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ducfie, dind produse 
numai de calitate.

Buna organizare a 
muncii, antrenarea tu
turor muncitorilor in 
întrecerea socialistă, 
au stat la baza obți
nerii acestui însemnat 
succes.

de 
in 

in-

In obținerea acestor 
rezultate s-au eviden
țiat too. Groza Nico- 
lae, Groza Ion, Nisi- 
pianu Gheorghe, Mer- 
mezan Gheorghe și 
alții.

Cu planul anual îndeplinit
Secția turnătorie a 

întreprinderii „ Horia “ 
din Alba Iulia este 
una din secțiile cu 
cele mai bune rezul
tate în producție. Co
lectivul de muncă de 
aici și-a îndeplinit 
planul anual de pro-

Sâ pregătim cu răspundere 
producția anului viitor!

,.Ar
in- 

rea-

In întreprinderile raionului nostru 
au avut loc cu puține zile în urmă 
adunări în cadrul cărora s-au dez
bătut cifrele de plan pe 1963. Ca
racterizate printr-un puternic entu
ziasm, aceste adunări au analizat 
cu întreaga răspundere felul în care 
a muncit fiecare colectiv de muncă 
pentru realizarea la toți indicii și 
pe sortimente a sarcinilor de plan, 
ce trebuie făcut pentru pregătirea 
de pe acum, în mod exemplar, a 
producției anului viitor.

Bilanțul făcut cu prilejul dezba
terii cifrelor de plan pe 1963, a 
scos cu toată puterea în evidență că 
numt’toase colective de muncă din 
intrepSnderile raionului și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan 
că, muncind cu entuziasm, unele co
lective de muncă ca cele de la De
poul C.F.R. Teiuș, Atelierul „Ar
dealul", „Iprodcoop", fabrica 
deleana" din Alba Iulia și-au 
ieplinit angajamentele privind 
•izarea de economii pe întregul an. 
De asemenea, multe din aceste uni
ați au raportat că și-au îndeplinit 
Jianul primelor trei trimestre încă la 
.fîrșitul celei de a doua decade a 
icestei luni. Aceasta este dovada 
aptului că succesele se obțin pe 
năsura preocupărilor, că de felul 
:um ne îngrijim de organizarea des- 
ășurării producției depind rezulta- 
ele. Mai avem însă în raion și unele 
ntreprinderi care au rămas datoare 
n ce privește îndeplinirea unor in- 
lici de plan, au înregistrat pierderi 
a prețul de cost. Cum socotesc oare 
electivele de muncă de la E. M. 
,Gh. Doja" Zlatna, unele secții de la 
Jforia", cooperativa „Mureșul" din 
iraș că vor păși cu succes spre în- 
ăptuirea sarcinilor anului viitor, 
Iacă nu-și îndeplinesc nici sarcinile 
inului de față la toți indicii? Cum 
și țin cuvintul de onoare, dacă an- 
•ajamentele luate în întrecere nu si 
e îndeplinesc?

Trebuie arătat apoi că mai există 
leficiențe și în ce privește calitatea 
in<y Mțjduse, deficiențe care nu 

decît rezultatul muncii 
uptWnale, a nepăsării față de 
«arca întreprinderii. La cooperativa 
neșteșugărească „Progresul", de 
ildă, reclamațiile referitoare la ca- 
tatea încălțămintei se țin lanț și, 
pre mirarea tuturor, nu se iau mă
riri pentru a pune capăt acestor 
țări de fapte de netolerat.

Au mai rămas pînă la finele a- 
ului mai bine de trei luni. Acest 
mp se cere a fi folosit din plin 
pre a se recupera rămînerea în ur
lă. In fiecare întreprindere sînt încă 
tari rezerve interne, deci condiții 
e, sub îndrumarea și controlul or- 
anizațiilor de partid, trebuie folo- 
ite în scopul realizării tuturor sar- 
ini'lor de plan. îndeplinirea în mod 
templar a sarcinilor de plan pe 
362 constitute o condiție de bază 
entrti buna pregătire și desfăsu- armonios cu aplicarea

- . .Jdf îi
Muncitoareie Cazan Dorina, Grigo re. Maria, Sasu Viorica și Ciulea 

taria, de la fabrica „Ardeleana", sînt fruntașe în muncă.

Vineri, 21 septembrie 1962 

rare a producției anului viitor.
Cu prilejul dezbaterii cifrelor 

plan pe 1963, numeroși fruntași 
producție, maiștri, cadre tehnice 
ginerești au făcut propuneri de mă
surile ce vor trebui luate pentru a a- 
sigura desfășurarea în bune condiții 
a producției anului viitor. La U.M.G. 
Zlatna, la Moara „N. Bălcescu", 
„Vinalcool" din Alba Iulia și alte 
unități numărul propunerilor se ri
dică ia fiecare la 20-30. Și o scurtă 
privire aruncată asupra acestor 
propuneri e suficient spre a te con
vinge că ele au fost făcute cu un 
înait simț de răspundere din dorința 
------ ă de a contribui la buna 

a producției. Toate 
făcute au fost te

și apoi cele gă-

sinceră de 
desfășurare 
propunerile 
meinic analizate 
site juste au fost incluse în planurile 
de măsuri tehnico-organizatorice ale 
fiecărei întreprinderi. Cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan pe 
1963 cu întreaga masă de muncitori 
se vor mai face și alte propuneri 
valoroase privind bunul mers al în
treprinderilor. Aceste propuneri tre
buie studiate cu cea mai mare aten
ție și cele care sînt juste să fie tre
cute în planurile de măsuri generale 
ale întreprinderilor. Odată definiti
vate. planurile de măsuri 
traduse în mod operativ și cu 
țreaga răspundere în viață. , 

luate chiar de pe acum astfel

trebuie 
în- 

. —Acolo
unde șe poate, aceste măsuri să fie 
luate chiar de pe acum astfel ca, 
trecînd pragul noului an, să nu ne 
lovim de greutăți care cu dovada u- 
nor buni gospodari ar fi putut fi 
înlăturate la timp.

In legătură cu îndeplinirea în mod 
operativ a măsurilor din planurile 
fehn'co-organizatorice se cere din 
partea organizațiilor de partid, a 
organelor de sindicat, să urmăreas
că în mod sistematic felul cum se 
înfăptuiesc aceste măsuri, să tragă

(Continuare în pag. 4-a)

Dezvoltarea gospodăriei colective — preocuparea noastră principală I

La baza succeselor
Situate în vatra Mureșului, tere

nurile gospodărei noastre se pre
tează deosebit de bine culturii ce
realelor. Acest fapt a fost sesizat 
încă de la început, atît de consiliul 
de conducere all gospodăriei cît și 
de membri colectiviști. Și, ca ur
mare, suprafețele destinate culturii 
griului și porumbului au fost an de 
an extinse, în același timp crescînd 
preocuparea 
obținerea de 
hectar.

împletită

colectiviștilor pentru 
roade tot mai mari la
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Economii peste plan
In urma analizei situației în ceea 

ce privește îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pe primele 8 luni ale anului 
1962, în cadrul șantierului LC.F. 
Alba Iulia rezultă că cele mai im
portante realizări le-a obținut lotul 
de corecția torenților Aleteș. In a- 
eeastă perioadă, sarcina de plan a 
fost depășită cu 22 la sută. Printr-o 
mai justă folosire a materialelor s-a 
reușit să se reducă prețul de cost 
al lucrărilor față de cel planificat, 
realizîndu-se economii peste plan în 
valoare de 27.000. La această sumă 
se mai adaugă și 
zate de
fierului în valoare

economiile reali- 
din cadrul șan- 

de 50.000 lei.
alte ioturi

Noi gospodării s-au unificat
din Căpud cu cea din Pețelca, cea 
din Bărăbanț cu cea din Aricești. De 
asemenea, s-au mai unificat și gospo
dăriile colective din Ighiu, Țelna și 
Ighiel, din Totoi și Dumitra și al
tele. Cu prilejul adunărilor de con
stituire a noilor consilii de condu
cere, colectiviștii prezenți în număr 
mare au desemnat în conducerile 
gospodăriilor unificate pe cei mai 
harnici colectiviști, oameni cu ini
țiativă, dornici să contribuie din plin 
la înflorirea gospodăriei colective.

Pășind cu încredere pe calea în
făptuirii indicațiilor Sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Naționale 
din aprilie anul acesta, tot mai mul
te gospodării cer să se unifice, for- 
mînd unități agricole socialiste pu
ternice, cu largi perspective de dez
voltare.

Zilele 
au avut 
dăriilor 
ria colectivă din Obreja s-a unit cu 
cea din Cistei, gospodăria colectivă 

trecute, în raionul nostru 
loc noi unificări ale gospo- 
colective. Astfel gospodă-

întregime

de pro- 
început-o

regulilor agrotehnice, munca avîn- 
tată a membrilor gospodăriei noastre 
este pe deplin concretizată și în a- 
cest an. De pe cele 421 ha însămîn- 
țate cu grîu, noi am recoltat în me
die 1.756 kg de pe fiecare’hectar, o 
producție frumoasă întrezărindu-se 
și la porumb.

Analizînd factorii care ne-au con
dus la obținerea acestui succes, cu 
toate condițiile climatice mai puțin 
favorabile decît în alți ani, am con
statat cu satisfacție că am reușit să 
asigurăm o deplină corelație a a- 
cestora. Avînd la bază experiența 
cîștigată, munca ne-a fost mai bine 
organizată, am folosit sămînță din 
soiurile cele mai productive, iar lu
crările le-am efectuat în 
la timpul optim.

Ataca pentru obținerea 
ducții sporite de grîu am 
încă din zilele verii și toamnei anu
lui trecut. Cele 86 ha ocupate cu tri- 
foliene și 32 ha cu borceag au fost 
arate adine și întreținute curate de 
buruieni prin discuiri și grăpări re
petate. Pe 60 ha am transportat pes
te 1.200 tone îngrășăminte naturale 
— 18-22 tone la ha, iar pe 110 ha 
am aplicat superfosfat și sulfat de 
amoniu.

In terenul astfel pregătit cu mij
loace mecanice, am trecut apoi ia 
însămînțări cu semințe alese — 
grîu Ponca pe 250 ha, Harrach pe 
19 ha, Skorospelka pe 10 ha și Be- 
zostaia pe 8 ha. Semănat la timp 
și într-un pat germinativ bun, griul

In'acest an, viile 
gospodăriei de stat 
din Galda de Jos — 
brigada din Cricău, 
dau o producție mare 
de struguri.

ÎN CLIȘEU: 
cules de vie.

Toată, atenția campaniei de însămînțări!
Au început însâmînțârîle

Pentru recolte bogate în anul vii
tor, pregătirile trebuie făcute la tim
pul optim. Așa au procedat colecti
viștii din G.A.C. „Unirea" din Al
ba Iulia.

Astfel, a fost executată arătura a- 
dîncă de vară pe o suprafață de 
140 ha, s-a transportat în cîmp can
titatea de 90 tone gunoi de grajd, 
au fost condiționate 40 tone sămînță 
de grîu din soiuri de înaltă produc
tivitate. In afară de aceste pregă-

O

de grîu și porumb
a răsărit uniform și a ieșit viguros 
in întîmpinarea primăverii, cînd am 
grăpat întreaga suprafață iar pe 80 
ha, în funcție de dezvoltarea plan
telor, am aplicat îngrășăminte cu 
bază de amoniu. Am plivit apoi 
griul o singură dată, nefiind nevoie 
de mai multe plevile, iar în faza de 
coacere în pîrgă l-am recoltat evi- 
tînd astfel pierderile de recoltă. Nu 
același lucru s-a petrecut însă la 
G.A.C. din Beldiu, gospodărie unifi
cată cu noi în primăvara acestui an. 
Aici, spre deosebire de Teiuș, pe 99 
ha lucrările de pregătirea terenului 
s-au făcut cu atelajele proprii, iar 
însămînțatul cu întîrziere și prin îm- 
prăștiere. Rezultatul? O producție de 
1.287 kg la hectar, în timp ce bri
gada I-a Teiuș a obținut în medie 
1.883 kg la hectar, brigada a Il-a 
— 1.820, iar a III-a — 2.048 kg 
grîu la hectar.

Paralel cu preocuparea pentru ob
ținerea unei producții sporite de 
grîu, aceeași atenție am acordat-o 
și culturii porumbului, cultură deo
sebit de valoroasă, dat fiind numă
rul 
lor 
ha 

în continuă creștere al animale- 
gospodăriei. Am semănat 309 

cu porumb dublu hibrid H.D.
TIMIȘ GL1GOR

Președintele G.A.C. ,,30 Decembrie"
Teius

URUȘCA VICTORIA
Inginer agronom

(Continuare în pag. 2-a)

tiri făcute din vreme, colectiviștii cu 
ajutorul S.M.T. au însămînțat cu 
secară furajeră o suprafață de 7 ha. 
De asemenea, a fost făcută arătură 
de însămînțări pe 15 ha teren.

Pregătiri intense
La gospodăria colectivă din Gal- 

tiu se desfășoară în aceste zile o 
rodnică muncă pentru pregătirea cit 
mai temeinică a campaniei agricole 
de toamnă. Cu tot timpul ce se men
ține încă secetos, în cadrul acestei 
gospodării a fost pregătită pentru 
însămînțări suprafața de peste 150 
ha teren. De asemenea, convinși 
fiind de faptul că ce semeni aceea 
culegi, colectiviștii au trimis _ mai 
întîi probele la laboratorul regional 
și a>poi au început condiționali. 
Pînă în prezent, pe întreaga gospo
dărie a fost condiționată cantitatea 
de 77 tone sămînță din 81 tone pla
nificate a fi însămînțate. De aseme
nea, pentru fertilizarea solului gos
podăria a transportat în cîmp a- 
proape 500 tone gunoi de grajd.

Timpul nu așteaptă
In curînd, 

riei colective 
se treacă la însămînțatul griului. Și, 
de •felul 
lucrare, 
trodusă 
măsură

Or, în această privință, consiliul 
de conducere al gospodăriei de aici 
dă dovadă de foarte multă înceti
neală în acțiune. Numai astfel se 
explică faptul că din cele 72 tone 
de sămînță doar 8 tone au fost se
lectate pînă în zilele trecute.

Cum timpul nu așteaptă, consi
liul de conducere al gospodăriei tre
buie să treacă cu toată energia la 
selectarea semințelor și la efectuarea 
tuturor celorlalte lucrări în vederea 
începerii însămînțărilor.

pe ogoarele gospodă- 
din Benic va trebui să.

cum se va executa această 
de sămînța care va fi in- 
în brazdă depinde în mare 
recolta anului viitor.

...duminică la ora 9 dimineața > 
va avea loc în orașul nostru un ? 
mare concurs de motociclete, la S 
care și-au anunțat participarea > 
numeroși motocicliști din țară. (

...pe ecranele cinematografelor C 
din oraș rulează, începînd din 24 S 
septembrie, filmele maghiare „Nu- > 
mai o glumă" (la „Victoria") și ( 
„Asasinul din umbră" (la „23 > 
August"). ?

...în ziua de 27 septembrie, ora / 
20, Orchestra de muzică populară ( 
„Crișana" a Filarmonicii de stat S 
din Oradea va prezenta în orașul / 
nostru spectacolul „Cîntec și voie ( 
bună" cu Ioana Radu și Ion Lui- > 
can. ?



Din experiența G. A C. „Progresul" 
Galda de Jos la cultura griului de toamnă

Vești de la corespondenți Să grăbim însilozarea furajelor

Directivele Congresului al 111-lea 
al P.M.R. au pus în fața oamenilor 
muncii din agricultură sarcina deo
sebit de importantă de a spori con
tinuu producția de grîu și porumb, 
de aceasta depinzînd dezvoltarea tu
turor celorlalte ramuri. Străduindu- 
se să îndeplinească această indica
ție, membrii gospodăriei noastre co
lective acordă sporirii continue a 
producției medii de grîu la hectar 
întreaga atenție cuvenită.

In anul 1962, pe toate cele trei 
gospodării actualmente unificate — 
Galda de Jos, Mesentea. Oiejdea — 
cu toate că condițiile climaterice n-au 
fost din cele mai favorabile, s-a rea
lizat o producție medie de 1.821 kg 
grîu.

La baza acestor rezultate a stat 
aplicarea complexului de măsuri a- 
grotehnice.

Îndrumarea tehnică și urmărirea 
procesului de vegetație a griului de 
către inginerii agronomi, alegerea 
timpului optim de efectuare a lu
crărilor au contribuit în mare mă
sură la obținerea rezultatelor demn; 
sus. In al doilea rînd, introducerea 
semințelor de soiuri de grîu de inJ- 
tă productivitate a contribuit ș: mai 
mult. Așa, de exemplu, la soiul Pon
ca, la brigada din Galda de Jos 
s-a obținut o producție medie de 
2.454 kg grîu. pe întreaga supr . .ță 
de peste 90 ha. cu o greutate bec- 
tolitrică de 82 kg/H. La soiul Be- 
zostaia I. pe toata suprafața culti- 
vată la brigada din Oiejdea s-au ob
ținut 2.758 kg la ha, iar la griul 
Skorospelka 3, tot aici, s-a rea
lizat o producție de 2.680 kg la 
ha. pe toată suprafața. La grîul Ha- 
■rrach, pe întreaga gospodărie, s-a 
Tealizat 2.344 kg la ha.

Dacă comparăm aceste date cu 
rezultatele obținute, la grîul popu
lație valoroasă locală, la care s-a 
obținut pe brigada Oiejdea 1.409 kg 
la hectar, reiese că s-au înregistrat 
depășiri de producție față de soiul 
Local din populația valoroasă între 
900 și 1.300 kg. Bazați pe aceste 
date, consiliul de conducere și-ă 
propus ca în anul 1962 să însămrt- 
țeze întreaga suprafață cu grînc din 
soiurile de înaltă productivitate.

Chezășia reușitei constă ii deter
minarea complexului de lucrări pe 
care trebuie să-l aplicăm. Astfel. în 
toamna anului 1961. o bună parte 
din grîu s-a însămînțat după trifoi, 
altă parte după porumb și numai 
într-un procent de 15 la sută după 
grîu.

Diferențiat s-au aplicat apoi în-’ 
grășăminlele chimice într-o doză de 
250-300 kg superfosfat la hectar, ceea 
ce a avut un efect deosebit. La so
iurile de grîu B 1, Skorospelka, Ha- 
rrach, aceasta a contribuit în cea mai 
mar^ măsură la obținerea produc
țiilor ridicate. Superfcsfatul l-am 
încorporat în sol odată cu arătura

de însămînțare. Sămînța a fost se
lecționată și s-a tratat în întregime 
cu fungicide. Semănatul s-a efectuat 
ținîndu-se cont de buletinul de ana
liză al semințelor, aplicîndu-se în a- 
cest sens pe fiecare mașină de se
mănat și pentru fiecare soi procesul 
verbal de cantitatea de sămînță ce 
trebuie să dea numărul de boabe 
germinabile la metru pătrat. întrea
ga suprafață am însămînțat-o cu 
mașina.

Am considerat apoi că este nece
sar ca pe fiecare mașină de semă
nat să lucreze oameni permanenți și 
competenți. pentru a se evita golu
rile. Totodată, am luat măsuri de a 
se tăvălugi în majoritate tarlalele 
semănate cu grîu, atașîndu-se tăvă
lugul la fiecare mașină.

Am ținut cont de timpul în care 
trebuie să se execute semănatul du
pă soiurile de grîu. Astfel, griul Ha- 
rrach pe care l-am semănat, după 
cum prevede agrotehnica, in a doua 
jumătate a lunii octombrie, a dat pe 
întreaga gospodărie o producție me
die de 2.340 kg. La toate acestea 
s-au mai adăugat controlul vege
tației și aplicarea diferențiată a mă
surilor agrotehnice din primăvară.

Practica anilor 1960-1962 la a- 
ceastă cultură ne-a confirmat din 
nou că Droducția la grîu poate fi 
sporită din an in an. In această 
toamnă gospodăria noastra va insa- 
mmța cu grîu o suprafață de peste 
450 ha. In acest scop consiliul de 
conducere, sprijinit de inginerii gos
podăriei, a luat o serie de măsuri 
pregătitoare. Astfel, pînă la această 
dată întreaga cantitate de sămînță 
este condiționată, ne-am aprovizio
nat cu fungicidele necesare și 
tratat sămința. Totodată am 
măsuri pentru procurarea a 8 
tăvălugi, cu care vom tăvălugi 
tă suprafața semănată, lucrare 
care o vom face numai mecanizat. 
Am luat, de asemenea, măsuri ca 
arăturile să fie de calitate, în care 
scop pe suprafețele cu sol mai ușor 
am introdus scormonitoarele. Pe te
renurile mai puțin fertile aplicăm 
îngrășăminte chimice și naturale, lu
crare care a început.

Insămînțările în toamna anului 
1962 ne găsesc pe deplin pregătiți. 
Aproape 50 la sută din suprafața 
de grîu se samănă după trifoiine. 
Terenul a fost repartizat brigăzilor 
și luat in primire de brigadieri care 
deja au început lucrările premergă
toare.

Avem toată încrederea că, ur
mărind și aplicînd lucrări corespun
zătoare acestei importante culturi, 
vom contribui la ridicarea produc
țiilor și la asigurarea unei baze ma
teriale tot mai puternice a gospodă
riei și membrilor noștri colectiviști.

TEBERFAN VAS1LE 
președintele G.A.C. „Progresul" 

Galda de Jos

s-a 
luat 
buc. 
țoa

pe

La baza succeselor—producții 
mari de grîu si porumb
(Urmare din pag. l-a)

201, 101, 302, generația l-a și din 
soiurile Lăpușnesc și Romîiesc de 
Arieș. Sămînța am introdus-o în te
ren arat pentru însămînțări și în 
ogor de toamnă, după două discuiri, 
în care pe 73 ha am încorporat 18- 
22 tone gunoi de grajd, iar pe 30 ha 
am aplicat îngrășăminte chimice. Am 
prășit apoi porumbul pe întreaga 
suprafață de 3- ori, pe cele 30 ha 
porumb destinat obținerii a 5.000 
kg la ha fiind efectuate 4 prașile.

Bine întreținut, porumbul s-a dez
voltat frumos. Și acum, cînd ne mai 
despart puține zile de începerea re
coltatului, -prevederile noastre de a 
obține în medie 2.500 kg porumb ia 
hectar se dovedesc pe deplin înte
meiate.

Urmînd indicațiile partidului cu 
privire la sporirea- producției de ce
reale, membrii gospodăriei noastre 
își văd munca încununată de biru- 
inți. Și nu fără temei consideră că 
baza succeselor lor o constituie pro
ducțiile mari de grîu și porumb. Din 
cele 739.569 kg grîu realizate în a- 
cest an, 90 tone am contractat cu 
statuii, 15.000 kg am repartizat la 
fondul de bază, 15.000 kg fondului 
de ajutorare a bătrînilor, iar o în
semnată cantitate de grîu a fost îm
părțită colectiviștilor la zi-muncă. 
Din porumbul ce-1 vom recolta, de- 
asemenea, vom repartiza 161.000 kg 
fondului de furaje, 13.000 kg fondu-

lui de bază, iar în contul celor 54 
tone de porumb contractate am și 
livrat statului mii de kilograme car
ne de porc.

Obținînd an de an recolte bogate 
de cereale, gospodăria noastră și-a 
dezvoltat un puternic sector zooteh
nic care, laolaltă cu celelalte ramuri 
de asemenea în atenția colectiviștilor, 
a făcut să crească simțitor venitu
rile noastre. Anul acesta, după toate 
socotelile, veniturile ne vor fi de a- 
proape 3.000.000 lei, iar fondul de 
bază, de 1.250.000 lei, în acest an 
se va dubla.

Succesele obținute dau aripi 
muncii noastre viitoare. Sînterri cu 
toate gata să continuăm lupta pen
tru 
rite 
din 
sînt 
munca 
în teren bine pregătit 440 ha 
grîu din soiuri de înaltă productivi
tate, a căror randament a fost veri
ficat pe lotul nostru experimental. 
Vom efectua toate lucrările la tim
pul optim. Convingerea că de recol
tele ce le vom obține depinde dez
voltarea viitoare ;a gospodăriei stă
ruie în fiecare colectivist. Și nimic 
nu ne poate stăvili avîintuj care ne 
va face gospodăria mai puternică 
iar traiul nostru tot mai îmbelșugat.

producții de cereale și mai spo- 
în viitor. In frunte cu comuniștii 
gospodărie,, colectiviștii noștri 
hotărîți să nu-și precupețească 

I. Vom însămînța în acest an 
cu

I

Brigăzi științifice la sate
Duminica trecută, brigada știin

țifică a Casei raionale de cultură 
din Alba Iulia s-a întîlnit cu co
lectiviștii din Pîclișa. Cu acest 
prilej, la căminul cultural de aici, 
membrii brigăzii au răspuns u- 
nui întreg șir de întrebări ce in
teresau masa colectiviștilor in le
gătură cu zborul în grup în Cos
mos, apariția vieții pe pămînt, im
portanța efectuării la timp a în- 
sămințarilor de toamnă și comba
terea bolilor la copii.

Tot în această zi brigada știin
țifica a Școlii medii din Teiușs-a 
deplasat în mijlocul colectiviștilor 
din Cistei.

C. N.

O inițiativă de
Membrii gospodăriei colective din 

Bucerdea Vinoasă se preocupă cu 
toate forțele de asigurarea- unei can
tități cît mai mari de furaje pentru 
animalele gospodăriei. După ce s-a 
asigurat o mare cantitate de fin și 
furaje, colectiviștii au început însi- 
lozatu-1. Pînă în momentul de față 
pe întreaga gospodărie s-a însilozat 
porumbul de pe mai bine de jumă
tate din suprafața de porumb pla
nificată.

Colectiviștii din Bucerdea sînt ho
tărîți să folosească la însilozat și

preț la Bucerdea
alte rezerve de furaje. Dat fiind 
faptul că porumbul n-a ajuns la 
faza de coacere indicată pentru re
coltare și în scopul de a însiloza co
ceni cît mai verzi, ei au trecut la tă
ierea vîrfuil.ui de la porumb spre a-1 
însiloza. In felul acesta calitatea si
lozului este mult mai bună decît a- 
tunci cînd cocenii sînt uscați și apoi 
■porumbul rămîne să se coacă bine în 
cîmp. După calculele făcute, prin 
tăierea vîrfurilor de pe 40 ha, gos
podăria îsi va spori silozul cu circa 
250-300 tone.

La Mihalț însilozările se desfășoară cu încetineală
De ce numai cu prilejul 

festivalului ?
urmă cu cîteva luni, comite-In

tul de partid din complexul C.F.R. ? 
Teiuș-Coșlariu a analizat activita- s 
tea culturală desfășurată în ca- ) 
drul duhului de aici. Și măsurile ) 
concrete luate în scopul îmbunată- \ 
țirii acesteia și-au dovedit pe de- > 
plin eficiența. In cadrul clubului ) 
a luat ființă un cerc plastic, cu ( 
lucrările executate în cadrul cer- > 
cului fiind organizată o expoziție. 2 
A fost constituită de asemenea o < 
formație de dansuri, una de fiu- 5 
ierași și una de păpușari, care cu 2 
prilejul festivalului „Pe plaiurile ( 
Hunedoarei" s-au situat printre î 
formațiile artistice fruntașe. 2

Cum insă festivalul s-a încheiat, < 
și-au încheiat activitatea și forma- S 
țiile artistice. De ce acest lucru ? j1 
Doar aceste formații există și a- < 
cum. Există, și muncitorii ceferiști < 
așteaptă să le vadă din nou pe ) 
scenă. (

VAS I LE STREMȚAN ț

Gospodăria colectivă clăi 
și-a dezvoltat în ultimul timp 
mai mult sectorul zootehnic. Pînă la 
sfirșitul anului gospodăria va mai 
trebui să-și sporească efectivul de 
animale conform planului de pro
ducție cu încă 51 vițele și 24 vaci, 
din care 22 din fonduri proprii.

Asigurarea hranei pentru aceste 
animale, în cantități suficiente și de 
calitate cît mai bună, trebuie să 
preocupe în modul cel mai serios 
conducerea gospodăriei. Ce e drept, 
au fost întreprinse unele măsuri în 
această direcție, însilozîndu-se ota
vă de pe circa 40 ha, porumb, dife
rite buruieni, pleavă de lucarnă în 
amestec cu porumb etc. Pînă la ora 
actuală s-au însilozat circa 600 tone.

Comparînd însă cantitatea de 600 
tone însilozată cu cea planificată a 
se însiloza — 3.780 tone — se poate 
ușor trage concluzia că aici proble
ma grăbirii însilozărilor nu este pri
vită cu toată răspunderea, că posi-

Mihalț 
tot

bi-litățile existente nu sînt nici pe de
parte folosite. Aici a fost adusă o 
tocătoare care are o viteză zilnică 
planificată de 126 tone. Dar, din lip
sa porumbului sau a cocenilor ce 
urmează a fi însilozați, tocătoarea 
mai mult stă, în timp ce alte gospo
dării ar avea nevoie de tocătoare. 
Din ziua de 7 septembrie, de cînd 
a început ilnsilozatul și pînă la 17 
septembrie s-a lucrat ‘doar în 7 
zile. Dar chiar și atunci cînd 
s-a lucrat, s-a lucrat cu mari 
întreruperi. In ziua de 17 septem
brie, de pildă, de dimineața și pînă 
la orele 14 s-a însilozat abia^ftonă. 
Și aceasta din cauză că conduce
rea gospodăriei (președinte Bedelean 
Gh.) n-a luat măsuri pentru a se 
transporta cu mai multe atelaje. Din 
această cauză se pierde timp prețios, 
stă tocătoarea, stau colectiviștii. Da
că s-ar face un calcul simplu de 
ritmul în care se lucrează și de can
titatea ce trebuie însilozată, apoi 
gospodăria din Mihalț ar termina de 
însilozat... la anul.

Cum timpul se poate schimba de 
la o zi la alta, se impune luarea de 
măsuri hotărîte care să ducă Ia in
tensificarea însilozărilor. Conducerea 
gospodăriei, cu spri jinul comitetului 
comunal de partid trebuie să se orien
teze spre a însiloza diferite rogozuri, 
să treacă la însilozarea, deocam
dată, a vîrfurilor de la porumb și 
apoi, după recoltarea porumbului, a 
cocenilor în amestec cu frunze de 
sfeclă, înt-r-un cuvînt să se folosească 
toate rezervele de care dispune gos
podăria.

5 La G.A.C. Bucerdea Vi: 
y mvnccst*? dc ZOr țarini
> construcțiilor. In clișeu :
, înr-no .1 ««/••«• o zi o Cxxrw
>>

/inoasă
se muncește de zor la terminarea 

.................... : Execu
tarea lucrărilor de tencuire ia 
maternitatea de scroafe.

„Săptămîna
Datorie de onoare

NOTĂ

Atitudine înapoiată
La gospodăria colectivă d:n Țel- 

na o femeie a adus 30 bucăți mă
turi, ca urmare a înțelegerii cu con
tabilul gospodăriei colective, Pădu- 
rean Sebastian, urmînd ca gospodă
ria să achite contravaloarea mătu
rilor. Lucrul acesta s-a petrecut in 
ziua de 14 septembrie a.c„ dată cind 
femeia s-a angajat să aducă mătu
rile.

Dar această femeie a fost nevo tă 
să facă calea întoarsă de la Țetna 
la Găureni, fără nici un rezultat, 
deoarece contabilul Pădurean S. nu 
a vrtrt să-i achite contravaloarea 
măturilor conform înțelegerii avute.

După cîteva zile femeia iarăși a 
mers la Țelna, dar s-a întors iarăși 
acasă tot așa cum a venit după ce 
a mai cheltuit și bani cu transpor
tul, după ce a mai făcut și cițiva 
kilometri pe jos.

Ce părere are contabilul gospodă
riei colective din Țelna despre cele 
petrecute? Este aceasta o atitudine 
justă față de om? Considerăm că 
nu.

Faptul că Pădurean Sebastian a 
tratat cu indiferență cererea justi
ficată a acestei femei denotă că in 
comportarea lui față de oameni mai 
au loc rămășițe ale trecutului.

Această atitudine trebuie să con
stituie obiectul unei serioase ana
lize din partea organelor locale 
competente.

Conștienți că prin transfuzii de 
sînge sînt salvate mii de vieți o- 
menești, zilele trecute peste 50 de 
donatori voluntari din raionul nos
tru și-au îndreptat pașii înspre Spi
talul de bolnavi cronici din Cetate- 
Alba Iulia. Comitetul raional de 
Cruce Roșie, sprijinit îndeaproape 
de către organizațiile de Cruce Ro
șie din raion, a organizat aici un 
centru provizoriu de recoltarea sîn- 
gelui, unde cadre de specialitate ve
nite de la Hunedoara au recoltat și 
conservat singele.

Acest gest, de înaltă umanitate, de 
a salva cu propriul tău sînge mii de 
vieți omenești, este primit cu multă 
bucurie de cei suferinzi.

Poate că Tulea Gheorghc, care a 
donai do 16 ori sînge, 
noaste persoana pe care 
de la moarte, dar într-o 
primi o scrisoare: „Iți 
sîngele tău m-a salvat",
cru se va întîmpla și cu Me-rniezan 
Ana din Vințul de Jos, Maghera E- 
lena, Ardeleanu Ecaterina, Oprtița 
Ana din Alba Iulia, Szegyedi ion 
și Kast Gheorgne din Berghin și 
mulți alții ca ei.

nu va c>u- 
a salvat-o 
bună zi va 
mulțumesc. 
Același 1-u-

cu nnsită însufle- 
acestui concurs, co-

Pregăti nd u-se 
țire în vederea 
lectivistele Contor Elena și Contoi 
Maria din Alicești, Ana Samflora și 
Truță Cornelia din Șard au reușii 
să dea răspunsuri bune. Cîștigătoare- 
lor li s-au înmmat premii în obiecte 
După concurs a urmat un film ci 
caracter sanitar.

LIDIA DAN

Vie activitate

C. VIRGIL

In această perioadă, a desfășu
rării săptămînii Crucii Roșii, orga
nizațiile de Cruce Roșie din raionu 
nostru desfășoară o vie activitate dt 
educație sanitară în riadul oameni
lor muncii.

I,n afara conferințelor cu caracrei 
sanitar, care se țin cu regularitate 
la căminele culturale în fiecare sea 
ră, se organizează seri de întrebăr: 
și răspunsuri, seri „Colectivistul în 
treabă, doctorul răspunde", etc.

Asemenea 
la Berghiin, 
Cruce Roșie 
întrebări 
„Cum se 
mică".

Pentru
manenită a comunelor, satelor și o 
rașului din raion, cele 163 de echipt 
sanitare de curățenie au vizitat pes 
te 22.000 de case.

In această acțiune fruntașe sîn 
Rodeanu Ana, Dușa Ana, Kast Ro 
zalia, Costea Elena și elevele Școli 
de surori de Cruce Roșie.

MARIA BUDULA

manifestări att avut lo< 
unde organizația df 

a organizat o scară d< 
răspunsuri pe tem;ȘÎ

transmite hepatita epide

a asigura curățenia per

Concursul 
„Sanitarii pricepufi"
Zilele trecute, la căminul cultural 

din Șard s-a desfășurat un concurs 
„Sanitarii pricepuți" la care au 
participat colectiviștii din Micești și 
Șard.



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid MAREA LEGE A POPORULUI NOSTRU
In atenția comuniștilor — 

întărirea permanenta a vieții interne de partid
Evenimentul a fost așteptat cu 

•entuziasm de fiecare membru și 
candidat de partid. Fiecare dorea să 
ia parte la adunarea generală a or
ganizației de bază ce a avut loc în 
ziua de 19 septembrie a.c. la E. M. 
„Gh. Doja“, sectorul Almaș. Era 
vorba de adunarea generală pentru 
■dare de seamă și alegerea noului 
organ de conducere. în care se fă
cea analiza activității desfășurată de 
■biroul organizației de bază, de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent, 
pentru îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid.

La adunarea generală a organi
zației de bază, din partea Comitetu
lui raional 
tov. Ștefan 
tar.

de partid, a luat parte 
Boureanu, prim-secre-

★
seamă a biroului orga-Darea de 

nizației de bază a scos în evidență 
preocuparea comuniștilor de la mina 
Almaș pentru continua întărire a 
vieții interne de partid, condiție e- 
sențială în vederea îndeplinirii sar
cinilor economice, sarcini izvorîte 
■din Directivele celui de-al 111-lea 
■Congres al P.M.R., a hotărîrilor or- 

i ațganelor superioare de partid și 
propriilor hotăriri.

Biroul organizației de bază a a- 
vut în atenția sa antrenarea tuturor 
membrilor de partid la rezolvarea 
sarcinilor politice și economice ce 
au stat în fața organizației de bază. 
Controlul executat de către biroul 
■organizației de bază asupra felului 
■cum membrii și candidații de partid 
Tși îndeplinesc obligațiile statutare, a 
■dus la activizarea tuturor comuniș
tilor, ei simțindu-se răspunzători de 
sarcinile încredințate. Așa. de c- 
xemplu, biroul organizației de bază 
a analizat într-o ședință felul cum 
iov. inginer Apostu Mina, candidat 
•de partid, își îndeplinește sarcinile 
încredințate de biroul organizației de 
"oază. De asemenea, tov. Oprea Io
sif a informat organizația de bază, 
:într-o adunare generală, cum își 
"îndeplinește sarcina ca agitator.

In atenția biroului organizației de 
'bază a stat întărirea rîndurilor
■partidului. Aceasta o dovedește
îaptwl că, în perioada la care se re
feră darea de seamă, au fost 
miți în rîndurile organizației 
brhă 9 membri și 2 candidați de 
■partid din rîndul celor mai vrednici 
•muncitori. Odată cu primirea in 
•partid, comuniștii de la mina Al
maș au dat dovadă de multă exigen
tă față de educarea celor primiți în 
TÎndul lor, ocupîndu-se cu multă

pri- 
de

grijă 
oiștii 
față de 
didați 
jutorul dat, nu au înțeles să-și în
deplinească sarcinile încredințate ș.i 
au luat măsuri statutare împotriva 
lor. Așa, de exemplu, lui Roșea loan 
i s-a retras calitatea de candidat de 
partid, iar Duma Nicolae a fost 
exclus din rîndurile membrilor de 
partid pentru abaterile săvîrșite. A- 
ceste măsuri dovedesc exigența co
muniștilor pentru continua întărire 
a rîndurilor partidului.

In scopul ridicării nivelului poli
tic al membrilor și candidaților de 
partid, prin grija și preocuparea bi
roului organizației de bază, au fost 
organizate un cerc de studiere a 
statutului P.M.R. și un cerc special 
pentru mineri. Au fost ținute con
ferințe cu caracter educativ ca: 
Morala socialistă și morala burghe
ză, Necesitatea încheierii tratatului 
cte pace cu Germania și altele.

In mobilizarea muncitorilor la în
deplinirea sarcinilor un aport deose
bit l-au adus cei 14 agitatori, care 
pe lîngă instruirea lor. au mai ur
mat un curs de pregătire, curs în 
care s-au predat teme legate de ac
tivitatea lor. O activitate deosebită 
au desfășurat tov. Trif Aurel, Gligor 
Sînziana, Gligor Cornel și alții.

Ținînd cont de importanța deose
bită și de contribuția mare ce o 
aduc organizațiile de masă în mo
bilizarea maselor la îndeplinirea 
sarcinilor economice, organizația de 
bază a condus și îndrumat activita
tea comitetului de secție sindical și 
a organizației U.T.M.

Rezultatele obținute în îmbunătă
țirea permanentă a muncii de partid 
sînt oglindite în rezultatele econo
mice. în 
nivelului 
cultural al minerilor. Astfel. în a- 
ceastă perioadă productivitatea 
muncii a crescut cu 1,06 la sută, 
calitatea minereului s-a îmbunătățit, 
au crescut salariile minerilor.

Despre. toate aceste realizări, ca 
de altfel și despre altele, s-a discu
tat în adunarea generală a organi
zației de bază de cei ce au luat cu- 
vîntul la discuții, printre care tov. 
Achim Teodor, Iancu Avram. Gli
gor Cornel, Rizea Nicolae și alții. 
Ei însă au criticat biroul organiza
ției de bază pentru lipsurile avute 
în activitatea sa, lipsuri care se re
feră la controlul îndeplinirii hotărî-

de 
nu

de

educarea lor. Cornu - 
au fost indiferenți 

acei membri și can- 
partid care, cu tot a-

creșterea continuă a 
de trai material și

rilor. De asemenea au fost criticate 
o serie de aspecte negative de la a- 
telierul mecanic, din activitatea co
mitetului de secție sindical.

Pe baza analizei făcute, a propu
nerilor și a sugestiilor celor ce au 
luat cuvîntuil la discuții, în vederea 
lichidării lipsurilor, adunarea gene
rală a adoptat o hotărîre care, tra
dusă în viață, va duce la ridicarea 
muncii de partid la mina Altnaș pe 
o treaptă superioară.

★
In încheierea lucrărilor adunării 

generale, a luat cuvîntul tov. Ștefan 
Boureanu, care după ce a felicitat pe 
mineri. în numele Comitetului ra
ional de partid, pentru munca des
fășurată și realizările obținute, a 
expus pe larg care sînt sarcinile de 
viitor ce stau în fața noului organ 
ales și a tuturor comuniștilor pentru 
traducerea în viață a 
partidului.

Trebuie să luptăm cu 
spus tov. Boureanu — să
permanență viața de partid, să 
îmbunătățim 
muncii noastre, să luptăm pentru li
chidarea tuturor lipsurilor din acti
vitatea noastră. Ne exprimăm con
vingerea — a spus în încheiere tov. 
Boureanu — căci comuniștii de la 
mina Almaș vor face acest lucru.

hotărîrilor

toții — a 
întărim în 

ne 
metodele și stilul

La 21 septembrie se împlinesc 10 
ani de cind Marea Adunare Națio
nală, expritnînd voința poporului, 
a adoptat Constituția R.P.R. — 
legea marilor drepturi și liberiăți 
a poporului nostru.

Constituția noastră e constituția 
unui popor liber făuritor al pro
priei sale soarte, constructor al u- 
nei vieți noi socialiste. La temelia 
marilor drepturi și libertăți ale 
poporului stă faptul că în țara 
noastră puterea aparține celor ce 
muncesc.
Consfințind cuceririle revoluțio

nare ale poporului nostru, Consti
tuția R.P.R. constituie o strălucită 
mărturie a superiorității democra
ției noastre socialiste. Ea nu numai 
că proclamă cele mai largi drep
turi și libertăți pentru toți oamenii 
muncii, dar le și garantează.

In anii puterii populare pentru 
toți oamenii muncii 
noastră au devenit 
drepturile înscrise în
— dreptul de a participa la viața 
politică a țării, la conducerea tre
burilor obștești, dreptul la muncă, 
la odihnă, la învățătură etc.

Acestea toate le simțim fiecare 
în viața de zi cu zi. Și pe măsură 
ce pășim spre culmi tot mai înalte 
sub soarele dătător de viață al so
cialismului, marile drepturi și li
bertăți consfințite și material ga
rantate de Constituția țării apar 
tot mai mărețe, cu un conținut tot 
mai bogat și mai adine. Măreția și 
profunz mea le-o dă orînduirea so- 

!. cialistă.
! In patria noastră socialismul a 
i învins definitiv la orașe și sate. An 
! de an. oatria noastră devine tot

)

din patria 
realități vii 

Constituție

mai puternică și mai înfloritoare. 
Și fiecare om al muncii din țara 
noastră este conștient de faptul că 
toate succesele istorice dobîndite în 
industrializarea țării, în transfor
marea socialistă a agriculturii, în 
înfăptuirea revoluției culturale, că 
tot ceea ce e frumos și înălțător în 
viata țării, tot ceea ce e frumos și 
demn în viața personală a fiecă
ruia au fost cu putință pentru că 
în fruntea luptei poporului s-a a- 
flat partidul. Sub conducerea înțe
leaptă a partidului marxist-leni- 
nist, poporul nostru pășește hotărît 
înainte și își croiește drumul viito
rului său cu un avînt nemaicunos
cut în istorie. Depășirea în primii 
doi ani ai șesenalului, a ritmului 
mediu de creștere a industriei pre
văzut de Directivele Congresului 
al Hl-lea al P.M.R., precum și suc
cesele remarcabile dobîndite în 
toate celelalte domenii de activi
tate din țara noastră sînt o dovadă 
grăitoare a entuziasmului cu care 
ooporul nostru dă viată sarcinilor 
însufletitoare trasate de partid.

Sărbătorind ziua Constituției, 
poporul nostru liber și stăpîn pe 
soarta sa privește cu îndreptățită 
mmdrie patriotică marile realizări 
obținute sub conducerea partidului 
în făurirea vieții sale noi, lumi
noase. Ciu firma plină de măreția 
zilelor minunate pe care le trăiesc, 
oamenii muncii din patria noastră 
îsi exprimă hotărîrea lor de neclin
tit de a apăra cu strășnicie marile 
cuceriri revoluționare dobîndite 
pînă acum, de a-și consacra toate 
forțele luptei pentru triumful cau
zei nobile a socialismului si păcii.

A ÎNCEPUT noul an școlar
Printre viitorii mecanizatori

La Școala profesională de meca
nici agricoli din orașul nostru, de 
față la deschiderea noului an școlar 
au fost atît elevii care au făcut cu
noștință cu această școală în anii 
trecuți’, cit și Pop Romulus, Pode- 
lean Ion, Vida Cornel și alți peste 
100 elevi asemenea lor care abia în 

.acest început de toamnă au pornit 
să-și realizeze dorințele.

Prezent la festivitatea deschiderii 
noului an școlar, tovarășul Gheor- 
ghe. Crișan, secretar al Comitetului 
raional de partid, a vorbit elevilor 
despre frumusețea meseriei alese, 
despre aportul pe cared vor putea 
aduce printr-o bună pregătire ca 
viitori mecanizatori pe ogoarele pa 
triei noastre socialiste.

Aceleași
Străbătînd comunele și satele ra

ionului nostru, constați cu multă 
bucurie că aceste așezări art căpă
tat, și capătă în fiecare zi, o înfăți
șare nouă. S-au construit noi loca
luri de școli și cămine culturale, 
dispensare medicale, magazine u- 
niversale și alte construcții de in
teres obștesc. Au fost reparate dru
muri și străzi, s-au construit po
duri și podețe, fîntîni, au fost plan
tați mii de porni fructiferi și orna
mentali. Comunele și satele sînt 

■din ce în ce tot mai bine gospodă
rite, tot mai curate și tot mai fru- 
anoase.

Toate realizările obținute în ceea 
«ce privește buna gospodărire a co
munelor și satelor, sînt legate de ac
tivitatea practică a sfaturilor popu
lare și a fiecărui deputat în parte, 
de felul cum au muncit pentru mo
bilizarea maselor la gospodărirea 
■treburilor obștești., Despre această 
activitate s-ar putea spune multe 
Tucruri bune, din fiecare comună.

In comuna Hăpria, de pildă, ce
tățenii mobilizați de deputății sfa
tului popular comunal, au participat 
■activ la o seamă de lucrări ca repa
rarea drumurilor, construirea maga
zinului universal, construcții de po
duri, fîntîni etc., în scopul bunei 
■gospodăriri a comunei. Participarea 
largă a cetățenilor la diferite ac
țiuni întreprinse de sfatul popular 
comunal, este o dovadă a încrederii 
-acestora în organul local al puterii 
de stat, a încrederii acestora în re
prezentanții lor, deputății sfatului 
popular comunal.

Se poate spune că în marea lor 
majoritate deputății sfatului popular 
al comunei Hăpria își îndeplinesc cu 

• cinste sarcina încredințată de ale
rgători, se străduiesc să fie la înăl-

îndsUoriri
țimea misiunii încredințate. Printre 
aceștia se numără tov. Mărginean 
Achim, Alanciulea Mihăilă și alții, 
care într-adeviir în comună, mobili
zează alegătorii din circumscripțiile 
electorale respective, ei fiind exem
plu demn de urmat. Ei participă cu 
regularitate la sesiunile sfatului 
popular comunal, iau parte activă 
la discutarea problemelor ce se pun 
în discuție, fac propuneri pentru 
continua îmbunătățire a muncii și 
luptă pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. In circumscripțiile e- 
lectorale în care au fost aleși se 
consultă cu alegătorii în diferite 
probleme gospodărești, rezolvă a- 
numite^ probleme ale cetățenilor, 
prezintă în fața acestora dări de 
seamă despre activitatea lor.

In circumscripția electorală a de
putatului Mărginean Achim, cetățe
nii au reparat drumul pe o distanță 
mai mare de 1 km. Cetățenii din 
circumscripția electorală Nr. 23, de
putat tov. Manciulea Mihăilă, au 
construit un pod di.n resurse locale. 
De asemenea, la propunerea depu
tatului a fost construită o adăpă
toare pentru vite, la care s-au efec
tuat de către cetățeni sute de ore die 
muncă patriotică.

Sînt însă în comuna Hăpria unii de
puted, ce-i drept puțini lai număr, care 
nu înțeleg să-și îndeplinească sar
cina ce le-au încredințat-o cetățenii 
atunci cind i-au ales, aceea de a 
fi reprezentanții lor în organul lo
cal al puterii de stat, sfatul popular 
comunal.

Printre aceștia se numără tov. 
Petraișcu loam (Călaie) și tov. Ște- 
fănescu Victoria, care în perioada 
de la alegeri și pînă în prezent au 
avut o slabă activitate ca deputați, 
cu tot sprijinul dat de sfatul popu

lar și comitetul executiv. Ei nu iau 
parte cu regularitate la sesiunile 
sfatului popular, nu se interesează 
în circumscripțiile electorale în care 
au fost aleși de problemele ce le ri
dică cetățenii, nu organizează cu a- 
ceștia consfătuiri pentru a dezbate 
diferite sarcini ce stau în fața sfa
tului popular comunal și ce trebuie 
făcut pentru îndeplinirea lor.

Slaba activitate a acestor depu
tați se reflectă și în aceea că în 
circumscripțiile electorale în care 
au fost aleși s-au întreprins puține 
acțiuni cu caracter gospodăresc.

Situația aceasta trebuie să fie 
discutată de sfatul popular al co
munei, iar acei deputați care nu do
vedesc o preocupare susținuta pen
tru îndeplinirea sarcinii încredințate 
să fie trași la răspundere, să li se 
explice că toți deputății au aceleași 
îndatoriri și aceleași sarcini încre
dințate de alegători și sînt obligați 
să le îndeplinească întocmai.

Elevii Școlii de meserii din Alba lulia au început anul școlar în 
școală nouă. In clișeu : Aspect de la inaugurarea noii școli.

Sărbătoare pentru 
mici și mari

Vorbind elevilor Școlii de 8 ani 
Nr. 3 din Alba lulia cu prilejul 
deschiderii noului an școlar, tova
rășul Ion Mărginean, secretar al 
Comitetului raional de partid, a 
scos în evidență minunatele condiții 
de muncă și viață create de către 
partid elevilor, învățătorilor și pro
fesorilor. Și cuvintele vorbitorului au 
pătruns adine în inimile celor pre- 
zenți la sărbătoarea primei zile de 
școală, cu toții angajîndu-se să răs
pundă prin fapte din cele mai de 
Seamă grijii cu care-i înconjoară 
partidul.

Un grup de pionieri și elevi au 
recitat apoi o seamă de poezii, fie
care vers fiind un imn închinat 
partidului care stă de strajă copilă
riei lor fericite.

In clișeu: Cei mai mici elevi ai Școlii medii „Horia, Cloșca și Crișan”.

Iți mulțumim, partid iubit
După o vacanță plăcută și in

structivii in tabere sau drumețind 
pe meleagurile minunatei noastre 
patrii. Școala medie „Horia, Cloșca 
și Crișan” și-a chemat, la 15 sep
tembrie. din nou elevii la muncă. 
Peste 1.300 la număr. Unii care ur
că în acest an ultima treaptă, alții 
abia la prima cunoștință cu buchile 
abecedarului.

Tuturor, tovarășul Ștefan Bourea- 
nu. prim-secretar ăl Comitetului ra
ional de partid, le-a adresat o caldă 
urare: ..Spor la muncă, dragi elevi. 
Pășiți cu încredere și hotărîre spre 
lumină. Alături de voi, de năzuin
țele voastre este partidul”.

Purtând în inimi îndemnul, sutele 
de elevi au pășit cu fruntea sus 
pragul sălilor de clasă unde îi aș
teptau prieteni drapi — manualele 
— dar neprețuit al partidului iubit.

La școala de pe 
valea Ampoiului

Dimineață de septembrie. In fața 
școlii celei noi din ZIatna s-au strîns 
sute de elevi și părinți. Și emoțiile 
începutului unui nou an de muncă 
sînt deopotrivă pentru mici și mari.

începe festivitatea. Directorul 
școlii declară deschis noul an șco
lar, iar tovarășul Emil Mohai, 
membru al Comitetului raional de 
partid, adresează elevilor, învățăto
rilor școlii calde cuvinte de îndemn.

Școala își deschide apoi larg por
țile. Și primii carc-i trec pragul sînt 
devii clasei I-a.

Rînd pe rînd apoi, locuirile în băn
ci și le ocupă toți cei peste 800 ele
vi ai școlii. Curtea rărnîne pustie 
șoptind parcă o tainică chemare. Li
niște! Se învață! A început noul an 
școlar !



(Urmare din pag. l-a)

A intrat in funcțiune

sesiuni a Adulării Ggîîsrale a O.N.U
NEW-YORK (Agerpres). — In 

după-amiaza zilei de 18 septembrie 
s-a deschis ia New York a 17-a se
siune a Adunării Generale a O.N.U. 
Ședința a fost deschisă de Mongi 
Slim (Tunisia), președintele prece
dentei sesiuni a Adunării.

Sesiunea actuală urmează să exa
mineze probleme importante ca pro
blema dezarmării, traducerea în 
viață a Declarației cu privire la a- 
cordarea independenței țărilor și po
poarelor coloniale, propunerea Uni
unii Sovietice cu privire la retrage
rea trupelor străine din Coreea de 
sud, propunerea cu privire ta con
vocarea unei conferințe în vederea

semnării convenției pentru interzice
rea folosirii armei nucleare și ter
monucleare.

Uniunea Sovietică a propus, de a- 
semenea, să se înscrie pe ordinea de 
zi a'Adunării 
restabilirii 
Republicii 
O.N.U. și 
conferințe 
blemele comerțului. Adunarea Gene
rală trebuie, de asemenea, să alea
gă membrii unei serii de organe de 
conducere a O.N.U., inclusiv secre
tarul general.

Zafrullah-Khan (Pakistan) a fost 
ales președinte al sesiunii.

Generale problema 
drepturilor legitime ale 
Populare Chineze la 

problema convocării unei 
internaționale pentru pro-

Porțiunea ungară a conductei 
de țiței „Prietenia14

BUDAPESTA .Agerpres). — După 
cum transmite agenția M.T.I., la 17 
septembrie a intrat în funcțiune por
țiunea ungară a conductei de țiței 
„Prietenia". Astfel, R. P. Ungară a 
devenit a doua țară — după R. S. 
Cehoslovacă ■— care primește țiței 
sovietic prin această conductă trans
europeană.

Prin porțiunea ungară a conduc
tei, lungă de 130 km., se vor putea 
transporta anual 2,5-3 miiioane tone 
de țiței, iar după construirea unei 
noi stații de pompare — 5 milioane 
tone.

Să pregătim cu răspundere 
producția anului viitor!

la răspundere cu toată hotărîrea a- 
cele conduceri administrative care 
dovedesc pasivitate față de aceste 
măsuri. Nu mai trebuie să se repete 
cazuri ca cele petrecute pînă acum 
la unele întreprinderi, ca E. M. „Gh. 
Doja" Zlatna, cooperativa „Mure
șul" și 1.1. L. „Horia", unde nu s-a 
acordat la timp atenția cuvenită în
făptuirii unor măsuri, fapt ce a in
fluențat asupra bunului mers al 
producției.

Ne apropiem tot mai mult de fi
nele anului, de ziua cînd trecem pra-

gul spre 1963. Sarcinile ce ne stau 
în față stat sporite. De aceea e ne
cesar să mobilizăm toate rezervele- 
pe care să le folosim în scopul în
deplinirii acestor sarcini. Organiza
țiile de partid, organele de sindicat 
trebuie să mobilizeze de pe acum 
întreaga masă de muncitori spre a 
descoperi aceste rezerve, să ia ase
menea măsuri care să ducă la o 
mai bună organizare a muncii, la 
crearea tuturor condițiilor, ca sarci
nile de plan pe 1963 să fie indepli- 
nite din prima zi în mod ritmic șs 
la toți indicii.

Cupa agricoSiorîi

CIUDAD DE MEXICO (Ager
pres). — După cum anunță agenția 
PRENSA LATINA, ministrul aface
rilor externe al Mexicului, M. Tello, 
nu va lua parte la conferința neofi
cială a miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor americane cu privire la 
Cuba, convocată de secretarul de 
stat ai S.U.A. pentru această săptă- 
mînă la New York.

M. Tello și-a confirmat această 
hotărîre într-o declarație publicată 
în ziarul „EL DIA“. El a comunicat, 
de asemenea-, că îl va însoți pe pre
ședintele Lopez Mateos în călătoria 
sa în Filipine, Indonezia, India și 
Japonia.

Cercurile 
din .Mexic 
ministrului 
xicului exprimă dezacordul catego
ric cu conferința la care guvernul 
S.U.A. se străduește să-și asigure 
sprijinul țărilor Americii Latine în 
pregătirea unei agresiuni împotriva 
Cubei.

In legătură cu aceasta, ziarele 
mexicane menționează declarația 
președintelui Lopez Mateos din 
interviul publicat ta revista „VI
SION", că relațiile dintre Mexic și 
Cuba rămta normale și că se pro
nunță împotriva oricărui amestec în 
treburile interne ale Cubei.

diplomatice și de presă 
consideră că hotărîrea 
afacerilor externe ai Ale-

Situafia din Argentina
BUENOS AIRES (Agerpres). — 

In ultimele zile, situația din Argen
tina, care nu se stabilizase încă de 
pe urma revoltei generalilor, s-a în
răutățit din nou. După cum relatea
ză agențiile occidentale de presă, în 
nord-estul provinciei Misiones a a- 
vut loc o revoltă împotriva regimu
lui președintelui Guido. Numeroase 
forțe armate au fost trimise împo
triva răsculaților, care s-au refugiat 
în pădurile virgine din apropierea

s-a înrâufăfif din nou
graniței cu Paraguavul făctad jonc
țiunea cu partizanii paraguayeni 
care luptă împotriva dictatorului 
Stroessner. După cum relevă agen
ția ASSOCIATED PRESS, răsculații 
intenționau să cucerească orașul Po
sada, capitala provinciei Misiones. 
In ciuda faptului că planul lor a 
fost dejucat, relatează agenția REU
TER, se pare că mișcarea are largi 
ramificații în întreaga țară.

14 antifasciști din 
Anglia în fața justiției

LONDRA. — Agerpres: La 17 
septembrie, la tribunalul din Londra 
au fost judecați 14 antifasciști. Cu o 
zi înainte ei au dat o ripostă hotă- 
rîtă unei bande de huligani fasciști 
din așa-numita „mișcare unionistă", 
care au încercat să zădărnicească 
mitingul organizației locale „Tineri 
socialiști" din cartierul londonez 
Bakney. Tribunalul a găsit pe 
„inculpați" vinovați de „tulburarea 
ordinei publice" și a condamnat pe 
10 dintre ei la mari amenzi. Exami
narea „dosarului" celorlalți 4 anti
fasciști a fost amînată.

0 mare grevă a șoferilor 
din Ecuador

GUAYAQUIL. - PRENSA LATI
NA. anunță că la 17 septembrie, mii 
de șoferi din provincia Guayas (E- 
cuador) au declarat grevă, cerînd 
imediata dizolvare a comitetului 
provincial din transporturi care, po
trivit declarației liderilor sindicatu
lui șoferilor, este „un organism reac
ționar supus forțelor oligarhice din 
țară și care se opune intereselor 
muncitorilor auto". In urma grevei, 
transportul auto din capitala pro
vinciei, Guayaquil, a fost paralizat. 
Activitatea de afaceri din oraș a- 
proape a încetat, iar școlile și uni
versitățile au trebuit să-și suspende

Duminică, pe stadionul sportiv 
din orașul Alba Iulia s-a desfășurat 
faza raională a „Cupei agriculturii", 
la care au luat parte numeroși ti
neri din satele și comunele raionu
lui nostru. Au fost organizate în
treceri de ciolism, handbal în 7, 
atletism, tir și altele. Iată rezulta
tele tehnice înregistrate cu această 
ocazie:

La fotbal echipa Recolta Galda a 
ocupat locul întâi, tavingînd în fi
nală cu 1-0 echipa Recolta Ciugud.

La ciclism, locul I la proba de 10 
km, cu bicicleta de oraș, a revenit 
tânărului Șandru llie de la asociația 
recolta din Galda de Jos, urmat ta 
ordine de Sîrbu Petru de la asocia
ția Mureșul din Vințul de Jos și de 
Sima Eugen de la asociația Recolta 
Galda de Jos.

La handbal ta 7, băieți, locul I a

revenit echipei Știința din Teiuș, iar 
la atletism, la proba de 100 m plat 
fete, locul I a fost cucerit de Radu 
Valerica din Teiuș, care a parcurs 
această distanță ta 14 secunde.

Proba înălțime fete, a fost cîști- 
gată de Bîzgan Mariana cu 1,30 m, 
iar la băieți de Limbean Victor cu 
1,60 m, cea de 100 m plat seniori de 
Avram Vasile din Berghin cu tim-jf 
pul de 14 secunde, iar la lungime* 
seniori, locul I a revenit lui Cușcu- 
1 iță Cornel cu 5,02 m. La greutate se
niori locul 1 a fost ocupat de Mîrza 
lacob din S'întimbru cu 8,10 m.

O notă deosebit de bună merită 
participarea tinerilor la proba de tir, 
unde s-au prezentat peste 80 de con- 
curenți, locul I fiind cucerit de 
Breaz loan 
Mihalț, care 
65 puncte.

7 1 fiind cucerit de 
de (a asociația Recolta 
a totalizat un număr de

Campionatul regional la fotbal
Dacia Alba Iulia — Retezatul Hațeg 3-1 (1-1)

condamnarea

PARIS. — Agerpres: La 15 sep
tembrie a fost arestat la reședința 
sa din apropierea Parisului locote- 
nent-colonelul Jean Marie Bastien 
Thiry, comandantul grupului de șoc 
al O.A.S. care, la 22 august, a or
ganizat atentatul împotriva genera
lului de Gaulle. Agenția FRANCE 
PRESSE menționează că după 48 
de ore de interogatoriu, Thiry a re-

cunoscut că poartă întreaga răspun
dere pentru organizarea acestui a- 
tentat.

Agenția France Presse relatează 
că Tribunalul militar l-a condamnat 
la moarte pe Andre Canal, organi
zatorul financiar al O.A.S. Șeful 
grupului de șoc al O.A.S. din Estul 
Franței, Jean Marie Vincent, a fost 
condamnat la închisoare pe viață.

Locuințe in Ghana proiectate 
de arhitecți sovietici

MOSCOVA. — TASS: Arhitecții 
sovietici au întocmit proiectele a 
două raioane de locuințe, care vor 
fi construite la Accra, capitala Gha- 
nei, și în orașul Tema, port comer
cial al acestei țări. In primul din 
aceste raioane vor locui 22.000 oa
meni, iar în al doilea — 11.000. 
Fiecare raion este prevăzut cu un 
centru social și comercial propriu, 
o casă de creație populară, o bi
bliotecă cu mii de volume, precum 
și alte construcții sociale.

Meciul nu s-a ridicat la nivelul 
dorit. A fost de factură tehnică sla
bă, cu pase fără adresă și șuturi im
precise, în special în prima repriză, 
cînd oaspeții au jucat mai bine, reu
șind să domine teritorial și să con
ducă cu 1-0 din minutul 21. In a- 
ceastă perioadă gazdele inițiază cî- 
teva contraatacuri care se concreti
zează printr-un gol realizat de Pîr- 
vu în min. 35. In continuare, am
bele echipe joacă mai mult la cen
trul terenului, nereușind să inițieze 
nici o acțiune mai clară.

In repriza a Il-a, gazdele își re
vin și inițiază atacuri tot mai peri
culoase, punînd la grea încercare 
poarta și apărarea oaspeților. Ast
fel, în minutul 51, la o învălmășea
lă în fața porții oaspeților, mingea 
este șutată în portar care o scapă 
din mîini, al doilea șut întîlnește 
bara, al treilea un apărător și în 
sfîrșit al patrulea șut este trimis de 
Pleșa peste bară de la numai 2 me
tri din fața porții. Ocazii similare 
stat ratate de Mic ta min. 61, și de 
același Pleșa în minutele 63 și 68.

Cel de-al doilea gol asl gazdelor 
este înscris de Jibotean în min. 55

dintr-o lovitură liberă de la 16 m. 
El a șutat pe jos, puternic și precis, 
prin zid. Portarul prinde, dar scapă 
mingea din mîini și aceasta intră în 
plasă. Cel de-al 3-lea și ultimul gol 
al întîlnirii a fost marcat cu caput 
de Gogorici în minutul 71.

Raport de cornere 10-7 pentru 
gazde.

S-au remarcat de la gazde Jibo- 
tean, Ghimiță, Gogorici și Achtai.

In deschidere s-au întâlnit echi
pele din campionatul raional Aurul 
Zlatna și Ardeleana Alba Iulia. Cir 
o echipă tînără, bine pusă la punct. 
Aurul Zlatna a dispus de Ardeleana 
cu scorul de 8-3.

Din cei 800.000 de locuitori pe 
care regiunea Cottbus îi numără 
astăzi numai foarte puțini își vor 
fi dat seama cu zece ani în urmă de 
semnificația înființării regiunii lor, 
de dezvoltarea pe care ea o va lua. 
Dacă facem abstracție de raionul 
Senftenberg, în care încă de la în
ceputul secolului se inițiase o anu
mită dezvoltare industrială datorită 
exploatării lignitului, au fost gru
pate cu zece ani în urmă, într-o u- 
nitate doar ținuturi agricole. Astăzi, 
viața republicii nu mai poate fi 
închipuită fără industria din Nie
derlausitz, de exemplu. In ultimii 
ani, parcă din respect față de noul 
care se ivea aici, pădurile întinse 
din Niederlausitz s-au retras, pentru 
a face loc giganților din beton și 
oțel.

In 1936, toate întreprinderile ca
pitaliste pentru exploatarea lignitu
lui din Niederlausitz au produs la
olaltă 33,9 milioane tone de cărbu
ne, ceea ce reprezenta pentru ele un 
an „bun", un an de mari realizări. 
In 1949 — statul nostru al munci
torilor și țăranilor abia luase ființă 
— această cifră a fost din nou a- 
tinsă, în ciuda pierderilor suferite în 
război. In 1961, muncitorii din mi
nele noastre de cărbuni excavau cu 
mașini mari și din cele mai moderne, 
construite de industria de mașini 
grele a republicii. Cifra antebelică

Itinerar în R. D. Germană

Regiunea Gotfbus după 10 ani
a fost aproape triplată, cu o 
ducție de 95,4 milioane tone 
bune pe an.

Statul cheltuiește acum 
un miliard de mărci anual 
deschiderea a noi mine la 
voltarea celor existente și 
cerea, pretutindeni, a ' 
mari și foarte productive, a tehnicii

pro- 
de căr-

i.

aproape 
pentru 

zi, dez- 
introdu- 

mașinilor 

noi. Estacade din cele mai moderne 
care excavează și transportă urî 
strat de pămînt de 34-45 metri de 
pe zăcămintele de cărbune, stat 
construite în serie și trimise oriunde 
se pregătește deschiderea unei noi 
exploatări la zi.

Pînă în 1970 vor fi date în ex
ploatare alte 9 mine la zi. Printre ele 
se găsesc două care pun în umbră 
toate realizările obținute pînă acum 
ta exploatarea lignitului: Welzow- 
Șiid, cu un randament de 28,9 mi
lioane tone, și Nochten, cu un ran
dament de 25,3 milioane tone de 
cărbune pe an. Cu alte cuvinte: căr
bunele pe care odinioară toți capi
taliștii din Niederlausitz au reușit 
să-l obțină laolaltă, va fi realizat în 
viitorul apropiat de aproape o sin
gură mină la zi.

Pe un cîmp de ruine au început

muncitorii din 
construiască în _________
rie, care a devenit o senzație mon
dială. Abia a fost înființat acest ra
ion industrial, și, pentru prima dată, 
vagoane încărcate cu cocs metalur
gic produs la temperaturi înalte, 
realizat din lignit, se îndreptau spre 
întreprinderile metalurgice ale R. D. 
Germane.

Acolo unde acum zece ani nu pu
teai vedea decît păduri și cîmpii se 
înalță astăzi Combinatul „Schwarze 
Pumpe", cea mai mare întreprindere 
de pe continent pentru înnobilarea 
cărbunelui, care la terminarea lui 
completă va transforma zilnic peste 
100.000 de tone de cărbune din ex
ploatările din regiune în surse de 
energie, prețioase ca electricitatea 
și gazul, destinate tuturor regiuni
lor R.D. Germane.

In Trattendorfer Heide, centrala 
electrică „Artur Becker", una din 
cele mai tinere mari obiective, li
vrează astăzi rețelei republicane 450 
MgW de energie electrică. Ea purta 
pînă acum numele de mare centrală 
electrică, dar nu-1 va mai putea 
menține căci în apropiere de oră
șelele Liibbenau și Vetschau — din

Lauchhammer să 
1951 o mare cocse-

nou în inima unor foste peisaje de 
cîmpii — încep să se înalțe două 
noi centrale electrice gigantice, cu 
un randament de 1.300, respectiv 
1.200 MgW. Numai puterea uneia 
din aceste două centrale electrice va 
fi cu prisosință suficientă pentru a 
aproviziona orașe ca Cottbus cu e- 
nergia electrică necesară.

Cîmpuri de ruine se aflau cu zece 
ani în urrmă acolo unle astăzi se 
înaltă Combinatul de fibre sintetice 
„Wilhelm-Pieck" — Guben și noua 
uzină de aluminiu din Lauta (Ho
yerswerda).

Clădiri părăginite se aflau acolo 
unde astăzi, în Fabrica de televi
zoare „Friedrichshain", se lucrează 
de zor pentru toți iubitorii televi
ziunii. După terminarea completă a 
acestei fabrici vor fi urodusd aproa
pe o jumătate de milion de aparate 
pe an.

In sfîrșit și țăranii din Spreewald, 
care ne aprovizionează cu produse 
agricole și cu legume, vor trage 
multe foloase de pe urma lacului de 
acumulare al riului Spree, căci a- 
cest lac îi va feri de inundații.

Această dezvoltare impetuoasă a 
unei regiuni înainte înapoiate entu- 
ziasmdază nu numai pe cei 800.000 
de locuitori ai regiunii; ea este tot
odată expresia forței vitale a întregii 
republici.

Din (Neues Deutschland)

Coresp. P.

Victoria Călan — C. F. R 
Teiuș 3-0

La Călan, echipa ceferiștilor din 
Teiuș a întâlnit liderul campionatu
lui regional — echipa Victoria dta 
Călan.

Meciul nu s-a ridicat la nivelul' 
cerut. Profitând de avantajul tere
nului, echipa din Călan a dispus de- 
C.F.R. Teiuș cu scorul de 3-0. Re
zultatul nedreptățește pe teiu.șeni, 
deoarece,, judecind după aspectul jo- 

’ ’ ’ ': lacuilui, ambele echipe au jucat de 
egal la egal.

CLASAMENTUL
Victoria Călan 5 4 1 0 15:2 9
Dacia Orăștie 5 3 1 1 12:6 7
Minerul Deva 5 3 1 1 9:5 7
Minerul Vulcan 5 3 0 2 16:8 6
Retezatul Hațeg 5 2 1 2 10:9 5
Dinamo Barza 5 2 1 2 10:11 5
Parîngul Lonea 5 2 1 2 8:9 5
Dacia Alba 5 2 1 2 7:10 5
Min. Aninoasa 5 1 3 1 5:9 5
C.F.R. Teiuș 5 2 0 3 13:11 4
Sebeșul Sebeș 5 2 0 3 7:8 4
Minerul Ghelar 5 1 2 2 7:11 4
Constr. Huned. 5 1 2 2 6:13 4
Jiul II Petrila 5 0 4 1 2:5 4
Siderurg. Huned. 5 1 2 2 5:10 4
C.F.R. Simeria 5 1 0 4 8:13 2

Etapa viitoare
Sebeșul Sebeș • Parîngul Lonea;

C.F.R. Simeria — Minerul Ghelar: 
Minerul Aninoasa — Siderurgistuî 
Hunedoara; Minerul Deva — Jiul II 
Petrila; C.F.R. Teiuș — Minerul Vul
can; Dacia Orăștie — Victoria Că- 
lan; Retezatul Hațeg — Dinamo 
Barza; Constructorul Hunedoara — 
Dacia Alba Iulia.
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