experiență în ridicarea cons
trucțiilor și la brigada din Oiejdea 
a gospodăriei din Galda de Jos, 
deoarece și aici, din slaba preocu
pare pentru asigurarea materialelor 
de construcție dovedită de conduce
rea gospodăriei toate lucrările sînt 
mult rămase în urmă. Trebuie 
curmată diin rădăcini tendința ce se 
mai manifestă ici-colo de a amîna 
construcțiile că, chipurile, mai este 
timp.

Sîotem în pragul toamnei. Timpul 
se poate strica de la o zi la alta și. 
se vor crea grelutăți foarte serioase 
în terminarea construcțiilor pentru 
animale. De aceea, consiliile de con
ducere din gospodării, sfaturile 
populare comunale, organizațiile de 
bază, cu spri jinul comitetelor comu
nale de partid, au datoria de a lua 
asemenea măsuri organizatorice și 
politice, îneît în cel mal scurt timp 
să fie terminate construcțiile. Tre
buie folosit din plin timpul de acum 
frumos și neaglomerat încă în alte 
munci și mobilizate forțele la execu
tarea lucrărilor. Orice întârziere ne 
poate provoca mari greutăți, de a- 
ceea terminarea urgentă a construc
țiilor zootehnice se puine ca o pro
blemă principală la ordinea zilei.

liere". Tot în legă
tură cu creșterea 
și dezvoltarea ani
malelor, organic 

a analizat felul cumzația de bază
se preocupă consiliul de conducere 
de asigurarea bazei furajere. Apoi, 
biroul organizației de bază într-o 
ședință comună cu consiliul de con- 

cere a analizat cum se muncește 
în sectorul zootehnic. In altă ședin
ță, biroul organizației de bază a 
dezbătut măsurile luate de consiliul 
de conducere al gospodăriei colecti- 
' e pentru a obține de pe o suprafață 
de 20 ha 5.000 kg porumb boabe ia 
hectar în teren neirigat. In urma a- 
cestei analize, pe baza recomandă
rilor biroului organizației de bază, 
suprafața pentru obținerea a 5.000 
kg porumb a fost mărită de la 20 
hectare la 40 hectare.

Faptul că organizația de bază a 
analizat aceste probleme precum și 
altele, a făcut ca gospodăria colec
tivă din Obreja să-și îmbunătățeas
că foarte mult activitatea pe linia 
de organizare a muncii și pe linia 
economică.

Un rol deosebit de important în 
întărirea disciplinei și înlăturarea o- 
perativă a diferitelor neajunsuri l-au 
avut și îl au constituirea grupelor 
de partid în cadrul brigăzilor de 
producție.

Se poate afirma că majoritatea 
organizațiilor de partid au dat mul
tă atenție mobilizării forțelor de 
muncă, lucru ce a făcut ca în anul 
acesta campaniile agricole să se 
desfășoare la un nivel mult mai 
superior față de anul trecut în toate 
gospodăriile, dîndu-se atenție mult 
mai mare calității lucrărilor și exe
cutării lor la timp.

Trebuie să remarcăm faptul că 
organizațiile de partid au susținut 
mărirea suprafețelor cultivate cu po
rumb de pe care să se obțină cel pu
țin 5.000 kg la hectar, au luptat 
mult pentru convingerea colectiviș
tilor în aplicarea tuturor regulilor 
agrotehnice, lucru ce a făcut ca în 
special aceste loturi să promită în 
prezent o producție care să depă
șească mult cantitatea de 5.000, așa 
cum este de exemplu la G.A.C. Mi
halț, Bucerdea, Galda, Cistei, Cin- 
gud, Totoi și altele.

Aplicarea în mod creator a pre
vederilor statutare și a măsurilor 
indicate prin hotărîrile Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și ale Consiliului de Miniștri 
cu privire la repartizarea venituri
lor după cantitatea și calitatea mun
cii depuse a creat o temelie sănă
toasă pentru sporirea producției a- 
gricole, creșterea continuă a pro
prietății obștești și ridicarea hunei- 
stări a membrilor colectiviști.

Pe baza indicațiilor, în majoritatea 
gospodăriilor agricole colective a 
fost aplicată repartizarea sarcinilor 
de producție pe brigăzi și echipe, în- 
lăturîndu-se metoda repartizării de 
sarcini pe individ. Cele mai bune re
zultate în această direcție sînt obți
nute de gospodăriile din Teiuș, Cis
tei, Șard, Berghin, Drîmbar, Ciu- 
gud, etc.

Sînt însă și unele gospodării co
lective unde organizațiile de partid 
vor trebui să ajute mai mult consi
liile de conducere în organizarea 
muncii, așa cum este cazul la gos
podăriile colective Dumitra, Pețelca 
și Benic, unde organizarea muncii 
nu este la un nivel suficient de co
respunzător.

In centrul preocupării comitetelor 
de partid și organizațiilor de bază 
a stat dezvoltarea sectorului zoo
tehnic din gospodăriile colective, 
problemă ce a fost analizată în a- 
dunările de partid, începînd cu sta
bilirea cifrelor de plan pe anul 1962, 
în urma cărora au fost făcute reco
mandări adunărilor generale de a 
stabili în planurile de producție dez
voltarea sectorului zootehnic în ra
port cu condițiile fiecărei gospodării 
colective.

De un prețios ajutor în această 
direcție au fost și sînt creditele acor
date de stat pentru cumpărări de 
animale, care pentru anul 1962 se 
ridică la suma de 5.070.000 lei, din 
care 3.600.000 lei pentru animale șt 
peste un milion lei pentru construcții. 
Astfel, la sfîrșitul anului 1962 nu-

(Continuare în pag. 2-a)



Să ridicăm continuu rolul organizațiilor de partid 
din gospodăriile colective

IN PRAGUL DESCHIDERII NOULUI AN ȘCOLAR

Spor la muncă, dragi muncitori-elevi!
(Urmare din pag. ka)_____

mărul de bovine va trebui să ajun
gă la 6.900, scroafe la 800 si ovine 
la 16.100.

Trebuie să arătăm că este un în
ceput bun și in creerea și dezvolta
rea fermelor de păsări în gospodăriile 
colective, aceasta ca urmare a mun
cii de convingere desfășurată de că
tre organizațiile de partid în lumina 
documentelor partidului nostru. Ast
fel, începind cu acest an un număr 
de 20 gospodării colective și-au 
creat ferme de păsări, dintre care 9 
ferme cu păsări de apă. Totuși, in 
această direcție rezultatele sînt sub 
posibilități. Din numărul de 17.234 
de păsări stabilit să se ajungă în 
cursul acestui an, s-au realizat abia 
14.956 bucăți.

Pe lîngă aceasta un număr de 7 
gospodării nici nu au prevăzut in 
planurile de producție creșterea pă
sărilor, problemă ce va trebui ca 
pentru anul viitor să fie în atentia 
organizațiilor noastre de partid și a 
consiliilor de conducere ale gospo
dăriilor colective.

Planul creșterii numărului de 
păsări nu a fost îndeplinit și din 
motivul procentului ridicat de mor
talitate la unele gospodării colecti
ve. Din constatările făcute pînă în 
prezent, s-a ajuns la concluzia că 
această mortalitate se datorește fap
tului că unele consilii de conducere 
ale gospodăriilor colective nu 
au dat suficientă atenție creerii con
dițiilor de adăpostire, hrănire și în
grijire a puilor, care in primele zile 
și săptămîni sînt foarte pretențioși, 
așa cum a. fost cazul la Mihalț. Cis- 
tei, Obreja, Stremț, unde au murit 
cei mai mulți.

Trebuie ca organizațiile de partid 
să desfășoare o muncă educativă 
mai temeinică pentru a dezvolta a- 
tenția și mai mult față de sectorul 
avicol, iar Consiliul agricol, secția 
de creșterea animalelor, prin specia
liștii de care dispune, să aducă mai 
mult aport în ce privește îndruma
rea gospodăriilor colective și în a- 
sigurarea asistenței sanitar-veteri- 
nară. Este necesar ca întreg efect:- 
vul femei de păsări să fie reținut 
pentru matcă, precum și numărul 
necesar de masculi, în raport cu nu
mărul de păsări.

In atenția organizațiilor de 
partid din gospodăriile colective 
a fost ducerea la îndeplinire 
a ind’cației Comitetului raional de a 
sprijini consiliile de conducere ale 
gospodăriilor pentru a recruta cei 
mai buni oameni care să lucreze în 
sectorul zootehnic. Exemplu bun 
din acest punct de vedere sînt orga
nizațiile de bază din G.A.C. Berghin. 
Teiuș, Cistei, Sard. Galda de Jos, 
Drimbar, Henig etc. In general majo
ritatea organizațiilor de bază din 
gospodăriile colective au rezolvat a- 
ceastă problemă, ajutind în primul 
rînd la alegerea celor mai cores
punzători îngrijitori ne care i-a per
manentizat în cadrul fermelor, asi- 
gurîndu-le retribuția după produc
ția obținută.

Sînt însă și alte aspecte, cum 
este cazul la gospodăria colectivă 
din Mihalț și Pețelca, unde încă nu 
este rezolvată în primul rînd alege
rea celor mai buni oameni care să 
lucreze în acest sector, iar apoi 
nu se desfășoară o muncă educati
vă suficient de calitativă, din care 
cauză sînt aspecte de indisciplină, 
lipsă de grijă față de animale, etc.

La Mihalț însuși biroul organiza
ției de bază (secretar tov. Usca 
Ioan) nu sprijină în suficientă mă
sură problema întăririi disciplinei 
socialiste a muncii, problemă ce va 
trebui să fie analizată de către co
mitetul comunal de partid.

Dezvoltarea creșterii animalelor și 
sporirea producției lor depinde în 
mare măsură de asigurarea unei 
baze furajere corespunzătoare. Se 
poate aprecia că majoritatea orga
nizațiilor die partid aula nai ilziat acea- 
tă problemă și au mobilizat forțele 
pentru a se obține rezultate cit mai 
bune pe această linie. Cantitățile de 
furaje însilozate vor trebui să creas
că în acest an Ia 30.000 tone față 
de 9.400 tone cite au fost în anul 
trecut. Trebuie mobilizate toate for
țele la rezolvarea în continuare a 
acestei probleme, avînd în vedere 
creșterea numărului de animale.

Organizațiile de tineret vor trebui 
să-și aducă mai mult contribuția la 

mobilizarea tuturor tinerilor din ra
ion în acțiunea de însilozare și pre
gătirea furajelor.

In vederea asigurării adăpostirii 
animalelor pentru anul 1962 au fost 
stabilite prin planurile de producție 
a se construi un număr de 80 cons
trucții zootehnice. Pentru aceste 
construcții gospodăriile colective din 
raionul nostru au primit ajutor din 
partea statului prin credite in va
loare de 1.070.000 lei.

Sint unele organizații de bază și 
consilii de conducere, care au acor
dat multă atenție construcțiilor, ob- 
tinînd rezultate bune, așa cum este, 
de exemplu la Berghin, Vințul de 
Jos, Teiuș, Bucerdea Vinoasă și al
tele. Cu toate acestea in cadrul ra
ionului nostru activitatea în dome
niul construcțiilor se desfășoară 
încă încet in multe gospodării agri
cole colective.

Este necesar ca organizațiile de 
partid să ia cele mai potrivite mă
suri politice pentru mobilizarea tu
turor forțelor in vederea terminării 
construcțiilor in cel mat scurt timp.

Fără indo ală că munca de partid 
in gospodăriile colective îmbracă as
pecte multiple și a reușit ca ea să 
fie ridicată la un nivel mai înalt Un 
fapt care caracterizează creșterea 
nivelului muncii de partid este și a- 
cela că. îndrumate și controlate de 
organizațiile de bază, consiliile de 
conducere au reușit să muncească 
mai bine, mai organizat, cu mai 
mult simț de răspundere și cu mai 
multă inițiativă, așa cum sînt, de e- 
xemplu. cele de la Berghin. Teiuș, 
Cistei, Bucerdea Vinoasă, Drimbar. 
Obreja, Șard, Ciugud. Alba lulia.

Pentru pregătirea profesională a 
colectiviștilor și creșterea conștiinței 
acestora, de importanță deosebită 
este hotărirea Comitetului Central 
și a Consiliului de Miniștri privind 
îmbunătățirea invățămsntului agri
col care stabilește ca învățămîntul 
agrozootehnic să fie organizat pe o 
durată de 3 ani. In lumina acestei 
hotăriri s-a și trecut la organizarea 
acestui învățămint de masă, stabi- 
!indu-se cercurile și recrutarea ele
vilor. la care organizațiile de bază 
au dat un sprijin substanțial. Au 
fost organizate un număr de 61 cer
curi, din care 30 agrctehnxe, 12 zoo
tehnice, 5 legumicole, 11 vitipomi- 
cole și 3 de mecanizatori. Pină în 
nrezent au fost recrutați un număr 
de 3.210 cursanți. Este necesar ca 
organizațiile de bază să acorde in- 

‘‘ itămintului agricol de masă toată 
atenția.

De o importanță deosebită pentru 
întărirea gospodăriilor colective a 
fost și este Hotărirea C. C. al 
P.M.R. in legătură cu redistribui
rea cadrelor din agricultură, lucru 
ce a făcut ca fiecare gospodărie să 
aibă cel puțin cite un inginer care 
ajută mult organizarea muncii și 
aplicarea regulilor agrotehnice. Va 
trebui ca organizațiile de bază să 
găsească forme tot mai bune de a- 
tragerea specialiștilor și mobilizarea 
acestora pentru a pune în valoare 
mai bine cunoștințele lor, să contri
buie cu mai multă inițiativă crea- I 
toare și să găsească cele mai bune I 
căi pentru creșterea producției și i 
dezvoltarea continuă a gospodăriei 
colective.

Zilele trecute, biroul raional de 
partid a analizat într-o ședință a sa 
cum muncesc organizațiile de bază 
din gospodăriile agricole colective 
pentru consolidarea economico-or- 
ganizatorică a acestora. Fără a 
subaprecia rezultatele mari și 
frumoase dobîndite de organiza
țiile de partid în conducerea și 
îndrumarea gospodăriilor agricole, 
h:roul a scos în evidență și unele 
lipsuri care mai există, luînd o ho- 
tărîre menită să ducă la lichidarea 
lor.

Este necesar ca organizațiile de 
partid să-și perfecționeze continuu 
stilul și metodele de muncă, făcînd 
prin aceasta să crească tot mai mult 
rolul lor, capacitatea lor organiza
torică și politică în mobilizarea co
lectiviștilor la consolidarea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor 
colective.

Organizațiile de partid trebuie să 
desfășoare zi de zi o activitate vie, 
concretă pentru educarea colectiviș
tilor în spiritul disciplinei socialiste 
a muncii, să explice cu răbdare și pe 
înțeles importanța dezvoltării mul
tilaterale a producției, luind măsuri 

chibzuite pentru sporirea continuă a 
producției agricole vegetale și ani
male.

îmbunătățirea continuă a actvi- 
tății consiliului de conducere și dez
voltarea democrației colectiviste sînt 
sarcini de mare însemnătate pentru 
fiecare organizație de bază.

Este necesar ca organizațiile de 
partid să se preocupe cu și mai 
mare răspundere de întărirea nume
rică și calitativă a rîndurilor lor, 
primind noi membri și candidați de 
partid din rindurile colectiviștilor 
fruntași, cu o bună pregătire poli
tică și profesională. Totodată, orga
nizațiile de bază vor lua măsuri 
rental împrospătarea permanentă a 
activului fără de partid și își vor 
îmbunătăți munca cu acesta, mobi- 
lizindu-l in mai mare măsură la 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
economice.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul specialiștilor, 
toate gospodăriile agricole colective 
vor trece la întocmirea planului de 
perspectivă privind dezvoltarea gos
podăriilor agricole colective.

In prezent, ne aflăm în pragul 
campaniei insămințărilor de toamnă. 
Trebuie luate măsuri pentru buna 
desfășurare a acestei importante 
campanii. In acest scop, trebuie în 
primul rînd să fie terminată acțiu
nea de stabilirea solelor unde vor 
fi însămânțate păioasele de toamnă. 
Să fie eliberate tarlalele unde se 
vor face insămințările de toamnă si 
luate măsuri de ingrășarea lor. A- 
vem toate condițiile create și de a- 
ceea va trebui ca intreaga suprafață 
să fie insămintată cu mașina și cu 
soiuri de înaltă productivitate, ținîn- 
du-se seama de recomandările fă
cute de către specialiști.

Organizațiile de partid să acorde 
—iată atenția luării de măsuri care 
să asigure terminarea in timpul cel 
mai scurt al reparării întregului utilaj 
necesar in campania de toamnă și in 
mod deosebit a mașinilor de semă
nat Paralel cu aceasta trebuie să se 
acorda toată atenția terminării in cel 
mai scurt timp a cumpărării anima
lelor planificate, terminării construe- 

’•lor și asigurării bazei furajere ne
cesare animalelor.

* Și in raionul nostru, datorită politi
cii juste a partidului, există toate 
condițiile pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor co
lective. pentru ridicarea tuturor gos
podăriilor colective la nivelul unită
ților fruntașe. Avem oameni minu
nați care muncesc cu devotament și 
entuziasm pentru înflorirea gospodă
riilor colective. Să nu precupețim 
nici un efort pentru a dezvolta con
tinuu succesele dobîndite, pentru a 
contribui din plin la avintul rapid 
al agriculturii noastre, astfel ca bel
șugul și fericirea să fie tot mai de
plină în casa fiecărui colectivist.

Scrisoare deschisă locatarilor
Am poposit atei la Zlatna nu o 

dată. Dar de cîte ori am venit m-au 
intîmpinat lucruri noi. Prin grija 
statului s-au ridicat pentru oamenii 
muncii blocuri noi, de toată frumu
sețea, o școală medie mare și spa
țioasă. Și pentru dumneavoastră, 
nefamiliștii, s-a construit un bloc 
frumos, bloc ce vi s-a dat să-l folo
siți. !

Intr-uina din zilele trecute am au
zit vorbindu-se despre unii din dum
neavoastră care locuiți aici în blo
cul C, lucruri care m-au făcut să 
roșesc, și tocmai din acest motiv 
m-am hotărit să vă fac o vizită și 
să vă adresez aceste rînduri. Am vi
zitat așa cum am spus blocul fa 
care locuiți. Am găsit aici și bune 
și rele. Am vizitat camera Nr. 5 de 
la parter unde locuiesc tinerii Gli- 
gor Aurel, Curechean loan și alții. 
Drept să vă spun că mi-a plăcut. 
Camera era curată și lucrurile aran
jate la locul lor. Mi-am dat seama 
că cei ce locuiesc în aceasta cameră 
sînt buni gospodari, că își dau bine 
seamă de faptul că bunul încredin
țat lor este un bun al întregului

Mîine în întreaga țară se deschid 
cursurile învățământului seral. Din 
nou spre școală vor porni minunății 
noștri muncitori-elevi, acei ce con
duc cu pricepere strungul, mînă lo
comotiva, sau modelează cu mîîni 
iscusite metalul sau lemnul.

Dacă în trecut zeci de mii de co
pii rămîneau în afara școlii și îngro- 
sati rindurile analfabeților, apoi as
tăzi porțile învățămîntului sînt larg 
deschise tuturor copiilor oamenilor 
muncii și în același timp tuturor 
muncitorilor care în trecut n-au a- 
vut posibilitatea de a studia.

Tehnica nouă introdusă azi în 
producție, noile mașini și agregate 
cer tot mai multe cunoștințe din 
partea celor chemați să le mînuias- 
că. Pornind de la faptul că calea 
spre o înaltă calificare trece prin 
procesul muncii, partidul și guver
nul au pus bazele și au vegheat la 
continua dezvoltare a învățămîntu- 
liti seral. In învățămîntul seral par
ticipă azi oameni ai muncii de la 
orașe și sate care doresc să-și com
pleteze studiile de cultură generală.

In clasele VIII-XI a școlii serale 
de cultură generală sînt primiți azi 
muncitori aflați în producție și care 
doresc să-și completeze studiile cu 

; condiția ca ei să fie absolvenți ai 
| tinei școli profesionale cu o vechime 

d* un an în producție, muncitori ca- 
1 lificați la locul de muncă cu cel pu

țin 3 ani vechime în producție și 
absolvenți a 7 clase cu o vechime de 
5 ani în producție și care nu au de
pășit virsta de 30 ani.

In prezent. învățămîntul seral de 
; cultură generală se lărgește conti

nuu. In raionul nostru funcționează 
in prezent secții serale cu cl. V-XI 
pe lingă toate cele trei școli medii, 
iar în ceea ce privește secția serală 
de pe lingă Școala medie „Horia, 
Cloșca și Crișan“ din Alba lulia, 
dacă în anul școlar 1959-1960 a

T emeini c
La Stremț. ca de altfel în multe 

• alte comune și sate din raion, pre- 
; gătârile pentru noul an școlar sînt 
' la sfârșit. La școlile de pe raza co- 
. nunei Stremț, de pildă, au fost ter- 
■ minate zugrăvelile și curățenia, s-a 
! aranjat și verificat mobilierul și ma

terialul didactic. Pe lîngă acestea, 
ir, noul an școlar toate sălile de 
clasă sînt înzestrate cu table noi, 
iar unele și cu catedre noi. Condu- 

rea șed ii s-a îngrijit încă de acum 
a fie asigurat și combustibilul ne-

- -sar pentru perioada de iarnă.
De curînd ne-au sosit și manua- 

lele școlare, mărturie a grijii parti
dului pentru asigurarea deschiderii 
noului an școlar în cele mai bune 
condiții. In acest an elevii de pe 
raza comunei Stremț vor primi în 
'iar manuale în valoare de pesta 
16.000 lei.

Și la internat se muncește de zor.

PE TEME DE EDUCAȚIE CETĂȚENEASCĂ

popor și deci au datoria cetățeneas
că să-l îngrijească. Am mai vizitat 
și alte camere, de asemenea bine 
întreținute.

Am rămas însă nemulțumit 
atunci cînd am ajuns la camera lo
cuită de Vatman Dumitru, Ocu Ni- 
colae și Bunduc Gheorghe. Sînt, 
probabil, prea tare, dar luînd după 
felul în care vă îngrijiți propria lo
cuință, nici n-ați merita să mai lo 
cuiți în acest bloc frumos cum 
este. Vă puteți numi oare gospo
dari, atîta timp cit țineți camera 
în murdărie? Cred că nu, și de a- 
ceeași părere sînt și ceilalți loca
tari.

Nici pentru dumneata^ tovarășe 
Dreghici loan, cuvintele nu pot fi 
dulci. Ești un băiat tînăr și munci
tor bun. In ce privește însă grija 
față de bunul încredințat nu dove
dești nimic. Mai mult, te dedai și la 
stricăciuni. Cred că ști despre ce e 
varbai Da! Despre scurt-cirouitull pe 
care l-ai provocat lăsînd aproape o 
săptămână alte 3 camere fără lumi
nă electrică. Cine-ți dă dreptul să 
te amesteci la instalația de lumină? 

funcționat cu un număr de 4 clase, în 
anul școlar 1960-1961 a funcționat 
un număr de 9 clase, iar în anul 
școlar 1962-1963 va funcționa cu 12 
clase.

Rezultatele obținute în anii șco
lari precedenți, rezultate care sînt 
mai mult decît îmbucurătoare, do
vedesc interesul munci tori lor-elevi 
de a se pregăti cît mai temeinic 
pentru viață, dovedesc grija cadre
lor didactice de a-i sprijini în însu
șirea teoriei. In cadrul școlii am a- 
vut o serie de elevi fruntași în pro
ducție, elevi sîrguincioși în școală, 
care ne fac cinste. Pe de o parte 
școala, iar pe de altă întreprinderile 
din orașul nostru se mândresc cu 
muncitorii-elevi Răuț Mihai, Popa 
Ioan de la C.F.R. Alba, Constanti- 
nescu Ion și Muncuș Eugen de la 
S.M.T. Alba lulia, Roșu loan de 'a 
cooperativa „Mureșul", Ileana Gh. 
de la Atelierul central și alții, care, 
într-adevăr, au dat dovadă de dra
goste la învățătură și în același 
timp de dragoste de muncă în pro
ducție.

Conducerea școlii a pregătit din 
timp și condițiile materiale în vetțe- 
rea primirii muncitorilor-elevi rân y 
noul an de învățămînt. Săli de-cla
să spațioase, cabinete și laboratoare 
înzestrate cu aparatura necesară aș
teaptă pe muncitorii-elevi în noul an 
de învățămînt.

In același timp, conducerile între
prinderilor și instituțiilor au dato
ria de a trece la o nouă verificare a 
celor înscriși la învățămînt, la re
crutarea și îndrumarea spre învăță
mîntul seral al tuturor muncitorilor 
care n-au încă 7 clase.

Cu ocazia deschiderii noului an 
școlar în învățămîntul seral, colec
tivul didactic al școlii urează tova
rășilor muncitori-elevi noi succese 
la învățătură și în producție.

Prof. DARAMUȘ IOAN
-------------------------------------------------

pregătiți
Pînă în prezent s-au pregătit în
semnate cantități de conserve, ne
cesare pentru hrana elevilor interni.

In centrul atenției noastre a stat 
problema școlarizării. In acest sens, 
cadrele didactice s-au deplasat în 
satele Fața Pietrii, Geoagiu de 
Sus și Geamal, stînd de vor
bă cu părinții elevilor absolvenți 
ai clasei a IV-a pentru a-i însoriag 
și în clasa a V-a. Problema școlari^ 
zării elevilor a fost discutată și în 
sesiunea sfatului popular comunal 
din 26 august 1962, unde tovarășii 
deputați s-au angajat să sprijine 
școala în această problemă, astfel 
ca pe raza comunei Stremț școlari
zarea să fie realizată în procent de 
100 la sută.

TARNU OV1DIU
Directorul Școlii de 8 ani—Stremț

din blocul C
Apoi pe lîngă toate astea, nici nu-ți- 
achiți la timp obligațiile ce decurg 
din chirie, deși e vorba de câțiva, lei, 
iar salar ai destul de bun. Și ca 
dumneata mai sînt și alții în acest 
bloc. Rădulescu floria, de pilda, 
consumă băutură peste măsură, lip
sește de la lucru, se dedă la acte 
huliganice și necinstite. Este oarea- 
ceasta o atitudine de lăcătuș, de tî
năr la 20 de ani? Categoric_£ă nu! 
Și toate aceste abateri planează a- 
supra tuturor locatarilor, deși cei 
mai mullți nu se împacă cu astfel de 
comportări.

Trebulie însă făcut și altceva. Și 
dumneavoastră, cei ce locuiți aici, 
sînteți chemați să faceți. Trebuie să 
luați o atitudine muncitorească față 
de toți cei ce nu îngrijesc bunul în
credințat sau se comportă în mod 
netovărășesc. Să-i faceți să simtă că 
a.u datoria cetățenească de a păstra 
locuința în care stau, de a se do
vedi adevăr ați gospodari. De altfel 
și rândurile de față trebuie să-i pună 
pe gînduri pe toți care sînt certați 
cu disciplina noastra socialistă, cu 
regulile de bună convețuire.

N. SPINEANU



Din activitatea organizațiilor de partid

Măsuri f>recjâlito£ire
Odată cu încheierea anului școlar 

în invățămintul de partid, organiza
ția de bază de la I. I. L. „Horia" a 
luat măsuri în vederea pregătirii și 
deschiderii noului an școlar în Învă
țămîntul de partid 1962-1963.

Adunarea generală a organizației 
de bază a analizat, în baza unui 
raport al biroului organizației de 
bază, felul cum s-a desfășurat acti
vitatea în cercurile și cursurile in- 
vățămîntului de partid. In baza ce
lor analizate, a rezultatelor pozitive 
obținute în însușirea celor studiate, 
cît și a lipsurilor ce s-au manifestat 
■și criticate de cei ce au luat cuvîn- 
tul la discuții, adunarea generală a 
trasat sarcini biroului organizației 
de bază de a lua măsuri» din timp 
pentru deschiderea anului școlar în 
învățămîntul de partid.

Atenția a fost îndreptată în pri
mul rind înspre propagandiști, de 
care depinde în cea mai mare parte 
calitatea învățămintului de partid. 
In acest scop au fost confirmați de 
adunarea generală a organizației de 
bază propagandiștii pentru cele cinci 
cercuri și cursuri ce au fost organi
zate pentru acest an de învățămînt. 
De data aceasta s-a ținut cont ca 
această. sarcină să fie încredințată u- 
nor tovarăși cu mai multă experien
ță în munca de partid și în mod 
deosebit din rîndul celor ce au școli 
sde partid. De asemenea, la recruta-

rea și numirea propagandiștilor 
avut în vedere ca propagandiștii 
nu aibă alte sarcini în afară 
funcțiile alese. In prezent, biroul 
gamizației de bază se preocupă 
mobi 1 i za rea prop aga n d iștilor
cursul de pregătire organizat 
Comitetul orășenesc de partid.

O altă preocupare a biroului 
ganizației de bază în această 
rioadă a fost aceea a recrutării 
cursanților în raport de dorința fie
căruia, de nivelul său de pregătire. 
Ca urmare a acestei preocupări, toți 
membrii și candidații de partid au 
fost încadrați în învățămîntul de 
partid. Pe lingă membrii și candi
dații de partid, în cercuri și cursuri 
au mai fost încadrați un număr de 
12 tovarăși din activul fără de 
partid al organizației de bază.

O problemă destul de importantă 
care a fost de asemenea rezolvată 
de biroul organizației de bază a fost 
aceea a procurării în mare parte a 
materialului de studiu pentru cer
curi și cursuri. Acest lucru va face 
posibilă lichidarea unor lipsuri în 
studiu ce s-au făcut simțite în anul 
trecut.

Măsurile luate de biroul organi
zației de bază in vederea pregătirii 
și deschiderii noului an în învăță
mîntul de partid, vor asigura înde
plinirea acestei sarcini la timp, 
cele mai bune condițiuni.- - - - - -«- - - - - -

Pentru recolte mari în anul viitor
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Dezvoltarea continuă a sectorului zootehnic al raionului impune în 
primul rînd asigurarea tuturor con dițiilor de creștere și întreținere și 
în primul rînd a bazei furajere. De aceasta depinde nu numai creșterea 
continuă a septetului, ci și sporirea productivității animalelor. Iată de 
ce in întregul raion atenția conducerilor gospodăriilor colective este în
dreptată spre însilozări. La Galda de Jos, Stremț, Teiuș, Oarda de 
Jos și în alte comune însilozările se desfășoară din plin, ceea ce dove
dește că consiliile de conducere, cu sprijinul organizațiilor de bază, a- 
cordă cea mai mare grijă felului în care vor fi furajate animalele. Aici 
s-au însilozat pînă în prezent mari cantități de porumb și alte furaje.

Trebuie arătat însă, că nu peste tot problema asigurării bazei fura
jere pentru perioada de stabulație a animalelor se află în centrul aten
ției. Sînt unele gospodării colective, ca cele din Mihalț, Obreja, Galtiu, 
Ighiu, Hăpria, Micești și altele, care nici pînă la ora actuală n-au în
ceput însilozările. Această tărăgănare apare cu atît mai nejustificată cu 
cît în aceste gospodării s-ar fi putut însiloza atît porumbul din rărire 
sau cel fără rod, cît și diferite alte plante furajere sau resturi din gră
dinile de legume.

Pentru a vedea cum se desfășoară lucrările de însilozare, redacția 
ziarului „Steaua roșie" a întreprins zilele trecute un raid anchetă. Pu
blicăm mai jos cîteva din constatări.

Peste 4oo tone însilozate
Acordînd întreaga atenție asigu

rării unei hrane suficiente și de ca
litate animalelor, membrii gospodă
riei agricole colective „Unirea" din 
Alba Itilia au făcut din timp toate 
pregătirile necesare în vederea în- 
silozărilor. După ce și-au asigurat 
spațiul necesar, zilele trecute colec
tiviștii au început însilozarea. Mobi- 
lizînd toate forțele, în cîteva zile ei

au reușit să însilozeze peste 400 
tone porumb furajer și alte plante. 
Demn de remarcat și în același timp 
de urmat acest exemplu și de alte 
gospodării este orientarea condu
cerii gospodăriei spre însilozarea 
diferitelor buruieni și resturi din 
grădina de legume.

In momentul de față, la această 
gospodărie munca de însilozate 
continuă.

CE SE MAI

Colectiviștii din Cistei acordă a- 
tenție deosebită creșterii animalelor, 
creșterii continue a producției a- 
cestora, iar pe această bază obține
rii de venituri ' - —
pentru aceasta se cere o altă preo
cupare tot așa de importantă și de 
răspundere, și 
mirării bazei fura jere, necesară hră
niră animatelor în timpul iernii.

In acest scop, în cadrul gospodă
riei colective din Cistei au fost pre
gătite din timp cele 4 gropi de siloz 
cu o capacitate de peste 80 vagoane.

Zilele trecute, colectiviștii au în
ceput însilozarea porumbului, reu
șind să însilozeze în cîteva zille peste 
22 tone porumb, urmînd ca în zilele 
următoare să treacă cu toate forțele 
la executarea acestei lucrări.

Coresp. LONGHIN DUMITRU 

Și pregătirile 
trebuie terminate

tot mai mari. Dar,

a nome, aceea a a si-

Campania agricolă de vară, mo- 
bilizarea tuturor forțelor din gospo
dăriile colective de pe raza comunei 
pentru stringerea recoltei la timp 
și fără pierderi a stat în atenția 
comitetului comunal de partid din 
comuna Mihalț. Dar, concomitent cu 
executarea lucrărilor din campania 
de vară s-au luat măsuri și pentru 
pregătirea și executarea în timpul 
optim a însămînțărilor de toamnă.

Zilele trecute, comitetul comunal 
de partid a dezbătut într-o ședință, 
la care au participat pe lingă mem
brii comitetului și membrii din con
ducerea gospodăriilor colective, mă
surile ce vor trebui luate pentru a 
se pune baza unei recolte tot mai 
bogate de cereale.

Din dezbaterile ce au avut loc în 
cadrul ședinței comitetului de partid, 
la care au luat parte tov. Dărămuș 
Ion, inginerul gospodăriei colective 

-dSHCistei, Cristea Simion, ingine- 
nrț^gO'podăriei colective din Mihalț, 
Salcăn Ion, președintele G.A.C. O- 
breja, Decean Ion și alții, a reieșit 
că au fost executate cu ajutorul 
S.M.T. arături adinei de vară pe în
treaga suprafață planificată. De a- 
semenea, s-a selecționat și pregătit

ne-întreaga cantitate de sămință 
cesară pentru întreaga suprafață ce 
va fi insămințată in toamnă cu so
iurile cele mai productive. S-a scos 
de asemenea în evidență preocupa
rea consiliilor de conducere ale gos
podăriilor colective 
zarea colectiviștilor 
tul îngrășămintelor 
cîmp.

In afară de aceste 
fixate solele unde se va însămința 
grîu, evitîndu-se pe cît posibil însă- 
mînțarea griului după grîu.

Cei ce au luat cuvîntul ta discuții 
au făcut propuneri prețioase și s-au 
angajat să organizeze în așa fel 
munca în campania agricolă de 
toamnă, îneît lucrările să fie execu
tate în timpul optim și în cele mai 
bune condiții agrotehnice.

Plenara comitetului comunal de 
partid a trasat sarcinile ce revin or
ganizațiilor de partid de pe raza co
munei, în ceea ce privește organi
zarea muncii politice pentru mobi
lizarea tuturor forțelor la executa
rea lucrărilor din campania agricolă 
de toamnă și în mod deosebit la e- 
xecutarea însămîntărilor de păioase.

Coresp. L. DUMITRU

pentru mobili- 
la transporta- 

naturale în

lucrări au fost

Cu sprijinul comitetelor de cetățeni
iMobilizarea maselor largi la con

ducerea treburilor obștești, la acțiu
nea dc continuă înfrumusețare și 
•gospodărire a comunelor și satelor 
este o sarcină permanentă și de 
importanță deosebită ce stă în fața 
sfaturilor populare comunale.

In îndeplinirea acestei sarcini, sfa
turile populare folosesc formele or
ganizatorice, printre care comisiile 
permanente, comitetele de cetățeni 

•organizate pe diferite probleme, 
care, îndrumate și sprijinite în acti
vitatea lor, aduc un aport deosebit 
în conducerea gospodărească a co
munelor, în rezolvarea multor pro
bleme ce stau în fața organelor lo
cale ale puterii de stat.

'n această privință dovadă grăi
toare sînt rezultatele pozitive obți
nute în buna gospodărire a comune
lor cu sprijinul și contribuția comi
tetelor de cetățeni și aceasta, bine
înțeles, ca urmare a preocupării sfa
turilor populare pentru activitatea 
'acestora.

In comuna Ciugud, 
lecui numit „bolhoi" 
să se construiască o 
telul dfe cetățeni din 
electorală Nr. 8, din
tivă a studiat această problemă, 
mobilizat masele de cetățeni 
circumscripția respectivă și a trecut 
la construirea fîntinii, iar comitetul 
de cetățeni dm circumscripția ele:- 
torală Nr. 1 a reparat o fîntină și a

de pildă, la 
era necesară 

fîntîină. Comi- 
circumscripția 
proprie iiniția- 

a 
din

construit adăpătoarele pentru ani
male. Tot în comuna Ciugud, între 
comitetele de cetățenii s-a inițiat și 
s-a desfășurat o întrecere pe cir
cumscripții electorale ou obiective 
legate de buna gospodărire în fie
care circumscripție electorală.

Și îh alte comune din raionul 
nostru s-au obținut rezultate bune 
privind mobilizarea maselor la ac
țiuni obștești cu ajutorul comitete
lor de cetățeni. Astfel, în comulna 
Ighiu, comitetul de cetățeni, a cărui 
președinte este tov. Florea Octa
vian, a luat inițiativa de a organiza 
o acțiune în satul Ighiel pentru 
transportatul pietrei necesare cons
trucției noii școli de 4 ani ce se e- 
xecuită prin contribuție voluntară. 
Sau în satul Țelna, în circumscrip
ția electorală Nr. 21, comitetul de 
cetățeni, președintă tov. Marou Ma
ria, a luat inițiativa de a se construi 
tin pod prin muncă voluntară și din 
materiale procurate pe plan local, 
tealizîndu-se în felul acesta însem
nate economii.

In satul Henig 
construcției unui 
cărui lucrare se
destuii de mare de nisip și 
terialle de construcție, ce urmau să 
fie transportate de la o distanță de 
peste 10 km. Comitetele de cetățeni 
au antrenat în această acțiune ma
rea majoritate a cetățenilor și ast
fel s-a reușit ca materialele nece-

se punea 
apaduct, 
cerea o

problema 
pentru a 
cantitate 
alte ma-

Gospodăria colectivă din Berghin 
i-a sporit în acest an în mod con

siderabil numărul animalelor. Pînă 
la sfîrșitul anului, această gos
podărie urmează să-și mai procure 
și alte animale prevăzute în planul 
de producție și în mod speciali tine
ret bovin.

In mod firesc, în momentul de 
față grija conducerii gospodăriei tre
buie îndreptată spre asigurarea fu
rajelor necesare iernării acestor ani
male, mai ailes că, datorită condiții
lor climaterice neprielnice, fînețele 
naturale au dat o producție scăzută. 
Din păcate însă, aici la Berghin, 
problemei asigurării furajelor nu i 
se acordă toată importanța. Acest 
lucru reiese clar din faptul că pînă 
în momentul de față aici nu s-a însi
lozat aproape nimic. Ba mai mult, 
încă patru din cele opt gropi plani
ficate nici nu sînt terminate. Și se 
putea însiloza. Se putea însiloza po
rumbul calamitat, care și așa se u- 
sucă în cîmp, se puteau însiloza di
ferite ierburi care sînt destule.

De mai bine de o săpțămînă gos
podăriei i s-a aprobat un hectar 
de pădure pentru frunzare necesare

AȘTEAPTĂ ?
oilor, dar nici pină acum nu s-a în
ceput recoltarea crăcilor cu frunze, 
deși timpul e înaintat și frunza a în
ceput să se usuce. Această răminere 
în urmă e cauzată și de încetineala 
dovedită de Ocolul silvic raional, care 
tărăgănează în mod nejustificat sta
bilirea terenului de unde urmează 
să se recolteze frunzele.

Timpul nu așteaptă! De aceea se 
impune ca, conducerea gospodăriei, 
cu sprijinul organizației de partid, 
să ia măsuri urgente pentru începe
rea imediată a însilozărilor.

Gospodăria colectivă din Micești 
și-a propus să însilozeze în acest an, 
pentru hrana animalelor, o cantitate 
de 400 tone furaje. In acest scop au 
fost stabilite tarlalele de pe care se 
va însiloza porumbul. Pentru com
pletarea cantităților necesare de fu
raje, în miriște au mai fost îlnsămîn- 
țatc încă 10 ha cu porumb furajer. 
Toate acestea denotă preocupare 
din partea consiliului de conducere 
al gospodăriei colective.

A sosit însă timpul cînd se pot în
siloza furajele. Dar la G.A.C. Mi
cești pregătirile pentru această ac
țiune așa de importantă încă mu sînt 
terminate. Gospodăria are patru 
gropi pentru siloz, din care una de 
ci menit, iar trei săpate în păinînt. 
Aceste trei gropi trebuie curățate și 
amenajate, întrucît așa cum 
în prezent nu vor putea fi 
pentru însilozări.

se află 
folosite

sare să fie transportate îotr-untimp 
scurt.

Activitatea comitetelor de cetățeni 
este concretizată și în alte acțiuni 
cu caracter obștesc, ceea ce confir
mă că munca organizatorică de ma
să s-a îmbunătățit, că în majoritatea 
lor sfaturile populare au cîștigat în 
această privință o bogată experien
ță.

Participarea activă a maselor la 
gospodărirea comunelor și satelor, 
dorința lor de a face satele tot mai 
frumoase, tot mai înfloritoare, este 
cplindiită în larga participare la 
diferite acțiuni cu caracter obștesc, 
mobilizate de către comitetele de ce
tățeni. Astfel, de la începutul anu
lui, la diferite acțiuni cu caracter ob
ștesc au participat peste 175.900 ce
tățeni, care au executat mai mult de 
941.000 are muncă patriotică, va
loarea lucrărilor efectuate ridieîn- 
du-se la peste 2.744.000 lei.

Mai sînt unele sfaturi ’populare 
comunale care încă se preocupă in- ■ 
suficient de folosirea formelor or
ganizatorice pentru mobilizarea ma
selor la rezolvarea problemelor ce 
le stau în față, așa cum este cazul 
în comuna Hăpria, Pețelca și altele, 
unde activitatea comitetelor de ce
tățeni este destul de anemică.

Sfaturile populare comunale care 
au acumulat în această muncă o 
bogată experiență, trebuie să o con
solideze, iiar acele organe locale ale 
puterii de stat care încă nu au reu
șit să activizeze formele organizato
rice de masă, să ia asemenea mă
suri care să ducă la îmbunătățirea 
acestei activități.

Nici la gospodăria colectivă din 
Drîmbar însilozările n-au început 
pînă în ziu>a de 30 august, deși și 
aici se puteau face însilozări atît la 
porumbul destinat pentru însilozat 
cît și din porumbul sterp din lanu
rile pentru porumb boabe. Mai mult, 
zilele trecute gospodăria a recoltat 
circa 3.000 kg varză. Și aceste res
turi puteau fi însilozate în loc să 
fie lăsate în cîmp. Dar cu ce? Nici 
pînă acum gospodăria n-a ajuns în

această 
nici în-

posesia unei tocătoare și din 
cauză nu s-a putut începe 
silozatul.

Gospodăria dorește să-și cumpere 
o tocătoare proprie. E un lucru bun. 
Dar pînă cînd gospodăria va reuși 
să-și cumpere această tocătoare 
nevoie să se 
tru aducerea 
S.M.T. și să 
siloz ăr iile.

e 
ia Urgente măsuri pen- 
unei tocătoare de la 
se înceapă imediat în-

La căminul cultural din Valea Mică a sosit caravana cineimatografică.

Acțiunea pentru asigurarea furajelor necesare animalelor este o sar
cină ce nu suferă nici o amînare. In toate gospodăriile colective consi
liile de conducere, cu sprijinul organizațiilor de bază, au datoria de a 
lua asemenea măsuri ca întreaga cantitate de siloz prevăzută să fie 
realizată. Ce se mai așteaptă la Mihalț, la Ighiu și Benic, la Galtiu, 
cînd au toate condițiile să însilozeze atît porumbul, care a ajuns deja în 
faza de coacere lapte-ceară cît și alte ierburi? La Galtiu se pot însi
loza diferite rogozuri și păpuriș. De ce nu se trece concret la muncă?

Trebuie, de asemenea, grăbită acțiunea de recoltare a. frunzelor și a- 
ranjarea lor în frunzare. In această direcție sînt foarte mari rezerve în 
fiecare comună și sat. Trebuie însă luate măsuri ca aceste rezerve să 
fie folosite.

Comitetele comunale de partid, sfaturile populare comunale au da
toria de a sprijini concret acțiunea de însilozare, astfel ca în cel mai 
scurt timp să se asigure toate cantitățile de siloz planificate.

■
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Poporul vietnamez sărbătorește la 2 septembrie a 17-a aniversare a < 
proclamării independenței R. D. Vietnam. (

Strîns unit în jurul Partidului celor ce muncesc din Vietnam în frun- > 
te cu tovarășul Ho Și Min harnicul nopor din Vietnamul de nord a ob- ( 
ținut mari succese în construirea bazei socialismului. In R. D. Vietnam ; 
au fost puse primele temelii ale industriei grele, iar tînăra industrie < 
cunoaște o rapidă dezvoltare. Succese remarcabile au fost obținute și S 
în dezvoltarea agriculturii. Crește, de asemenea, necontenit nivelul de ) 
trai al celor ce muncesc. * <

Alături de întreg poporul romîn, oamenii muncii din raionul nostru > 
iau parte cu bucurie la marea sărbătoare a R. D. Vietnam și îi urează r 
din toată inima poporului vietnamez noi succese în construirea sociaiis- ( 
mului, în lupta pentru realizarea unității sale naționale. )

Hon Gai o bogată regiune carboniferă
țiile, iar pe ingineri și tehnicieni i-a-j 
silit să plece în sud.

A fost greu să se reia totul de la 
început. Un mare ajutor a acordat 
Uniunea Sovietică. Abia în anul 
1958 a apărut în bazinul Hon Gai 
primul inginer vietnamez. A fost 
deschisă apoi o școală medie tehni
că de minerit și pregătiți primii spe
cialiști.

Crește an de an productivitatea 
muncii minerilor și producția 
cărbune. In 1965 — ultimul an 
primului cincinal vietnamez — 
nerii din Hon Gai' vor extrage 
două ori mai mult cărbune decît in 
1960. In anii cincinalului, în așeză
rile minerilor se vor construi sute 
de locuințe noi, se vor deschide noi 
școli, magazine, case de cultură și 
cinematografe.

Recent s-a terminat întocmirea 
primei hărți geologice a R. D. Viet
nam. Numeroasele semne convențio
nale de pe această hartă indică e- 
xistența pe cuprinsul țării a diverse 
zăcăminte de minereuri utile. In ul
timii ani au fost prospectate șî cer
cetate bogatele zăcăminte de mine
reu .de zinc de la Telen, de minereu 
de fier de la Thai Nguen și Bao Ha, 
precum și de plumb, volfram, crom, 
mangan și de multe alte metale ne
cesare economiei naționale a R. D. 
Vietnam.

Deosebit de bogată este R. D. 
Vietnam în zăcăminte de huilă. IJ- 
nul dintre cele mai mari bazine din 
țară este bazinul Hon Gai, situat ;n 
partea de nord a țării, în imediata 
apropiere de litoral. Imensul strat 
de cărbune, gros de 60-150 de metri, 
se întinde pe o distanță de 200 de km 
în lungime , și 60 de km în lățime. 
Cărbunele de la Hon Gai este unul 
din cele mai bune din lume. Aici.80 
la sută din zăcăminte pot fi exploa
tate după metoda la zi, întrucît stra
tul de cărbune se află la o adîncime 
de numai 20 cm.

Istoria Hon Gai-ului este o oglin
dă a însăși istoriei Vietnamului. Ex
tracția de cărbune de la Hon Gai se 
afla înainte în mîinile colonialiști
lor francezi. Exploatare nemiloasă, 
samavolnicii de tot felul — aceasta 
a fost soarta minerilor vietnamezi 
timp de 80 de ani. In perioada do
minației lor colonialiștii francezi au 
cărat’ de aici atîta cărbune, incit, 
dacă el ar fi fost încărcat în vagoa- 
ne-plaltforme, s-ar fi putut forma un 
tren care s-ar întinde pe distanța 
Hon GaDParis. înainte de a fugi 
din Vietnamul eliberat, colonialiștii
au avut grijă să demonteze instala- de mașini de la Hanoi, cea mai mare

de 
al 

mi-
de

Cresc rîndurile muncitorilor și funcționarilor
La sfîrșitul anului 1960, ultimul 

an al planului trienal, în R. D. Viet
nam se numărau 526.000 de munci
tori și funcționari. In 1965, ultimul 
an al planului cincinal de industria
lizare socialistă, numărul muncito
rilor și al funcționarilor va fi de a- 
proximativ 860.000. Totodată la fie
care mie de muncitori din R. D. 
Vietnam vor reveni în medie cîte 65 
de specialiști cu calificare superioa
ră și medie.

Potrivit datelor statisticii efectuate 
chiar de colonialiștii francezi, în 
1942, în întreaga Indochină (Viet
nam, Cambodgia și Laos) existau 
numai 220.000 de muncitori.

Pămînturi smulse junglei
In partea de nord-est a R. D. Viet

nam tot mai multe pămînturi sînt 
redate agriculturii.

In acest an gospodăriile de stat 
împreună cu cooperativele au valori
ficat 15.000 ha de pămînturi rodi
toare, care mai înainte erau junglă.

Recent, Ministerul gospodăriilor 
de stat din R. D. Vietnam a trimis 
în raioanele unde există pămînturi 
înțeienite încă două grupuri de spe
cialiști și mecanizatori.

MADRID (Agerpres). •—
După cum rezultă din relatările a- 

gențiilor de presă, greva minerilor 
din Asturia continuă să se extindă.

Agenția France Presse anunță că, 
pentru a exercita noi presiuni asu
pra greviștilor, la 27 august, autori
tățile franchiste au închis alte două 
mine în valea Langreo.

Potrivit relatărilor agentei Reuter, 
numărul minelor închise din ordi-

nul autorităților franchiste, de la 
începutul grevei, se ridica la 28, iar 
nunyăr-ul celor rămași fără -lucru a 
atins c/fr-a de 15.000.

Cu toate aceste presiuni și inter
venții brutale ale poliției franchiste, 
minerii greviști își continuă, lupta 
lor curajoasă -pentru satisfacerea re
vendicărilor lor privind mărirea sa
lariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

5.000 de marinari londonezi în grevă
LONDRA (Agerpres). —
La chemarea Sindicatului profesio

nal, cei peste 5.000 de marinari din 
portul Londra care fac parte din 
echipajele remorcherelor și șlepuri
lor, au intrat în grevă la 27 august. 
Marinarii au încetat lucrul pentru 
satisfacerea revendicărilor lor pri
vind creșterea salariilor.

După culm relatează agenția Fran
ce Presse, transportul la mai mult 
de jumătate din mărfurile de tran
zit prin portul londonez se face cu 
ajutorul șlepurilor, din care cauză 
greva riscă să paralizeze activitatea 
portului prin stocarea mărfurilor.

<

Creșterea costului vieții în S.U. A
WASHINGTON (Agerpres). —
După cum transmite agenția UPI, 

costul vieții în S.U.A. a crescut în 
cursul lunii iulie cu 5,3 la sută față 
de perioada 1957-1959. Aceste cifre

au fost anunțate de ministerul Mun
cii al S.U.A. într-un raport în care 
,sc subliniază că „urcări de prețuri 
in luna iulie au fost înregistrate în 
fiecare an începînd din anul 1951“..

■K3---------------------

IF <0* ir IB5 A !L

Construcții
Potrivit prevederilor primului 

plan cincinali pe care poporul viet
namez îl înfăptuiește în prezent, în 
R. D. Vietnam se vor construi noi 
centrale electrice, uzine, fabrici, mi
ne. etc.

Paralel cu lărgirea centralelor e- 
lectrice existente, se vor construi 
termocentrale cu o putere de 12.000- 
48.000 kW, iar în provincia Ian-Baa 
o hidrocentrală cu o putere de 
100.000 kW. Se fac de asemenea 
pregătiri în vederea construirii de 
centrale electrice la Kao-Bang, pre
cum și la Dien-Bien-Fitn, unde colo
nialiștii francezi au suferit o înfrîn- 
gere hotărîtoare.

Se lărgește uzina constructoare

industriale
si mai modernă din R. D. Vietnam, 
se construiesc noi uzine — de mo
toare Diesel, de piese de schimb 
pentru automobile, de aparate elec
trice, de motoare, de instrumente de 
tăiat, etc. In anii primului cincinal 
vor cunoaște o largă dezvoltare in
dustria combustibililor și industria 
chimică.

O mare atenție se acordă și dez
voltării industriei ușoare. In viitorul 
apropiat, vor fi lărgite fabricile de 
hîrtie î-n -funcțiune și va fi construită 
o nouă fabrică la Van-Diem. In a- 
propiere de Hanoi se va construi o 
fabrică de textile, iar la Haifon o 
fabrică de conserve și una de încăl
țăminte.

C. F. R, Teiuș
Pe stadionul C.F.R. Teiuș, unde 

s-a desfășurat meciul de fotbal din
tre echipa ceferiștilor și Constructo
rul Hunedoara, a pariiici-pat un nu
meros public, pentru a vedea echipa 
la „lucru" la începutul campionatu
lui regional de fotbal și mai ales că 
era primul joc acasă. Și, intr-ade
văr. publicul a rămas mulțumit de 
rezultat, mai ales de numărul mare 
de goluri marcate de jucătorii cefe
riști, ca urmare a unui joc mai bine 
organizat, cu legături între apărare 
și înaintare, cu mai multe șuturi la

Constructorul Hunedoara 7-0 (2-0)
poarta adversarului. De fapt, echipa 
Constructorul a practicat uin joc de 
apărare, lucru confirmat de faptul 
că înaintarea constructorilor nu a 
tras la poartă decît de două ori.

Scorul de 7-0 în favoarea ceferiș
tilor, scor cu care s-a terminat me
ciul, putea fi și mai mare, însă, au 
fost ratate multe ocazii de gol, cele 
mai multe de către Dobre.

Pentru victoria obținută a mun
cit întreaga echipă, mai puțin ex
trema dreaptă care în acest meci' 
și-a adus un slab aport.

Minerul Deva Dacia Alba lulia 2-1 (0-1)
Jucătorii de la Dacia Alba lulia 

au pierdut în fața Minerului Deva 
cu 2-1, după ce conduceau la pauză
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cu 1-0. Este un rezultat satisfăcătn^ 
dacă se ia în considerare că -din rșr 
nutul 40 Dacia a jucat în 10 o-.jjfenr^ 
Totuși, cu mai multă voință din 
partea tuturor jucătorilor, oui mai 
multă atenție jocul puteai fi cîștigat, 
lucru de care trebuie să fie convins, 
fiecare.
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Bumbac coloratUltrasunetul și caria dentară
Nu e'ste prima oară cînd se vor

bește despre ultrasunet în legătură 
cu stomatologia. Un medic și un in
giner din Japonia au construit de 
curînd un nou aparat care, cu ajuto
rul ultrasunetelor, distruge partea 
de țesut atinsă de carie. Aparatul, 
cane seamănă ca aspect cu- un cre
ion bine ascuțit, se introduce în ca
rie, unde, fără a provoca durerea ce 
însoțește în mod obișnuit asemenea 
operații, omoară nervul și împiedică 
răspîndirea procesului de infecție..

„Organe de simț“ 
electronice?

Chirurgul sovietic B. V. OgnevChirurgul sovietic B. V. Ognev a 
reușit să creeze niște „proteze" ner
voase experimentale care înlocuiesc 
cu șucoeș nervii acustici și optici ai 
t'iinelu-l,

Pe „modelul-proteză" au putut fi 
înregistrați curențî biologici, cafe Se 
deosebesc foarte puțin de cei emiși 
de nervii naturali.

In momentul de față se studiază 
posibilitatea obținerii unor electrozi 
mai perfecționați, din conductori 
metalici și isemiconductori, pentru 
transmiterea biocurenților. In mă
sura în care va fi perfecționată, 
noua tehnică va deschide în medi
cină perspective deosebite.

Medalia de aur care recompen
sează în U.R.S.S. în fiecare an cea 
mai importantă realizare în dome
niul agrobiologiei a fost atribuită a- 
n-ul acesta selecționerului Ivan Ma
ximenko. După ani îndelungați, el a 
reușit să obțină — în culturile ex
perimentale pe care le-a făcut în 
Turkmenia — cele dintîi soiuri de 
bumbac colorat. Fibrele de bumbac 
cresc „natural" în diferite culori : 
verde, roșu-, roz sau albastru și re
zistă la soare sau la spălare.

Țesăturile confecționate din bum
bac de acest fel nu mai necesită, a- 
șadar, colorare artificială, fiind to
todată mai trainice și mai ieftine de
cît cele obținute din bumbacul obiș
nuit.

2000 km pe oră
Aviația civilă este în plină, dez

voltare. Viteza aparatelor ce-și vor 
tuia zborul în viitorul apropiat atin
ge circa 2.000 km pe oră, adică de
pășește simțitor viteza sunetului. In 
asemenea condiții, un călător care 
pleacă cu avionul de la Moscova la 
Leningrad, de exemplu, pierde mai 
mult timp ca să ajungă la aerodrom 
decît ca să parcurgă în zbor dis
tanța dintre cele douiă orașe.

Pe insufla Raiateia din Oceanul 
Pacific, la înălțimi, crește o plantă 
rară și ciudată, care n-a putut fi 
aclimatizată nicăieri în altă parte: 
tiare-apetahi. Floarea acestei plante 
are petale albe, catifelate în interior, 
și verzi în exterior. Cînd se deschi
de, în zorii zilei, floarea face să se 
audă un sunet armonios ca al unui 
clopoțel. Și este minunat să asculți, 
pe -tăpșanul scăldat de lumina pri
melor raze de soare, muzica veselă 
a mii de -flori, ca un imn înălțat na
turii fermecătoare.

Pictorul american Corne a rămas 
în istorie. Dar nu pentru ceea ce a 
pictat, ci mult mai prozaic, pentru 
că a m-încat cel dinții, o pătlăgea 
roșie. Pătlăgeaua roșie este origi
nară din Per-u, unde spaniolii au 
găsit-o în stare sălbatică. Timp de 
secole planta a fost utilizată ca or
nament, fructul fiind considerat o- 
trăvitor. Corne a avut îndrăzneala 
să-l guste, n-a pățit -nimic și s-a a- 
pucait să mănînce de-a binelea roșii. 
Așa a ajuns Corne celebru.

★
Cea maiî bogată viață î-n pădure 

se -dezvoltă în coroana 'arborilor. Pă
sări, mamifere-, batracieni, melci, 
furnici, lăcuste, coleoptere, larve și 
fluturi foiesc în acest frunziș,- care 
stă la baza hranei acestei -populații 
de animale variate. In Fili-pine, u- 
nele broaște nu mai coboară la apă 
spre a depune ouăle, cum fac cele
lalte specii de broaște, ci depun 
ponta într-un cornet făcut din frun
ze, -iar larvele cînd ies din ouă cad 
în apa de dedesubt.

normal bea

lume se a- 
și este L a- 

adîncime de

puține preci- 
localitatea Pi

...în 75 de ani, un om
7,5—8 vagoane de apă?

...cel mai adine lac din 
flă în Uniunea Sovietică 
cui Baical? El are o 
1741 de metri.

...locul cu cele mai 
pitații de pe glob este
rades din Chile? In acest loc, în a- 
nul 1936 a căzut prima ploaie după 
91 de ani.

...cea mai lungă cale ferată din 
lume este linia Moscova-Viadivos- 
tok? Ea măsoară 9.145 kilometri.

...teritoriul Uniunii Sovietice este 
egal cu întinderea a 90 de țări de 
mărimea Angliei sau cu aproape 
700 de țări de mărimea Olandei? Că 
granițele U.R.S.S. însumează o dată 
și jumătare mai mult decît lungimea 
ecuatorului?

...în Australia trăiește o pasăre 
numită de ornitologi Ptilonorycul 
satinat? Atît masculul cît și femela 
se îndeletnicesc cu hoția. Ei fură 
tot ce strălucește și e colorat, pen
tru a-și împodobi cuibul. De notat 
că masculul culege cele mai fru
moase flori și Ie aduce la cuib, ca 
pentru a cîștiga inima tovarășei de 
viață, care de altfel nu prea e cre
dincioasă. Florile veștejite sînt în
locuite cu deosebită grijă cu altele 
proaspete.

ALTE REZULTATE
C.F.R. Simeria — Victoria Călan 

0-1; Parîngul Lonea — Minerul Vul
can 3-2; Dacia Orăștie — Retezatul 
Hațeg 5-3; Minerul Aninoasa — Di
namo Barza 1-1; Minerul Ghelar -- 
Jiul II Petrila 1-1; Sebeșul Sebeș — 
Siderurgistul! Hunedoara 3-0.
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Etapa viitoare
Retezatul Hațeg — Sebeșul 

Sebeș; Constructorul Hunedoara — 
Dada Orăștie; Dacia Alba — C.F.R. 
Teiuș; Dinamo Barza — Minerul 
Deva; Victoria Călan — Minerul 
Aninoasa; Minerul Vulcan —C.F.R. 
Simeria; Jiul II Petrila — Parîngul 
Lonea; Siderurgistul Hunedoara — 
Minerul Ghelar.
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