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DIN CUPRINȘI II. RAIONULUI
Produse peste pl a n

La sfîrșitul lunii august a.c. la 
U.M.C. Zlatna s-a făcut bilanțul 
realizărilor obținute de colectivul de 
muncă de aici, în ce privește înde
plinirea sarcinilor de plan pe luna 
respectivă.

Din situația încheiată rezultă că 
planul producției globale a fost în 
deplinii și depășit în toate sectoa
rele, dîndu-se în același timp produse 
de calitate.

In întrecerea socialistă ce se des-. 
^Țr.yă între sectoarele uzinei, cele

mai bune rezultate le-a obținut co
lectivul ce muncește în sectorul me
talurgic, unde planul de producție a 
fost depășit cu 3,2 la sută. Rezultate 
tot așa de bune a obținut și colecti
vul din sectorul chimic, unde pla- 
nula fost îndeplinit în proporție de 
100-103 la sută.

S-au evidențiat în această perioa
dă, în mod deosebit, echipele con
duse de Novăceanu loan și Șulea 
Petru.

Raionul nostru 
complet cineficat

Succese la Atelierul de zonă
In fiecare lună, colectivul de mun

că de la Atelierul de zonă C.F.R. 
Aibă Iulia raportează îndeplinirea 
și depășirea planului de reparare a 
vagoanelor de cale ferată, ca urmare 
a unei munci susținute, bine organi
zate și a entuziasmului cu care lu
crează întregul colectiv.

Astfel, planul de producție pe 
luna august 1962 a fost depășit cu

1 la suta, evidențiindu-se în obține
rea acestui rezultat echipa de lăcă
tuși condusă de Pleșa Petru, care 
a reparat în plus 4 vagoane, echipa 
condusă de Zdrîng Petru și Șușman 
Ștefan — ? vagoane, precum și e- 
chipa de tîmplari condusă de Buna- 
ciu Nicolae, care a reparat peste 
plan 3 vagoane.

Duminica trecută, țăranii munci
tori din Inuri-Stăuini au sărbătorit 
și în satul lor punerea în funcțiune 
a unui cinematograf sătesc. Astfel, 
aici unde altă dată oamenii nici 
nu știau ce e acela film, au acum la 
dispoziție un cinematograf sătesc 
propriu, unde vor putea de aici în
colo să vizioneze diferite filme.

Odată cu inaugurarea cinemato
grafului din Inuri-Stăuini, în raio
nul nostru s-a încheiat cineficarea. 
Avem în prezent în raion un număr 
de 31 cinematografe sătești cu ban
dă îngustă la Vințul de Jos, Oarda 
de Jos, Meteș, Galda de Jos, Stremț, 
Cricău, Ighiu, Benic, Intregalde, Mi
halț etc., unde vin la fiecare spec
tacol sute și sute de colectiviști.

Cu prilejul inaugurării cinemato
grafului au venit la film aproape 
200 de țărani muncitori.

I
1 La 
brie, 
nostru 
adunările de 
de seamă și alegeri 
zațiile de partid.

Adunările de dări de 
legeri constituie un eveniment im
portant în viața organizațiilor de 
partid. Faptul că aceste adunări se 
țin cu regularitate, oglindesc atenția 
deosebită pe care partidul nostru o 
acordă aplicării principiului centra
lismului democratic, întăririi demo
crației interne de partid, înfăptuirii 
consecvente a normelor leniniste ale 
vieții de partid. Cu fiecare an ce 
trece alegerile de partid au o sem
nificație tot mai adîncă în viața or
ganizațiilor de partid, ele; contribu
ind la întărirea organizațiilor de 
partid, la intensificarea activității 
membrilor și candidaților de partid, 
la creșterea spiritului lor de răs
pundere pentru îndeplinirea hotărî- 
rilor partidului și guvernului.

Anul acesta, alegerea 
conducătoare de partid 
șoară în condițiile cînd 
nostru, ca și pe întreg

15 septem- 
în raionul 

vor începe 
dări

ION MĂRGINEAN 
secretar al Comitetului raional 

Alba al P. M. R.

organi-în

seamă și a-

La recoltatul 
sfeclei de zahăr

Convinși de avantajele mari pe 
care 1e aduce cultura sfeclei de za
hăr, membrii gospodăriei colective 
din Cistei.au însămînțat cu această 
cultură o suprafață de 25 ha. Atît 
în timpul însămînțatului cît și în 
perioada următoare, colectiviștii au 
acordat toată atenția efectuării lu
crărilor la timp și de calitate, ast
fel că sfecla a crescut și s-a dezvol
tat frumos.

Zilele trecute, la Cisfei s-a început 
recoltarea sfeclei de zahăr. După 
primele rezultate, obținute de pe 
cele 6 ha recoltate, producția medie 
se prevede a fi de peste 25.000 kg 
la hectar. După curățirea sfeclei co
lectiviștii vor 
pleavă și paie

La lucrările 
cele mai bune 
ținute pînă în
conduse de colectiviștii Cîrnaț Du
mitru și Truța Valeria, ca și de co
lectivistele Doboș Maria, Cîrnaț 
Maria 1. Constantin și altele.

Coresp. LONGHIN DUMITRU
——-------

♦♦------------

pregăti frunzele 
și le vor îrîsiloza. 
de recoltare a sfeclei 
rezultate au fost ob- 

prezent de echipele

( în vederea deschiderii Uni- )
) versității populare, ce va funcțio- ( 
Ina pe lîngă Consiliul local al sin- z 

dicatelor, au început înscrierile ( 
pentru cei ce doresc să urmeze S 
cursurile universității populare. ? 
înscrierile se fac la comitetele ( 
sindicale din întreprinderi și in- ) 
stituții. (

★ în ziua de 9 septembrie a.c., > 
pe scena Casei raionale de cui- J 
tură, Teatrul de comedie Bucu- 1 
rești va prezenta comedia lui Al. ) 
Mirodan „Celebrul 702“. <

ir la cinematograful „Victoria" ) 
j rulează filmul sovietic „Omul ? 
> amfibie", tar la cinematograful ( 
) „23 August" — filmul romînesc ) 
( în culori „Nu vreau să mă însor". <

Constructorii de la grupul de șantiere T.R.C.H. din Alba Iulia au reu
șit printr-o muncă însuflețită să termine în roșu blocul Nr. 2 din Alba Iu
lia cu 15 zile înainte de termen și lucrează acum la tencuieli și finisare.

organelor 
se desfă- 
în raionul 

cuprinsul 
țării, oamenii muncii desfășoară o 
activitate entuziastă pentru înfăp
tuirea mărețului program trasat de 
cel de-al IH-lea Congres al partidu
lui nostru — programul înfloririi 
patriei, al desăvîrșirii construcției 
socialhnimvi. Realizarea întocmai a 
sarcinior ce decurg din Directivele 
Congresului a devenit o cauză 
scumpă a întregului popor, ele se 
îndeplinesc cu succes.

Adunările de dări de seamă și a- 
legerî constituie un minunat prilej 
pentru organizațiile de partid de a 
analiza sub toate aspectele felul 
cum se îndeplinesc sarcinile ce de
curg din Directivele Congresului al 
Ill-lea al partidului și din plenarele 
C. C. al P.M.R., luînd măsuri și mai 
eficace pentru înfăptuirea întocmai 
a acestora.

In adunările de alegeri un loc de 
seamă trebuie să-l ocupe analiza fe
lului cum s-a muncit pentru înde
plinirea hotărîrilor luate la alegerile 
precedente. Fără a subaprecia re
zultatele obținute, adunările tre
buie să dezvăluie lipsurile care s-au 
manifestat și să adopte hotărîri me
nite să ducă la îmbunătățirea con
tinuă a muncii de partid în toate 
domeniile de activitate.

Experiența ne-a dovedit că buna 
desfășurare a alegerilor de partid 
este condiționată de felul în care 
se iau din timp măsuri politice și or
ganizatorice, în vederea ridicării ni
velului muncii de partid, astfel ca 
rezultatele muncii în cinstea 
rilor să fie dintre cele mai 
Dezbaterile în adunări trebuie 
desfășoare la un înalt nivel.

Pentru asigurarea unor discuții 
vii și rodnice, un rol important îl 
are felul cum este întocmită darea 
de seamă, conținutul ei. Ținînd sea
mă de aceasta, este necesar ca la

alege- 
bune. 
să se

Campania însămînțărilor de toamnă
pregătită

gospodăriile agricole colective 
gospodăriile de stat din raion

In 
și în 
se desfășoară în momentul de față, 
paralel cu însilozările și construcții
le zootehnice, pregătirile în vederea 
desfășurării campaniei de însămîn- 
țări în cele mai bune condiții. Re
colta anului viitor depinde de teme
lia ce i se pune acum, în toamnă, 
de arătura ce se face, de îngrășă- 
mîntul dat terenului, de sămînța ce 
o punem în pămînt și de timpul op
tim în care însămînțăm. Acestea sînt 
condiții hotărîtoare pentru obținerea 
unui rod bogat la anul ce vine.

In gospodăriile noastre colective 
experiența a dovedit an de an faptul 
că aplicarea unei agrotehnici com
plexe în condițiile de sol și climă 
specifice este baza roadelor mari. 
Gospodăria colectivă din Galda de 
Jos, însămînțînd în timpul optim 
sămînță de mare productivitate lua
tă în schimb de la baza de recepție, 
a realizat o producție medie de pes
te 2.000 kg la hectar. Bineînțeles, 
gospodăria a dat terenului îngrășă- 
mînt atît în toamnă cît și primă
vara, iar plivitul de buruieni și ce
lelalte lucrări de întreținere le-a făcut

în mod exemplar!
la timp și ori de cîte ori a fost ne
voie. Rezultate bune au fost obținute 
și de alte gospodării colective, ca 
cele din Alba Iulia, Obreja și altele, 
care au acordat toată atenția apli
cării regulilor agrotehnice la însă- 
mînțarea și întreținerea culturilor 
de păioase.

.Aceste exemple însuflețesc mem
brii gospodăriilor colective să pă
șească cu forțe noi spre drumul re
coltelor tot mai mari, deschis de în
cheierea colectivizării agriculturii ra
ionului. La gospodăria colectivă din 
Alba Iulia, de pildă, printr-o folo
sire judicioasă a timpului prielnic și 
cu ajutorul S.M.T., s-a reușit să se 
termine cea mai mare parte a ară
turilor și se lucrează la selecționa
rea seminței. Acordîlnd atenția cu
venită importantei îngrășării tere
nului, conducerea gospodăriei aluat 
măsuri, transportîndiu-se în cîmp 
1.800 tone gunoi de grajd. De ase
menea o grijă deosebită pentru în- 
grășarea terenului au dovedit-o și 
colectiviștii din Henig, care au trans
portat în cîmp peste 2.000 tone gu
noi de grajd, cei din Ciugud care

au transportat peste •’ 600 tone și 
alții. La Cistei și în alte gospodării 
se lucrează intens la efectuarea a- 
răturilor pentru însămînțări și *a 
condiționarea seminței.

In acest an gospodăriile din raion 
au efectuat arături de vară pe în- 
treaga suprafață eliberată de păioa
se. In vederea formării unui pat ger
minativ uniform, agrotehnica cere ca 
arătura pentru însămînțări^ să fie 
făcută cu cel puțin trei săptămîni 
înainte de însămînțare. Iată de ce 
terenurile pe care s-a făcut arătura 
adîncă de vară trebuie întreținute

întocmirea dărilor 
de seamă să par
ticipe pe lingă mem
brii biroului uh 

cerc larg de comuniști cu experiență
în diferite domenii de activitate, 
care au capacitatea de pătrundere 
pentru a analiza concret și cu te
meinicie principalele probleme ale 
muncii organizației, pentru a des
prinde din ele concluziile practice 
pentru viitor.

In întreprinderi, organizațiile de 
bază trebuie să analizeze cu cea 
mai mare atenție felul cum se des
fășoară munca pentru mobilizarea 
muncitorilor, inginerilor, tehnicieni
lor la îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție pe anul 1962, iar 
prin măsurile ce le va lua să asi
gure din timp condițiile necesare u- 
nei bune activități de producție în 
1963. Dezbătîind aceste probleme, în 
centrul atenției trebuie să stea de 
asemenea analizarea și luarea de 
măsuri care să asigure creșterea 
continuă a productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, îmbunătă
țirea calității produselor, realizarea 
de cît mai multe economii.

Este de datoria organizațiilor de 
partid din întreprinderi să dezbată 
cu temeinicie felul cum se înfăptu
iește dreptul de control asupra ad
ministrației, cum folosește organi
zația de bază acest drept, pentru a 
imprima în rîndul tuturor cadrelor 
tehnice și administrative un spirit 
de înaltă exigență și partinitate în 
lupta pentru înfăptuirea întocmai a 
hotărîrilor partidului și guvernului.

Comitetele comunale și organiza
țiile de bază din gospodăriile' agri
cole colective trebuie să analizeze 
profund și cu răspundere felul cum 
s-a desfășurat activitatea politică 
pentru consolidarea economico-orga- 
nizatorică a unităților socialiste. In 
dezbateri un loc de seamă trebuie 
să-l ocupe felul cum s-a desfășurat 
activitatea pentru sporirea produc
ției agricole la hectar, creșterea e- 
fectivului de animale, îndeplinirea 
planului de construcții zootehnice. 
De asemenea, se vor dezbate pro
blemele privind creșterea fondului 
de bază și averii obștești, economisi
rea de zile-muncă, întărirea condu
cerii gospodăriei, a brigăzilor și e- 
chipelor printr-o repartizare mai 
judicioasă a membrilor și candidaților 
de partid în sectoarele hotărîtoare 
ale producției agricole, munca orga
nizatorică a consiliului de conduce
re, întărirea disciplinei în muncă a 
colectiviștilor, munca educativă și 
culturală desfășurată în rîndul co
lectiviștilor.

Organizațiile de bază din unitățile 
de comerț și cooperație vor dezbate 
activitatea depusă pentru aprovizio
narea populației la timp, educarea 
socialistă a lucrătorilor din comerț, 
îmbunătățirea deservirii consuma
torilor, reducerea cheltuielilor de 
circulație.

In organizațiile de bază din insti
tuțiile administrative de stat dezba
terile se vor ocupa de felul cum ș-a 
muncit pentru întărirea rolului și in
fluenței politice a organizației de 
partid în activitatea instituției, pen
tru educarea funcționarilor în spiri
tul răspunderii față de sarcinile în
credințate, pentru combaterea biro
cratismului și indisciplinei în mun
ca desfășurată, pentru ridicarea n'- 
velului ideologic al funcționarilor.

Organizațiile de bază din școli tre
buie să discute despre ridicarea pe 
o treaptă tot mai înaltă a caracteru
lui educativ al procesului de învă- 
țămînt, rezultatele în creșterea com-

(Continuare în pag. 4-a) (Continuare în pag. 3-a)

In G.A.C. Ciugud s-au împărțit de curînd avansuri bănești. In clișeu : 
Aspect de la împărțirea avansului.

Cistei.au


LA CONSTRUCȚIILE ZOOTEHNICE

Aceleași posibilități — rezultate diferite
Unde există preocupare
La gospodăria colectivă din Vin

țul de Jos, zilele acestea sînt zile 
de muncă deosebită. Se lucrează 
peste tot. La însilozarea furajelor 
gospodăria și-a propus să depășelas- 
că sarcina inițial stabilită cu circa 
1.000 tone.

Se muncește cu forțe sporite și în 
domeniul construcțiilor planificate a 
Ii terminate în acest an. In secto
rul zootehnic, de pildă, gospodăria 
avea planificat să realizeze cons
trucția unui grajd pentru 50 capete, 
a unui grajd pentru 100 capete și a 
2 cotețe pentru păsări.

Dar să vedem cum s-a preocupat 
gospodăria de realizarea construc
țiilor zootehnice propuse. Analizînd 
această latură, se poate spttne că 
conducerea gospodăriei colective din 
Vințul de Jos, avînd un sprijin efec
tiv din partea organelor locale de 
stat, din partea organizației de bază 
și al comitetului comunal de partid, 
a reușit să dobîndească rezultate 
frumoase în realizarea construcțiilor 
zootehnice. Astfel, în ultimul timp a 
fost terminat în cadrul gospodăriei 
un grajd pentru 50 capete vite man 
și încă din primăvară au fost ter
minate cele două cotete pentru 1.000 
păsări. In momentul de față se lu
crează de zor la ultima construcție 
Zootehnică — grajdul pentru 100 
capete. La construcția acestui graid 
au fost obținute de asemenea rezul
tate bune. După ce s-a terminat fun
dația, s-a început zidirea, urmînd ca 
țn scurt timp să fie și acesta termi
nat.

Demn de scos în evidentă este 
faptul că gospodăria colectivă folo
sește la maximum posibilitățile lo
cale, realizînd însemnate economii 
Asa. de Pildă, cele 120.000 cărănrzt 
au fost făcute cu forțe proprii si ar
se de asemenea cu posibilități lo
cale. sctrtindti-se astfel o mare su
mă de bani. Si la lucrările de cons
trucții gospodăria a folosit meșteri 
din cadrul gospodăriei, astfel că lu
crările s-au desfășurat si se desfă
șoară în ritm ranid. fără între
ruperi, ceea ce confirmă că conduce
rea gospodăriei dovedește întreacă 
preocupare față de această sarcina 
atît de importantă.

Pe planul al doilea
Condițiile de care dispune gospo

dăria colectivă din Oarda de Jos nu 
diferă cu nimic de cele ale colecti
viștilor din Vințul de Jos. Cu toate 
acesteia rezultatele în ce privește ter
minarea construcțiilor zootehnice 
diferă mult, fapt ce dovedește că, 
dacă în alte sectoare conducerea 
gospodăriei a avut preocupare, apoi

Pentru noi succese în învățămintuEde partid

Plenara Comitetului raional de partid
In ziua de 31 august a.c. s-au 

desfășurat lucrările plenarei Comi
tetului raional de partid. La plena
ră, pe lîngă membrii Comitetului au 
mai luat parte, ca invitați, propa
gandiști și alți activiști de partid 
care lucrează în domeniul muncii de 
propagandă.

Plenara a dezbătut, pe baza ra
portului prezentat de tov. Vasile 
Farcaș, secretar al Comitetului ra
ional de partid, felul cum a fost or
ganizat și cum s-a desfășurat învă- 
țămîntul de partid în anul de învă- 
țămfct 1961-1962, cum au muncit 
organizațiile de partid pentru înde
plinirea acestei sarcini, care sînt re
zultatele obținute în însușirea celor 
studiate, ce lipsuri s-au făcut sim
țite în această muncă.

In anul de învățămînt politic 
1961-1962, așa cum a reieșit din 
raportul prezentat la plenară, orga
nizațiile de partid au pus un accent 
mai mare pe îmbunătățirea calitati
vă a învățămîntului de partid, pe 
încadrarea membrilor și candidați - 
lor de partid, în cercuri și cursuri, 
în raport cu nivelul lor de cunoștin
țe politice și dorința de a studia îrt- 
tr-o formă sau alta a învățămînutlui 
de partid.

De asemenea, s-a acordat o aten
ție mai mare în ce privește recruta

în direcția' construcțiilor zootehnice 
totul a fost lăsat pe planul al doi
lea.

In acest an gospodăria trebuie să 
termine construcția unui grajd pen
tru 100 capete și a unei maternități 
pentru 75 scroafe. Sîntem însă a- 
proape la jumătatea lunii septembrie 
și nimic din ceea ce s-a prevăzut nu 
s-a realizat. Pentru grajd abia a- 
cum s-a început săparea fundației st 
acum se desfășoară lucrările anevo
ios. De altfel gospodăria nu s-a în
grijit nici de procurarea materiale
lor ce le puteau realiza cu posibili
tăți proprii. De pildă, s-a început 
transportul balastului pentru funda
ție, dar numai s-a început, pentru ca 
după ce s-ati transportat cîteva că
ruțe, totul a fost lăsat baltă. Nici 
cărămida nu e asigurată. In afară 
de cele 35-40.000 rămase din anul 
trecut nu s-a mai făcut nimic. Or, 
această cantitate nu ajunge și pen
tru grajd și pentru maternitatea de 
scroafe. In ce privește lemnăria pen
tru acoperiș, gospodăria dispune de o 
sernantă completă, așa că dacă zi
dul ar fi fost ridicat, foarte ușor 
s-ar fi putut termina acest grajd.

Sînt aici la gospodăria din Oarda 
de Jos și alte lipsuri legate tot de 
terminarea construcțiilor planificate. 
Astfel, gospodăria dispune de circa 
38 tnc. seîndură cu care putea ușor 
termina de podit grajdul construit in 
anul trecut, creîndu-și spațiu pentru 
depozitarea sub acoperiș a furajelor. 
Dar nici acest lucru nu l-a făcut, 
deși gospodăria duce și in momentul 
de față lipsă de spațiu de depo
zitare. In ce privește construcția pă- 
tulului și a maternității, lucrările 
nici n-au început. In gospodărie au 
fost transportați circa 30 mc lemne 
pentru construcții rurale, dar pină 
la ora actuală nu s-a luat nici o 
măsură pentru fasonarea lor.

Lipsurile existente la gospodăria 
colectivă din Oarda de Jos în direc
ția terminării construcțiilor sînt ur
marea faptului că conducerea gos
podăriei. organizația de bază s-au 
ocupat slab de această problemă și 
au amînat începerea lucrărilor de pe 
o zi pe alta fără n;ci un motiv. Și 
cu o astfel de situație s-au împăcat 
atît comitetul comunal de partid cit 
și comitetul executiv al sfatului 
popular comunal, care n-au ajutat 
concret gospodăria spre a-și lichida 
lipsurile și a pune problema con
strucțiilor zootehnice în centrul a- 
tenției.

Pînă la intrarea animalelor în sta- 
btdație a mai rămas puțin timp. 
Tocmai de aceea conducerea gospo
dăriei arc datoria de a lua măsu
rile cele mai urgente pentru termi
narea construcțiilor planificate.

rea cadrelor de propagandiști, mun
cii acestora, reușindu-se în acest fel 
ca numărul propagandiștilor care au 
obținut rezultate bune în îndeplinirea 
sarcinii încredințată să crească. 
Printre aceștia se numără tov. Or- 
dean Nicodim, Cîrian Vladimir, F.ne 
Florea, Cutcan Alexandru, Buțu loan. 
Găinar Dumitru, Vădeam .Maria și 
alții.

însușirea de către cursanți a celor 
studiate în cercurile și cursurile în
vățămîntului de partid a influențat 
în mod pozitiv asupra activității e- 
conomice ce se desfășoară în între
prinderi, mulți dintre cursanți fiind 
fruntași îh producție, inovatori.

Raportul, prezentat de tov. Vasile 
Farcaș a scos în evidență și plenara 
Comitetului raional de partid a a- 
preciat că, în perioada analizată, 
comitetele de partid și organizațiile 
de bază au dovedit o mai mare 
preocupare pentru activitatea cer
curilor și cursurilor învățămîntului 
de partid, lucru confirmat de altfel 
de rezultatele pozitive obținute.

Despre rezultatele obținute, ca de 
altfel și despre lipsurile ce s-au ma
nifestat în această activitate deose
bit de importantă, pe marginea ra
portului au luat cuvîntuil mai mulți 
tovarăși, printre care Demco Nico-

CORESPONDENȚII SESIZEAZĂCu ochiul gospodarului
In anii din urmă, aspectul orașu

lui nostru s-a schimbat. A devenit 
mai frumos, mai atrăgător. Și ast
fel fiind, pe bună dreptate locuitorii 
orașului găsesc adesea cuvinte de 
laudă la adresa gospodarilor aces
tuia.

Sînt însă, pe lingă cele multe 
bune, și unele lucruri pe lîngă care, 
trecînd, ochiul bunului gospodar nu 
poate să nu le sesizeze. Așa, de pil
dă, în zona verde de lîngă stația 
C.F.R. Cetate, în așteptarea trenu
lui, călătorii sînt nevoiți să stea pe 
iarbă. Lipsesc aici băncile, lipsă 
simțită de altfel și de călătorii care 
pleacă cu cursele.

Cum sfatul popular al orașului a 
înzestrat în acest an zonele verzi 
din centru cu multe bănci frumoase, 
bine ar fi să se gîndească și la cea 
amintită în aceste rînduri. E o ce
rință ! P. S.

Lipsă de răspundere
Despre felul cum muncește tova

rășa Barbu Ileana, facta- poștal, co
lectiviștii din Sîntimbru și Galtiu 
n-au de loc păreri bune. Și au tot 
dreptul să fie nemulțumiți. Sosesc 
scrisori. Tovarășa Barbu Ileana, 
lipsită de simțul răspunderii față 
de munca ce-i este încredințată, ie 
distribuie la întîmplare. Ba mai 
mult. Unele scrisori nici nu ajung 
în mîinile celor cărora le sînt adre
sate.

Sint apoi abonați colectiviștii din 
Sîntimbru și Galtiu la o seamă de 
ziare și reviste. Tovarășa Barbu I- 
leana manifestă aceeași lipsă de 
răspundere și în ce' privește difu
zarea presei.

Lipsurilor din munca tovarășei 
Barbu Ileana trebuie să li se pună 
capăt. In acest sens, cuvîntul îi are 
conducerea Oficiului P.T.T.R. Teuiș. 
Și aceasta, fără întîrziere ! P. C.

Bine pregătiți, 
membrii brigăzii ar
tistice de agitație 
de la căminul cultu
ral din Oiejdea apar 
adesea pe scenă con
tribuind, prin pro
gramele prezentate, 
Ia bunul mers al 
muncii în gospodă
rie, la înlăturarea 
lipsurilor care se 
mai fac simțite prin 
unele sectoare.

/zz clișeu: Bri
gada artistică de a- 
gitație.

lae, Sîntimbrean Teodor, Medrîș 
Cornel, Ene Florea, Comșa loan și 
alții.

Plenara Comitetului raional de 
partid a apreciat că în anul de în
vățămînt de partid 1962-1963, ți- 
nind cont de experiența bună cîș- 
tigată în această muncă, lichidînd 
în același timp lipsurile avute, se 
vot obține rezultate și mai bune 
în însușirea învățăturii partidului 
nostru, ea influențînd în mod pozi
tiv îndeplinirea sarcinilor economi
ce.

Pentru aceasta, așa cum a apre
ciat plenara, comitetele și organi
zațiile de partid vor trebui să ia 
măsurile necesare deschiderii nou
lui an în învățămîntul de partid din 
timp, în așa fel ca sarcinile reieșite 
din lucrările plenarei Comitetului ra
ional de partid să fie îndeplinite în
tocmai.

Luînd cuvîntul la plenară, tov. 
Ion Mărginean, secretar al Comite
tului raional de partid, după ce a 
apreciat felul cum au muncit orga
nizațiile de partid, a arătat că în 
viitor va trebui să se depună și mai 
mult efort pentru continua îmbună
tățire a muncii de educare a mem
brilor și candidaților de partid în 
cercuri și cursuri, ridicînd activita
tea acestora ia un nivel calitativ 
superior.

In încheierea lucrărilor plenarei, 
un număr însemnat de propagan
diști fruntași, au fost premiați de 
Comitetul raional de partid.

După festivalul „Pe plaiurile Hunedoarei1'
Organizat în cinstea celei de-a 

18-a aniversări a eliberării patriei 
noastre, festivalul cîntecului și dan
sului „Pe plaiurile Hunedoarei" a 
constituit un nou prilej de afirmare 
a talentului popular. Pe scenele fes
tivalului, începînd cu faza comunală 
și încheind cu faza regională, s-au 
perindat peste 90 de formații artis
tice ale căminele»- culturale și o sea
mă de formații artistice ale sindicate
lor însumînd peste 2.000 de ar
tiști amatori. In perioada desfășu
rării festivalului, formațiilor artisti
ce li s-au alăturat noi membri. De 
ia o fază la alta a crescut simțitor 
calitatea programelor prezentate, iar 
repertoriul fiecărei formații a fost 
continuu îmbogățit. In acest sens 
demnă de remarcat este munca co
lectiviștilor din Obreja, care s-au 
prezentat la festival frumos costu
mați. cu un cor puternic, bine pre
gătit. La fel de bine pregătiți s-au 
prezentat apoi membrii brigăzii ar
tistice de agitație din Ampoița, dan
satorii din Stremț. coriștii Casei ra
ionale de cultură și cei de la U.M.C. 
Zlatna, membrii orchestrei de mu
zicuțe a Consiliului local al sindi
catele»- și mulți alții.

Munca depusă în perioada pregă
tirii și desfășurării festivalului de 
către instructorii artistici ai cămine
lor culturale și sindicatelor a dat 
roade. Activitatea culturală a sporit 
în intensitate și, un lucru impor
tant, s-ă accentuat și mai mult ca
racterul ei de masă. Activitatea cul
turală apoi, atît la sate cît și în în
treprinderile raionului, s-a situat tot 
mai aproape de problemele produc
ției. devenind un factor de seamă în 
mobilizarea oamenilor muncii la în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Fructificînd succesele obținute, în 
multe unități culturale activitatea a

Cfoeliuieli inutile
Semestrul I al anului 1962 a fost 

încheiat de întreprinderile din raio
nul nostru cu rezultate economice 
bune, care demonstrează preocupa
rea colectivelor de muncă pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite în pla
nurile de producție. Continuînd cu 
același entuziasm întrecerea socia
listă, și în primele două luni ale 
celui de-al II-lea semestru al anu
lui, colectivele de muncă din între
prinderile raionului au obținut de 
asemenea succese în producție.

Sînt însă unele aspecte negative 
în activitatea economică a unor în
treprinderi care umbresc rezultatele 
pozitive obținute și care sînt o do
vadă a slabei preocupări de care 
dau dovadă conducerile administra
tive ale acestor întreprinderi. Este 
vorba de locații, cheltuieli inutile, 
care încarcă prețul de cost al pro
duselor, cheltuieli care, cu mai mul
tă preocupare, ar putea fi înlăturate. 
Se vede însă că unii conducători de 
întreprinderi nu-și pun la inimă a- 
ceste cheltuieli, care grevează a- 
supra prețului de cost al produse
lor.

In luna iulie a.c., de pildă, coo
perativa meșteșugărească „Mure
șul" a plătit drept locație suma de 
575 lei, întreprinderea „Vinalcool" 
— 2.275 lei, „Iprodcoop" —- 325 lei. 
Moara „N. Bălcescu" — 500 lei. De 
asemenea, tot în această lună au 
mai plătit locație și alte unități e- 
conomtce, printre care I.R.T.A. Au

continuat și după încheierea festi
valului cu aceeași intensitate ca și 
în timpul desfășurării acestuia. Așa, 
bunăoară, ia Stremț, Galda de Jos, 
Galtiu, Beinic și alte cămine cultu
rale au fost prezentate cu regulari
tate programe artistice în strînsă 
legătură cu muncile din gospodării
le colective, cu sărbătoarea împăr
țirii avansului și preocupările co
lectiviștilor pentru întărirea econo
mică a unităților lor. Și același lu
cru se poate spune și despre o sea
mă de formații artistice sindicale 
care, prin activitatea desfășurată, au 
fost mereu în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor de producție.

Ecourile festivalului cîntecului și 
dansului „Pe plaiurile Hunedoarei" 
deci, stăruie și acum în multe din 
unitățile culturale din raion. Rău 
este însă faptul- că mai sînt unele 
cămine unde acesta în prezent nu 
se mai face auzit. La Șard, de pil
dă, căminul în loc să fremete de ac
tivitate, este cuprins de o liniște 
care apasă greu în inima satului. 
Motivul? Lipsește de aici directorul. 
După o îndelungată perioadă de con
cediu, tovarășa Olteanu Elisabeta, 
directoarea căminului a plecai^ în 
alt loc de muncă, fapt nesesia^^fe 
Comitelui de cultură și artă raional, 
pentru a lua măsura încadrării că
minului cultural din Șard cu un 
alt tovarăș.

Mai sînt apoi și alte cămine cul
turale unde activitatea desfășurată 
în timpul festivalului a pierdut din 
intensitate. Activiștii culturali din 
Bucerdea Vinoasă s-au prezentat la 
festival cu o brigadă artistică de a- 
gitație, cu o formație de dansuri și 
cîțiva soliști. Unde sînt acești to
varăși? Să fi plecat oare din sat? 
Nu! Ei sînt tot acolo, însă, din cau
ză că nimeni nu s-a mai ocupat de 
ei, n-au mai apărut pe scenă. La I- 
ghiu apoi, ce-i drept, în ultimul timp 
s-a mai făcut cîte ceva. Activitatea 
la căminul de aici a fost desfășurată 
cu elevii aflați în vacanță. Un lu
cru bun. Ce va face însă tovarășul 
Stană Ion, directorul căminului, cînd 
aceștia vor pleca, îndată ce nu s-a 
preocupat de crearea unor formații, 
în componența cărora să intre masa 
colectiviștilor din sat?

Cîmpu’l este încă cuprins de frea
măt. Nu va trece însă mult timp și 
colectiviștii, terminînd muncile pe o- 
goare, își vor îndrepta pașii în nu • 
măr mare spre căminele culturale. 
Acest fapt trebuie să stea. în atenția 
activiștilor culturali. Cu sprijinul or
ganizațiilor de partid și ai sfaturi! > 
populare, ei trebuie să șe pregăteas
că cu toate cele de trebuință, astfel 
ca în perioada de iarnă inițiativa 
„In fiecare zi activitatea cultural- 
educativă la căminul cultural" să 
prindă viață în toate comunele și 
satele raionului.

tobaza Alba lulia, I.C.R.A., O.C.L. 
Comerț Mixt. Situația aceasta a 
continuat apoi și în luna august 
a.c., în frunte situîndu-se Moara 
„N. Bălcescu", care a plătit drept 
locație suma de 4.325 lei, urmată de 
I.G.O. Alba lulia — cu 1.050 lei, 
T.R.C.L. cu 425 lei și altele. Aceste 
exemple, care ar mai putea fi con
tinuate, dovedesc o slabă preocupare 
din partea conducerilor acestor în
treprinderi pentru reducerea conti
nuă a cheltuielilor de producție și 
că nu se are în vedere că aceste 
cheltuieli se repetă aproape în fie
care lună.

In afară de aceasta un număr 
mare de vagoane stau imobilizate 
din cauză că se întîrzie descărcarea 
lor în mod nejustificat. Cum se ex
plică faptul că moara „Nioolae Băl
cescu" în luna august ax. a avut un 
vagon care a staționat încărcat 
timp de 80 ore, sau I.G.O. care de 
asemenea nu a descărcat un vagon 
29 ore, pentru care au plătit chel
tuieli de locație? Aceasta nu se poate 
numi decît neglijență din partea a- 
celora care răspund de această mun
că și ei trebuie făcuți răspunzători 
de asemenea stări de lucruri în vii
tor.

Conducerile întreprinderilor tre
buie să privească cu toată seriozi
tatea această problemă și să ia a- 
semenea «nasuri care să lichideze 
cheltuielile inutile.



Școlile trebuie pregătite temeinic 
pentru deschiderea cursurilor

Activitate intensă și... 
unele lipsuri

Prin grija sfaturilor populare co
munale și cu sprijinul organizații
lor de partid, majoritatea școlilor 
din raion sînt pregătite să-și încea
pă activitatea. Reparate, zugrăvite, 
•cu mobilierul completat și reparat, 
cu utilajul didactic bine întreținut, 
cu manualele care urmează să fie 
împărțite gratuit elevilor aprovizio
nate, școlile din Alba Iulia, Teiuș, 
Ștremț, Zlatna, Ighiu, Galda de Jos, 
Ștatimbru, Șard și altele vădesc 
preocuparea organelor locale și ale 
colectivelor didactice pentru pregă
tirea deschiderii anului școlar în 
•cele mai bune condițiuni.

. Toate școlile din raion au avut 
condiții ca ele să fie complet pregă
tite pînă la această dată, pentru ca 
la 15 septembrie să fie puse în stare 
de funcționare. Totuși, la școlile din 

‘Oarda de Sus, Limba, Ciugud, Șeu- 
•șa, Bărăbanț, Mihalț, Cistei și altele 
mai sînt de făcut unele lucrări de 
reparații și curățenie, din cauză că 
țuMțbele * executive ale sfaturilor 

comunale și conducerile 
școlilor nu au făcut totul pentru 
terminarea la timp a acestor lu
crări.

In această săptămînă care a mai 
rămas pină la deschiderea cursurilor 
sînt multe lucruri de făcut, atît în 
școlile care au rezolvat problemele 
materiale, cît și fci cele rămase în 
urmă în această direcție. Cadrele 
didactice, ta majoritatea lor prezen
tate la posturi încă de la 1 septem
brie, în frunte cu conducerile școli
lor, trebuie să treacă la acțiuni con
crete pe teren pentru depistarea e- 
levilor ce urmează a fi înscriși la 
cursuri. îneît nici un copil de vîrstă 
școlară să nu rămînă în afara șco
lii, iar toți cei ce au terminat 4 cla
se să fie înscriși și să frecventeze 
în clasele V-VII. Concomitent cu a- 
oeasta, în sălile de clasă și în școli 
■este necesar să se lucreze pentru 
înfrumusețarea și ornarea acestora 
cu material de pavoazare corespun
zător, asigurîndu-se o ambianță plă
cută activității instructiv-educative 
ă elevilor în toate unitățile de în- 
vățămlnt din raion.

Intensificarea construcțiilor 
școlare — o sarcină la zi
In acest an, în raionul nostru, a- 

vîndu-se în vedere continua dezvol
tare a învățămtatuflui elementar, 
mediu și profesional, au fost pre
văzute a se ridica numeroase cons
trucții școlare, atît din fond central 
cît și prin contribuția cetățenilor. Și 
datorită preocupării dovedite, unele 
din aceste obiective intră în folosin
ță odată cu începerea noului an 
școlar.

La Zlatna, de pildă, a fost termi
nată o școală medie cu 16 clase, în
zestrată cu tot mobilierul și utilajul 
•didactic necesar. De asemenea, s-a 
terminat localul școlii profesionale 
de meserii din Alba Iulia, cu 8 cla
se și săli pentru atelier și laborator, 
sînt pe terminale lucrările de repa
rații capitale la internatul școlii, 
spre a se asigura elevilor tot con
fortul de cazare. In ce privește însă 
•construcția școlii profesionale e ne
voie ca T.R.C.H. — șantierul Alba 
Iulia să intensifice lucrările de lus
truire a parchetului în sălile de 
clasă, spre a se putea monta calo
riferele care sînt deja verificate.

Așa du-pă cum s-a arătat la înce- 
■put, cea mai mare parte a construc
țiilor școlare a fost planificată a se 
realiza în mediul sătesc. Și acolo 
unde s-a acordat atenție, rezultatele, 
deși n-u mulțumesc pe deplin, sînt 
satisfăcătoare. La Ciugud, la Sîn- 
'limbru și în alte sate se lucrează 
intens. S-au obținut unele rezultate 
Și la Intregalde. Aici însă lucrurile 
js-a-u împotmolit la gata. Pe lingă 
faptul că finanțarea suplimentară de 
’50.000 lei s-a deschis cu întârziere, 
se tărăgănează plata construc
torilor care nefiind cointeresați, 
întrerup lucrările săptămîni la rînd. 
Și aici mai sînt încă de făcut scă
rile pentru urcarea la etaj, termina- . 
rea tencuielilor la cele 4 -săli de 
'sus. In ce privește montarea sobe
lor, din lipsa sfatului popular ele

nici acum n-au fost aduse de la fa
brica de teracotă din Deva, deși au 
fost plătite încă din ianuarie.

La o serie de construcții începute 
în acest an lucrările se desfășoară 
însă cu și -mai mari defecțiuni. La 
Pfclișa, Mihalț, Ci-stei, Ighiel și in 
alte sate construcțiile școlare, tota- 
lizînd aproape 40 de clase, sînt 
mult rămase în urmă, fapt ce imo
bilizează la B.R.P.R. sume impor
tante. Se invocă lipsa de materiale de 
construcții, lipsa constructorilor, 
sau a mijloacelor de transport etc. 
Unele din greutăți sînt inerente, dat 
fiind numărul mare de lucrări care 
se execută în toate sectoarele de 
activitate. Nu e mai puțin adevărat 
că se manifestă încă destule lipsuri 
în această direcție din partea unor 
comitete executive ale sfaturilor 
populare, și personal a unor preșe
dinți, ca tov. Truța Petru de la Mi
halț. Bera Nicolae de la Oarda de 
Jos^ Hada Dionisie de la Ighiu și 
alții. Se pune întrebarea: de ce s-a 
întîrziat construirea celor 2 săli de 
clasă la Bărăbanț și amenajarea a 
încă 2 săli vechi ? Răspunsul e ur • 
mătoru-1 : lucrarea execut'mdu-se în 
regie, nu a fost dată în primire u- 
nui zidar constructor calificat ast
fel că nici nu s-a ajuns la șar
pantă și a fost întreruptă iar 
materialele lăsate în voia soartei pe 
șantier, unele dispărtad. In ce pri
vește amenajarea celor 2 săli, I.G.O. 
Alba Iulia a întîrziat lucrarea, pen
tru că n-a primit soluția tehnică la 
timp din partea sfatului oraș, res
pectiv a tovarășului Moldovan Ion, 
vicepreședinte.

La Ighiel, cetățenii au transportat 
peste 100 mc. piatră de fundație, pe 
șantier au fost aduse 16.000 kg ci
ment și 3 mc seîndură pentru ci
fraj. Tehnicianul constructor al Sfa
tului popular raional, tov. Romoșan 
I. a trasat fundația și a lăsat lu
crările baltă, pe de o parte, iar pe 
de altă parte cetățenii n-au fost mo
bilizați la săpături, astfel că lucra
rea a stat, âmînată de pe o zi pe 
alta peste o lu,nă. Nici sfatul popu
lar nu s-a îngrijit spre a încredința 
lucrarea unui constructor calificat.

In ce privește construcția localu
lui de la Pîclișa, deși fundația este 
terminată în cea mai mare parte, iar 
cărămidă este pe șantier, din lipsa 
de interes a sfatului popular comu- 
nal nici la ora actuală n-a început 
ridirca. La Meteș, lucrarea, deși în
cepută, nu poate continua, deoarece 
tehnicianul Sfatului popular raional 
nu a terminat la timp lucrările de 
casarea unui local vechi spre a se 
putea demola și recupera’ materialele 
de construcții.

O lipsă serioasă se manifestă a- 
apoi și la Mihalț și Cistei, unde s-a 
prevăzut construirea a 10 săii de 
clasă, acordîndu-li-se și credit ram
bursabil în valoare de 80.000 lei. 
Dar nici pînă la data actuală nu 
s-au început lucrările, motivîndu-se 
că, chipurile, a fost campanie, că au 
fost alte sarcini. In această privință 
tovarășii de la .Mihalț mai bine ar 
lua exemplu de la Sfatul popular 
Sîntimbru. care deși n-a avut cre
dite acordate, a trecut deja la pro
curarea materialului și începerea 
lucrărilor.

O gravă lipsă o are și ORAD 
Deva, care deși a primit la timp co
menzile nominalizate de materiale, 
satisface aceste comenzi la întîmpta- 
re, obligînd beneficiarii să ridice 
materiale ce nu le stat necesare în 
prima etapă, fa.pt ce le provoacă 
imobilizarea fondurilor. La Mihalț, 
în loc să le dea materialele cu care 
să înceapă, i-a obligat să ridice par
chetul (!?). De asemenea, vinovat 
șe face și tov. Drîmbărean Mitrofan, 
vicepreședinte al Sfatului popular 
raional care, deși răspunde de a- 
ceastă problemă, nu a tras la răs
pundere factorii interesați și che
mați să execute la termen lucrările 
de construcții școlare prevăzute în 
acest an.

Deși pînă la venirea iernii a mai 
rămas timp puțin, totuși, dacă se 
mobilizează toate forțele existente, 
se poaite recupera mult din rărnîne- 
rea în urmă. E necesar însă, ca a- 
ceastă acțiune deosebit de importan
tă pentru continua dezvoltare a în
vățămîntului, să fie privită cu 
toată răspunderea de către organi
zațiile de bază și comitetele comu
nale de partid.

Hrana ajUmalelor se h.ol&r&$ie acum

Să fie mobilizate foaie forțele la însilozări!
Peste 800 tone furaje însilozate Muncesc de zor

Dezvoltarea sectorului zootehnic 
în gospodăria colectivă din comuna 
Galda de Jos a impus luarea unor 
asemenea măsuri din partea consi
liului de conducere, care să asigure 
condiții din cele mai bune atît de 
adăpostire cît mai ales pentru hra
na animalelor.

In acest scoo, în planul gospodă
riei colective, în acest an, s-a pre
văzut însilozarea a t.800 tone fu-

Justificări neîntemeiate
Gospodăria colectivă din Bără

banț și-a prevăzut să însilozeze 400 
tone furaje, necesare hranei anima
lelor pe perioada de iarnă. O canti
tate destul de mare.

Deși porumbul pentru însilozare 
a ajuns ta perioada optimă, totuși, 
la gospodăria colectivă din Bără
banț nu s-a însilozat pînă în pre
zent nimic, ca urmare a slabei preo
cupări din partea consiliului de con
ducere. Se motivează această rămi- 
nere ta urmă prin aceea că tocă- 
toarea pentru siloz se află la Micești 
și numai după ce se termină de în-

Să însilozăm toate rezervele !
însilozarea unor însemnate canti

tăți de furaje trebuie să fie în a- 
ceste zile preocuparea de seamă a 
colectiviștilor din raionul nostru. 
Problema care se pune în fața gos
podăriilor colective este de a folosi 
in afară de porumb și alte resurse 
furajere ce există în toate comunele. 
Sint ta raion gospodării colective, 
ca cete din Cistei, Teiuș și altele, 
care în anul trecut au însilozat in 
afară de porumb și resturi de la 
grădina de legume, frunze de sfeclă 
de zahăr etc.

Și în acest an conducerile gospo
dăriilor colective trebuie să se preo
cupe de însilozarea tuturor rezerve
lor. Astfel, prin însilozarea în a- 
mestec, frunzele și cotețele de sfeclă.

La gospodăria colectivă din Vin- 
țul de Jos însilozarea furajelor este 
în centrul atenției. Pînă în prezent 
s-a însilozat aproape jumătate din 
cantitatea planificată.

In clișeu : La însilozatul porum
bului.

Alegerile în organizațiile dc pârtia
(Urmare din pag. l-a) 

bativității corpului didactic și a ele
vilor față de ideologia burgheză.

Un loc central în adunările de a- 
(egeri ale tuturor organizațiilor de 
partid trebuie să-l ocupe dezbaterile 
privind problemele vieții interne de 
partid. Astfel, se va analiza felul cum 
se aplică și se respectă principiile 
leniniste ale democrației interne de 
partid și principiul conducerii colec
tive, cum s-a muncit pentru întări
rea spiritului de disciplină în rin- 
dul membrilor de partid, ce măsuri 
s-au luat pentru antrenarea unui larg 
activ fără de partid, pentru întări
rea rindurilor partidului prin primi
rea celor mai înaintați oameni ai 
muncii, cum este organizat contro
lul îndeplinirii hotărîrilor. Este de 
asemenea necesar ca dările de sea
mă și dezbaterile să se ocupe de 
modul în care se realizează condu
cerea și îndrumarea organizațiilor 
le masă. 

raje. Printr-o muncă bine organi
zată în cadrul gospodăriei și cu a- 
jut< rul primit din partea S.M.T., s-a 
reuși! ca pînă în ziua de 5 septem
brie a.c. să se însilozeze o cantitate 
de peste 8(X) tone furaje, și această 
acțiune continuă cu intensitate, ast- 
I 1 ca in scurt timp colectiviștii din 
Galda de Jcs vor termina de însilo
zat întreagă cantitate de siloz pla
nificată.

termină însilozarea la gos- 
colectivă din Micești — 
altfel, și ea e rămasă mult 
— va trece perioada op- 
însslozare.

sdozat aci se va începe la Bără
banț. Aceasta este o justificare ne
întemeiată, și dacă se așteaptă pînă 
cînd se 
pod aria 
care, de 
în urmă 
ti mă de

Lucrările să înceapă imediat!
Dacă în numeroase gospodării co

lective 
loz cit 

problema asigurării tmui si- 
mai bun și în cantități sttfi-

vîrfurile cocenilor de deasupra știu- 
leților de porumb, capitulile de floa- 
rea-soarelui, resturile de la grădina 
de legume, diferite ierburi, buruieni, 
vreji etc. se pot păstra in bune con
diții. alcătuind un nutreț prețios în 
hrana animalelor.

Una din cele mai importante re
surse de furaje o constituie cocenii 
de porumb, care în amestec cu alte 
frunze suculente asigură o mare re 
zervă de furaje pentru fiecare gos
podărie colectivă.

In acest scop, consiliile de con
ducere, specialiștii din agricultură 
vor trebui să ia asemenea măsuri, 
care să asigure însilozarea tuturor 
rezervelor de furaje de care dispune 
fiecare gospodărie colectivă.

In prezent, în satele noastre se 
fac pregătiri intense pentru desfășu
rarea campaniei agricole de toamnă. 
Darea de seamă și dezbaterile pe 
marginea ei trebuie să scoată în 
evidență ce măsuri au fost luate 
pentru asigurarea desfășurării la 
timp și în bune condițiuni a acestei 
campanii.

O sarcină importantă pentru pre
gătirea bunei desfășurări a alegeri
lor este ca organizațiile de partid 
șă convoace adunările pentru dare 
de seamă și alegeri cu cel puțin 5 
zile înainte, anunțîndu-se membrii 
și candidații de partid — ziua, ora, 
locul adunării și ordinea de zi. In 
acest fel se va asigura nu numai 
mobilizarea membrilor și candidați- 
lor de partid, ci și o dezbatere mai 
largă și mai competentă a probleme
lor. Totodată e necesar ca organi
zațiile de partid să respecte întoc
mai ziua stabilită pentru desfășu
rarea adunării, fără a face amînări.

Pe baza dezbaterilor ce se fac, a

Membrii gospodăriei colective din 
Ciugud acordă toată atenția asigu
rării furajelor pentru animale. După 
ce au asigurat animatelor o mare 
cantitate de fîn și alte furaje, zilele 
trecute, ta cadrul gospodăriei a în
ceput tosilozatul porumbului. Pen
tru a scurta cît mai mult timpul de 
tasilozare, conducerea gospodăriei a 
organizat desfășurarea concomitentă 

■a lucrărilor de însiilozare în toate 
cele 3 brigăzi ale gospodăriei: din 
Limba, Șeușa și Ciugud. In mai pu
țin de 4 zile, prin folosirea din plin 
a timpului bun de lucru și a capa
cității tocătoarei, s-a reușit să se 
însilozeze peste 300 tone porumb.

In momentul de față se dă bătălia 
pentru a se însiloza, paralel cu po
rumbul și alte culturi furajere, dife
rite ierburi și resturi din grădina de 
legume.

ciente se bucură de atenția condu
cerilor gospodăriilor colective, tre
buie arătat că mai sînt gospodării 
care subapreciază în mod cu totul 
nepermis problema asigurării silo
zului și în general a bazei furajere 
pentru animale.

Așa se explică de ce unele gos
podării colective puternice, ca Mihalț, 
Obreja, Benic, Hăpria, Drîmbar, 
încă nu au început din plin însilo
zatul. La Mihalț, de pilda, nu s-a 
•nsilozat pînă în 3 septembrie nici 
o tonă de siloz, deși gospodăria va 
trebui să însilozeze aproape 3.800 
tone. Ce se mai așteaptă? Cum pot 
admite comitetul comunal de partid 
si sfatul popular ca la gospodării 
puternice ca Obreja și Mihalț să se 
tărăgăneze nejustificat începerea în- 
S’lozărilor, îndeplinirea și chiar de
pășirea sarcinilor prevăzute? 
Șard nici nu sînt făcute toate 
pile pentru însilozat, fără a 
vorbi de faptul că din cele 700 
planificate abia s-au însilozat 6 tone.

Se impune ca comitetele executive 
ale sfaturilor populare, conducerile 
gospodăriilor, cu sprijinul comitete
lor comunale de partid, să ia toate 
măsurile organizatorice și politice 
pentru începerea și intensificarea 
ritmului însilozărilor.

La 
gro- 
mai 
tone

concluziilor și propunerilor făcute de 
comuniști din dorința ca munca în 
viitor să meargă și mai bine, adu
nările generale ale organizațiilor de 
bază vor lua hotărîri care să pre
vadă măsuri concrete, eficace, co
respunzătoare cerințelor vieții, cu 
termene și răspunderi precise.

Avînd în vedere rolul însemnat al 
comitetelor de partid și al birourilor 
organizațiilor de partid, membrii de 
partid sint datori să dea dovadă de 
Înaltă exigență și o mare răspundere 
politică în propunerile de candida
turi, alegînd în noile organe pe cei 
mai buni comuniști, fruntași ta 
muncă, oameni exigenți și principia
li, care nu precupețesc nici un efort 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

Printr-o activitate susținută și 
plină de răspundere, să facem ca a- 
legerile de partid să ducă la ridica
rea la un nivel și mai înalt a între
gii munci a organizațiilor de partid, 
la întărirea rolului lor de conducă
tor politic in lupta pentru înfăptui
rea marilor sarcini trasate de parti
dul nostru.



Campania însămînțărilor de toamnă 
pregătită în mod exemplar!

(Urmare din pag. l-a)

I
La 9 septembrie poporul bulgar 
va sărbători ziua națională a Bul
gariei — cea de-a 
versare a eliberării 
decursul celor 18 ani 
Bulgariei s-a schimbat radical. 
Producția industrială a crescut de 
14 ori față de 1939 iar eforturile 
principale au fost îndreptate spre 
crearea și dezvoltarea industriei 
I grele. R. P. Bulgaria produce azi 
diferite mașini-unelte, tractoare 

ușoare, motoare electrice și mo
toare cu combustie internă, utila
je electrice, electrocare și electro- 
telferi, mașini de construcții, vase 
maritime și fluviale, vagoane pen
tru pasageri și pentru mărfuri, a- 
parate de radio și televizoare, mo
tociclete, sute de produse chimi
ce, etc.

S-a dezvoltat agricultura ca ur- 
î mare a colectivizării complete. 
/ In perioada celor 18 ani a 
\ crescut în mod sistematic ni- 
) velul de trai al poporului. 
< Numai în ultimii 10 ani fondurile 
\ pentru cheltuieli au crescut de pes- 
) te 2 ori iar salariul real a crescut 
( de 2 ori. Statid a cheltuit sume 
; mari pentru învățămînt, asistență 
< medicală gratuită, pentru con- 
) strucția de locuințe, pentru orga- 
5 nizarea odihnei oamenilor muncii.
S De ziua sărbătorii sale naționale, 
( poporul nostru urează poporului 
) frate bulgar noi succese pe dru- 
ț mul construcției socialiste a țării!

cea 18-a ani- 
sale. In 
economia

Uzinele de metale nefc roase de lingă Plovdiv.

Ațjricultura
In urmă cu 18 ani, pînă la in

staurarea puterii populare, agricul
tura în Bulgaria era una din cele, 
mai înapoiate din* Europa. Pămîn- 
tul, împărțit lin peste 12 milioane de 
parcele individuale era lucrat cu 
mijloace primitive. Producția agri
colă era extrem de mică.

In procesul construcției socialis
mului a fost înfăptuita colectiviza
rea întregii agriculturi și s-a trecut 
la comasarea gospodăriilor agricole 
colective. Crește neîntrerupt meca
nizarea muncilor agricole. In pre
zent în țară lucrează circa 46.000 
tractoare convenționale, circa 8.070

Dezvoltarea producției
Anul acesta în R. P. Bulgaria se 

vor produce aproximativ 6 miliarde 
kWh de energie electrică.

In ceea ce privește producția de 
energie electrică pe cap de locuitor, 
ea a reușit să întreacă cu mult pe 
vecinii săi din sud. Dacă în 1939 
producția de energie electrică pe 
cap de locuitor în Bulgaria, Grecia 
și Turcia a fost aproape aceeași, în 
prezent Bulgaria produce mai multă 
energie electripă dacît Grecia și 
Turcia luate împreună, în timp ce 
populația ei este de 4,5 ori mai mică. 
Ritmul în care se dezvoltă industria

de energie electrică
energetică permite Bulgariei să se 
compare cu o serie de țări dezvol
tate din Europa.

Intr-un viitor apropiat principala 
sursă energetică a țării va fi com
plexul industria “ " — — 
este unt' 
ale* celui 
centrala
Est", care se construiește aid au și 
intrat în funcțiune patru turbogene- 
ratoare cu o putere de 200.000 kW, 
iar pînă în 1965 vor intra în func
țiune încă 600.000 k\V.

in plin avînl
combine cerealiere, 10 mii autoca
mioane și zeci de mii de alte mașini 
agricole. In 1965, la sfirșitul celui 
de-al IV-lea cincinal numărul trac
toarelor va ajunge la circa 68.000, 
al autocamioanelor—la 17.000, al com
binelor cerealiere — la peste 17.0001 

Ormduirea cooperatistă 
condițiile necesare pentru 
numărului animaielor. A 
considerabil numărul vacilor, 
nelor, al porcilor și păsărilor și se 
îmbunătățește necontenit rasa și 
crește productivitatea. Cel de-al 
IV-lea cincinal prevede ca numărul 
cornutelor mari să crească în 1965 
pînă la 2.200.000 capete, din care 
750 mii vaci, numărul ovinelor va 
ajunge pînă la 10.500.000, al por
cinelor — 2.700.000, al păsărilor 
pînă la 25 milioane capete.

a creat 
sporirea 
crescut 

ovi-

ori de cîte ori e nevoie, pentru dis
trugerea buruienilor, fie cu grapa eu 
discuri sau colți reglabili, fie cu 
cultivatoare. Multe gospodării au 
început lucrările de pregătire a te
renului. Pe raion însă, dacă ținem 
seamă că griului îi trebuie între 35-50 
zile pentru înfrățire, și că cadrele 
agricole de specialitate au indicat 
epoca optimă de la 15-20 septembrie 
pînă la20 octombrie, arăturile pentru 
însămînțare se desfășoară încet, i 
în unele gospodării, ca 
ghiu, Bucerdea Vinoasă 
nici n-au început.

Trebuie urgentat apoi 
gunoiului ce urmează a 
: at în sol. Cantitățile transportate 
■>ină acum sînt foarte mici, dacă 
ținem seamă de suprafața ce ur
mează a fi însămînțată cu păioase. 
La Hăpria, Drîmbar, Straja și Be- 
nic s-au transportat abia cîte 200 
tone în fiecare gospodărie, deși te
renurile acestor gospodării au poate 
cel mai mult nevoie de îngrășămînt.

O condiție hotărîtoare pentru ob
ținerea unor recolte bogate este a- 
sigurarea seminței de înaltă pro
ductivitate. O veche zicală populară 
spune că „ce sameni, aceea culegi". 
Adevărul acestei zicale e verificat 
de practică, de viață. Gospodăria de 
stat din Galda de Jos, cuiltivînd grîu 
Uin soiul Harrach, a obținut o pro
ducție medie de 2.400 kg la hectar, 
gospodăria colectivă din Galda de 
Jos a recoltat de pe 92 ha semănate 
cu grîul ,,Ponca" cîte 2.232 kg la 
ha. Sporuri mari au fost obținute și 

gospodăriile colective din Cricău, 
Alba luilia și altele. Multe gospodării 
au asigurate soiuri de înaltă pro
ductivitate din loturile lor. Acolo

G alt iu, I -
și altele.

transportul 
fi încorpo-

Marița-Est", care
4 dintre principalele șantiere 

de-al 4-'ea cincinal. La 
termoelectrică ...Marița- 

are se construiește

industriei ușoare și alimentare
îectrice, geamurilor, produselor din 
mase plastice și altele, va crește de 
2-3 ori. Seceriș pe unul din blocurile cooperatiste din regiunea Plovdiv.

unde sămânța de mare productivi
tate nu c asigurată, conducerile 
gospodăriilor vor trebui să ia ur
gent măsuri pentru asigurarea ei. 
înainte de însămînțare se va avea 
grijă" ca întreaga cantitate de să- 
rnînță să fie tratată împotriva boli
lor și dăunătorilor cu substanțe in- 
sectofungicide.

Stabilirea epocii optime pentru în
sămînțare și respectarea întocmai a' 
perioadei stabilite după condițiile' 
concrete ale fiecărei gospodării arc,' 
de asemenea1, un rol hotărîtor pen
tru recoltă. Cu cît vom însămînța1 
mai devreme, cu atît grîuil se va 
dezvolta mai mult și va intra maț 
viguros în iarnă. Cadrele de ingî- 
•'cri și tehnicieni din gospodării tre
buie să acorde toată atenția acestei' 
probleme, ca de altfel întregii acti
vități din această perioadă, spre a 
se asigura efectuarea însămînțărilor 
în cele mai bune condițiuni și ]ti 
timp. Acolo unde se însămînțeazS 
după culturi tîrzii, se vor lua mă
suri ca aceste terenuri să fie elibe
rate în primul rînd, spre a se putea 
efectua arătura și însămînțatul în 
timpul optim.

De calitatea lucrărilor-de 
mînțări, de încheierea aceste 
panii în cele mai bune condiț__ _
pinde în cea mai mare măsură re
colta anului viitor. De aceea; să nu 
precupețim nimic, nici un efort cinci 
e vorba de însămînțări. Organizații
le de partid, comitetele executive ale 
sfaturilor populare au datoria de a 
lua toate măsurile organizatorice și 
politice, astfel ca, mobil iz îndu-șf
toate forțele, gospodăriile colective 
din raion, cu sprijinul S.M.T., a ca
drelor de ingineri și tehnicieni, să 
pregătească și să asigure desfășura
rea campaniei de însămînțări în cele 
mai bune condiții.

--------♦♦--------

peste

în tre - 
cons- 
uzine.

In ultimii 18 ani producția in
dustriei ușoare și alimentare a R.P. 
Bulgaria a sporit de opt ori în com
parație cu cea din 1939, iar numai 
în perioada 1957-1960 — cu 
42 ta sută.

Parallel cu reorganizarea 
prinderilor existente au fost 
truite sute de noi fabrici și
care corespund ultimelor cerințe ale 
tehnicii. In prezent în țară există a- 
semenea întreprinderi cum este, de 
pildă, combinatul textil „Marița" de 
la Plovdiv, sau combinatul „Gheor- 
ghi Dimitrov" de la Stiven. Fiecare 
dintre ele produce atîtea țesături 
cîte au produs toate fabricile textile 
în 1939. Industria bulgară produce 
diferite feluri de aparate electrice.

In 1965 producția articolelor de 
consum va spori în medie cu 50-60 
la sută în comparație cu 'anul I960, 
în timp ce producția articolelor din 
porțelan și faianță, aparatelor de 
radio, televizoarelor, aparatelor e- 

Un nou generator de lămpi
întreprinderea „Eleatroniba In

dustrială" din Gabrovo a terminat 
experimentarea noului generator de 
lămpi bulgare care va fi expus la 
cel de al 20-ilea tîrg interniaționat de 
mostre din Plovdiv. Puterea gene
ratorului este de 250 kw și lucrează 
pe frecvență de 2500 Herți. Schema 
nouilui generator puternic se deose
bește printr-o construcție originală 
care are un coeficient util de folo
sire de 86 la sută. Problema răcirii 
generatorului este de asemenea re
zolvată în mod or iginal «Acesta are 
un sistem propriu de răcire cu apă 
circulară. In felul acesta nu .mai 
este nevoie de pompă de apă spe
cială și de bazinul de răcire.

COMBINATUL METALURGIC CREMICOVȚI

Cea mai mare construcție a celui de al IV-lea cincinal
La nord-est de Sofia, la poalele 

munților Stara Pianina în apropiere 
| de comuna Cremicovți se constru- 
I iește cel mai mare combinat meta

lurgic din țară. In 1965 acest com
binat va produce 1,2 milioane tone 
fontă, 1,3 milioane tone oțel, peste 
1 milion tone procat, mii de tone de 
plumb, barită și derivate ale indus
triei chimice. Mașinile și utilajul 
combinatului va fi egal, în ceea ce 
privește greutatea, cu întregul uti
laj ai uzinelor construite în Bulga
ria după război.

Ca răspuns la chemarea Partidu
lui Comunist Bulgar constructorii au 
hotărît să reducă termenul de dare 
în exploatare a diferitelor obiective 
ale combinatului și pe la jumătatea 
anului viitor să intre în funcțiune 
primul furnal cu o putere de 569 
mii tone fontă anual. Constructorii 
primesc un mare ajutor din partea 
multor întreprinderi industriale care 
în afară de mașini și utilaje au tri
mis la Cremicovți și cei mai buni 
specialiști ai lor. Construirea com
binatului este îmbrățișată și a de
venit cauza întregului popor bulgar. 
A fost terminată uzina de materiale 
de construcții care va livra peste 
400-450.000 mc. de beton necesari 
pentru construirea combinatului. A- 
ceastă uzină este de trei ori mai 
mare decit cea mai mare intreprin-

dere de acest fel din Bulgaria și 
după terminarea combinatului uzi
na va fi o bază solidă pentru in
dustrializarea construcțiilor din So
fia. Au fost gata înainte de termen 
3 secții de bază ale uzinelor meca
nice de remont — secțiile mecani
că, de presă și de construcții meta
lice. La sfirșitul lunii august anul 
acesta a fost terminată secția tur
nătorie cu o capacitate de 50-60.000 
tone fontă, oțel și metale neferoase, 
adică atît cît produc în prezent toa
te turnătoriile din țară.

A fost construită și se folosește o 
cale ferată de 85 km iar pînă la 
sfirșitul anului vor fi construiți încă 
50 km cale ferată. Cînd va fi cons
truit combinatul, lungimea căilor 
ferate va fi de 200 km iar a drumu
rilor auto — de 120 km. Aici va fi 
construită cea mai mare gară de u- 
zină din peninsula Balcanică.

In prezent forțele constructorilor, 
al căror număr se ridică la 16.000, 
s:nt îndreptate spre construirea in 
primul rind a‘ termocentralei electri
ce și a conductelor de apă care tre
buie să intre în exploatare pînă 
sfirșitul anului. In același timp 
înalță corpurile fabricii de îmbogă
țire care va prelucra anual 5 mi
lioane tone minereuri. Se ridică u- 
zina coxochimică cu o capacitate de 
700.000 tone cox metalurgic și cox 
de gaz.

va 
pe 

mai

la 
se

In 1960 în Bulgaria s-a produs o 
cantitate de 60 kg oțel pe cap de lo
cuitor. Prin terminarea combinatu
lui în 1965 producția de oțel 
spori pînă la 222-230 kg oțel 
cap de locuitor și va crește și
mult după dezvoltarea combinatului 
în 1965 dnd acesta va produce a- 
nual peste 3 milioane tone procat.

Combinatul se construiește cu a- 
jutorul Uniunii Sovietice. 80 la sută 
din totalul utilajului sînt mașini so
vietice. Pentru construcția acestui 
combinat Uniunea Sovietică a a- 
cordat R. P. Bulgare un împrumut 
prețios, restituirea căruia va începe 
după intrarea în funcțiune a combi
natului.

Combinatul Cremicovți, unul din 
cele mai moderne din lume va fi 
mîndria întregului popor bulgar. 
Aici vor fi introduse ultimele nou
tăți ale tehnologiei în producția de 
minereuri de metale feroase, de 
plumb, barită, cositor și derivate 
ale industriei chimice. Prin rezolva
rea problemei de folosire complexă 
a minereurilor zăcămintelor din 
Cremicovți rezervele căruia se ri
dică la 250 milioane tone minereuri 
de fier care conțin cupru, cositor, 
barită, zinc, nichel și alte elemente, 
combinatul își va aduce contribuția 
la dezvoltarea metalurgiei mondiale.

Dacia Alba lulia — 
C.F.R. Teiuș 2-1 (1-1)
Meciul a prilejuit o dispută dîr- 

ză, urmărită cu viu interes de cei 
aproape 2.000 de spectatori prezențî 
pc stadion.

Ambele echipe au luptat mult, 
împărțindu-și perioadele de dominare- 
și oreînd faze periculoase la ambele 
porți.

Primul gol a fost realizat dcjraz- 
de în minutul 5 prin Achim, cățg 
reia plasat o centrare a lui Mic. In 
minutul 10, portarul echipei oaspe 
se remarcă pentru prima dată apa- 
rînd un șut puternic al lui Atuntea- 
nu.

După numai 3 minute, Staicu, 
bine servit de Hațegan, egalează.

Urmează o perioadă de dominare 
a oaspeților, iar în minutul 39 este 
rînduil lui Vicol, portarul gazdelor, 
să se remarce plonjînd la picioarele 
lui Hațegan și salvînd astfel un gol 
gata făcut. După alte 5 minute, 
Munteanu de la gazde, centrează pe 
linia de 6 m, unde Gaia atent, reia 
plasat cu capul, dar portarul cefe
riștilor, printr-un reflex salvează.

In repriza a Il-a, după un minut 
de la începere, Goia de la gazde 
trece de întreaga apărare adversă 
și rămîne singur cu portarul, dar a- 
cesta iasă fulgerător în întîmpinare 
și salvează. In ultimele 25 de mi
nute gazdele pun din nou stăpînire 
nc. joc și după ce rateză încă două 
situații clare, la o învălmășeală îr 
fata porții ceferiștilor, Mic, atent 
reia în plaisă o minge scăpată dt 
portar, pecetluind scorul.
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