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dezvolte mai mult sectorul pomicol
Raionul nostru poate și trebuie să

colecti- 
ntt- 

în ra-

In Raportul privind încheierea 
colectivizării agriculturii patriei 
noastre prezentat la Sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a arătat că in domeniu! 
pomiculturii sarcina ce stă agricul
turii noastre în față „este de a rea
liza o suprafață de 300.000 hectare 
de livezi, extinzîndu-se speciile ceie 
mai. valoroase". In îndeplinirea a- 
cestei importante sarcini se subli
niază necesitatea de a ține cont în 
repartizarea speciilor în cele mai 
potrivite zone, in acele locuri in 
care cultura cerealieră nu se pre
tează, dar in schimb se pot planta 
suprafețe întinse de livezi cit meri, 
peri, cireși, vișini și in special pier
sici, cultură deosebit de valoroasă 
care intră foarte repede in producție 
și dă rod începind din iunie și pînă 
in octombrie.

Prin așezarea geografică ce o 
are, prin condițiile climatice deo
sebite, raionul nostru prezintă un 
punct deosebit de important pe 
harta regiunii in ce privesc marile 
rezerve de care dispune in dezvol
tarea pomiculiturfiii. La Benic, la 
Stremț, la Țelna cu toate împrejuri
mile, cultura pomilor fructiferi, deși 
dezvoltată fără o bază științifică, 
a^B'almente cu foarte multe goluri, 
,a adus și aduce, an de an, venituri 
lot mai mari gospodăriilor 
ve. Roșioarele de Geoagiti, nu 
mai că sînt bine cunoscute 
ion, dar ele și-au afișat, să spunem 
așa, de mult eticheta in multe alte 
regiuni ale țării. La Benic, de pildă, 
gospodăria colectivă realizează in 
acest an cu un volum foarte mic de 
cheltuieli venituri ce se cifrează in 
jurul a 450.000-500.000 lei. Și aceste 
venituri — așa după cum spunea 
inginerul gospodăriei colective — 
se obțin de pe livezi unele destul de 
imbătrinite și cu foarte multe go
luri! Acestui exemplu i se alătură 
atîtea și atîtea altele.

Ținînd însă cont de condițiile e- 
xistente, raionul nostru este incă 
foarte mult rămas in urmă în ceea 
ce privește dezvoltarea sectorului 
pomicol. N-ar trebui justificată a- 
ceastă afirmație decît prin golurile 
ce se cifrează la zeci și zeci de hec
tare, fără a mai vorbi de suprafe
țele de teren ce se întind pe sute 
de hectare, suprafețe ce deși nu se 
pretează altor culturi, rămîn an de 
an sterpe, fără să producă nimic.

E adevărat, în ultimii ani și în 
special în anul trecut, la îndruma
rea Comitetului raional de partid, 
in multe gospodării colective ca cele 
din Cistei, Galda de Jos, Teiuș și 
altele s-a început o frumoasă ac
țiune pentru plantarea terenurilor 
in pantă, improprii altor culturi, cu 
pomi fructiferi. La pichetarea tere
ștrilor s-a ținut cont ca să se asi
gure toate condițiile formării printre 
pomi a unei baze furajere, lucru in
dicat de altfel și de Directivele ce
tii de-al II 1-lea Congres al P.M.R. 
Dar, să o spunem deschis, că, vor- 
ț>a proverbului, cu o floare nu se 
tace primăvară și nici cu cîțiva 
x>mi plantați, livezi întinse, rodi
toare. Această acțiune atît de im
portantă a fost trecută pe planul al 
ioilea. La Obreja, unde de fapt s-a 
lăcut o plantare masivă pe mai 
mdt de 40 ha, dat fiind că nu s-au 
espectat regulile pomicole, multi 
>omi s-au uscat.

In acest an, prin grija Consiliu- 
ui agricol raional, s-au făcut o 
.eaimă de lucrări pentru identifica
ta de noi terenuri ce se pretează 
mlturii pomilor. Au fost indentifi- 
ate cu acest prilej nu mai puțin de 
*35 ha pentru plantările din toam- 
ia aceasta, s-a făcut pichetarea. U- 
îele gospodării colective au și făcut

...„Librăria noastră" — secția ) 
carte — a primit cu prilejul „Lu- ? 
nii prieteniei romino-sovietice" o l 
seamă de lucrări noi ale scriito- 1 
rilor sovietici.

...între 22 și 24 octombrie, la ) 
cinematograful „Victoria" jrulea- ( 
ză filmul polonez „Sentința se va J 
da joi", iar la cinematograful ; 
„23 August" — filmul francez ( 
„Cele 400 de lovituri". (

...la 30 octombrie, Teatrul de ( 
estradă din Pitești va prezenta ) 
la Casa raională de cultură spec- ? 
tacoiul „La ora H și-un sfert... J 
concert". ) 

deja gropile pe mari suprafețe. La 
gospodăria colectivă din Bucerdea 
Vinoasă, de pildă, s-au făcut gro
pile pe o suprafață de 35 ha, în timp 
ce la Vințul de Jos s-au făcut pînă 
în prezent peste 500 gropi. Sînt în
să unele gospodării colective care, 
deși au planificate a planta supra
fețe destul de mari cu pomi încă 
in această toamnă, nici n-au înce
put lucrările de săparea gropilor. 
La Stremț, de pildă, ■ deși e prevă
zut a se planta cu pomi 20 ha, nu 
s-a luat nici o măsură pentru să
parea gropilor și aducerea materia
lului săditor. Și în această situație 
se prezintă și gospodăriile colective 
din Totoi, cu 12 ha, Galtiu, cu 10 
ha și altele. Surprinzător e apoi că 
nici la Benic, unde în direcția dez
voltării pomiculturii există mare en
tuziasm, pentru cele 51 ha ce ur
mează a fi plantate în această 
toamnă încă n-au fost luate mă
surile pregătitoare.

Fără discuție că sarcinile stabi
lite pe gospodării în ce privesc plan
tările de pomi, în acest an trebuie 
îndeplinite întocmai. Și de această 
sarcină trebuie să se ocupe cu foar
te multă răspundere nu numai con
siliile de conducere, inginerii din 
gospodării, ci și sfaturile populare 
și in mod special comitetele comu
nale de partid. In același timp însă, 
paralel cu realizarea suprafețelor 
planificate a fi plantate, se impune 
să se ia măsuri pentru completarea, 
în această toamnă, a golurilor din 
livezi. E de nepermis ca terenuri 
deosebit de valoroase din mijlocul 
livezilor de ia Benic, Stremț și alte 
gospodării să stea să nu producă 
nimic, pe motiv că completarea go
lurilor se amină an de an.

Socotim apoi necesar să arătăm 
că într-o măsură necorespunzătoare 
s-a ocupat Consiliul agricol raional, 
cadrele de ingineri și consiliile de 
conducere din gospodării de lămu
rirea colectiviștilor pentru extinde
rea culturii pomilor și în celelalte 
gospodării din raion. Sînt încă mari 
suprafețe de terenuri în pantă im
proprii altor culturi la Ighiu, Cistei, 
Galda de Jos, Oarda de Jos și care, 
curios, deși nu produc nimic, nu 
sînt identificate și plantate cu pomi. 
Cine oprește aceste gospodării să 
ceară sprijinul organelor tehnice și 
să treacă la dezvoltarea acestui 
sector deosebit de important nu nu
mai prin bunătatea produselor, ci 
și ca aducător de mari venituri? In 
această direcție se cere mai multă 
îndrăzneală, mai mult sprijin. Se 
cere, de asemenea, Consiliului agri
col raional să urgenteze comenzile 
pentru pomii necesari spre a nu se 
trezi în situația că avem gropi dar 
ne lipsesc pomii.

Ne aflăm într-o perioadă deose
bit de prielnică plantărilor de pomi. 
Să ne mobilizăm toate forțele spre 
a îndeplini această importantă sar
cină trasată de partid, dezvoltîndîn 
fiecare gospodărie colectivă, în ra
port cu condițiile, o puternică bază 
pomicolă aducătoare de mari veni
turi.

------------------------------------------- 4
In'problema'aprovizionării popu

lației co legume pentru iarnă—------------------------ *

că- 
în 
de

Timpul friguros bate la ușă! Se 
apropie iarna. Una din sarcinile de 
mare importanță ce se cere a fi în
făptuită în cel mai scurt timp este 
în momentul de față aproviziona
rea populației cu legume și fructe 
pentru perioada de iarnă.

Datorită măsurilor luate de 
tre conducerea U.R.C.C. Alba, 
această toamnă prin unitățile 
desfacere au fost puse la dispoziția 
populației un volum de legume spo
rit față de ailți ani. In același timp, 
au fost însilozate mari cantități de 
cartofi, s-au asigurat cantități spo
rite de murături ca gogonele, cas
traveți etc. La gogonele, de pildă, 
sarcina de 3 vagoane planificată e 
depășită cu peste 4 vagoane. De 
asemenea, au fost asigurate pînă 
în prezent circa 190 tone mere din 
care o mare parte au și fost deja 
însilozate. Multe gospodării colec
tive ca cele din Totoi, Berghin, Bu
cerdea Vinoasă, Cricău și altele au 
predat aproape întreaga cantitate 
de cartofi.

Ținînd însă cont că timpul e din 
ce în ce mai rece, ritmul în care se 
fac preluările și însilozările, în spe 
cial la cartofi, e necorespunzător. 
Din cantitatea de cartofi contracta
tă — de 1.073 tone — abia au fost 
preluate pînă la 15 octombrie 624 
tone. Unele conduceri de gospodării 
colective tărăgănează în mod ne-, 
justificat predarea cartofilor, în-
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Insămînfările să fie grabnic terminate!
Indrumați îndeaproape de către 

organizația de partid, colectiviști 
din Ighiu obțin pe zi ce trece re
zultate tot mai bune în muncă. Pînă 
la data 
șit să 
față de 
această 
140 ha 
cu recoltarea porumbului s-au trans
portat cocenii de pe întreaga supra
față și s-a trecut la executarea de

de 15 octombrie ei au reu- 
însămînțeze întreaga supra- 
220 ha de grîu. Tot pînă la 
dată au recoltat și cele 
cultivate cu porumb. Odată

Muncă bine organizată — rezultate trumoase
Conducerea gospodăriei colective 

„Horia, Cloșca și Crișan" din Bu- 
cerdea Vinoasă s-a dovedit un bun 
organizator și în actuala campanie 
agricolă de toamnă. Aceasta reiese 
din rezultatele de pînă acum. De 
pildă, harnicii colectiviști clin Bu- 
cerdea, pînă la data de .15 octom
brie, au terminat recoltatul pcrum-

G.A.C. din Teiuș acordă toată a- 
tenția dezvoltării pomiculturii. In 
clișeu: Tov. Timiș G. președintele 
gospodăriei verificînd starea pomilor. 

greunînd astfel acțiunea de însilo- 
zare. Gospodăria colectivă din 
Stremț, de pildă, din cele 60 tone 
contractate n-a livrat încă nimic. 
Și aceeași situație este și la Hăpria, 
unde, deși cartofii sînt recoltați, 
consiliul de conducere n-a luat mă
suri pentru sortarea lor spre a pu
tea fi ridicați. De asemenea, mult 
rămase în urmă cu predarea carto
filor sînt și gospodăriile colective 
din Șard, Vințul de Jos, Galtiu și 
altele. Rămînerea în urmă cu pre
luările se datorește și serviciului de 
valorificări al U.R.C.C., care n-a 
organizat în mod temeinic munca 
de preluări, astfel că uneori mași
nile în loc să transporte din plin, 
au fost purtate goale deoarece au 
fost trimise în gospodării care nici 
nu aveau cartofi sortați, cum a fost 
cazul la Obreja și Totoi.

Trebuie spus că dacă în domeniul 
preluărilor de cartofi există încă a- 
semenea lipsuri, apoi cu atît mai 

• mult se fac simțite lipsurile în ce 
privește aprovizionarea magazine
lor de desfacere din Alba lulia, 
Zlatna și Teiuș cu legume și fructe. 
E oare posibil ca, în plin sezon, cu 
toată producția abundentă, din ma
gazine să lipsească unele legume și 
fructe ? Și, totuși, situația așa se 
prezintă. In timp ce la Oiejdea și 
Coșlariu stăteau culeși și neridicați 
zile în șir circa două camioane 
de ardei,' în unitățile de desfacere

arături adinei de 'toamnă, pregătind 
terenul pentru însămînțările de pri
măvară.

In aceste zile, colectiviștii din 1- 
ghiu se pregătesc intens pentru cu
lesul viilor unde, la fel, după 
sondajele făcute, se prevede o re
coltă bogată de struguri și de 
tate superioară, lucru care va 
tribui din plin la dezvoltarea 
podăriei colective, la sporirea 
turilor colectiviștilor.

cali- 
con- 
gos- 

veni-

bului pe întreaga suprafață de 143 
nectare, eliberînd totodată și tere
nul de coceni. La fel, cu lucrările 
de însămînțări sînt foarte avansați. 
De exemplu, pînă la data de 16 oc
tombrie, aici a și fost însămînțată 
cu grîu suprafața de 190 ha din 
cele 200 ha cîte are gospodăria în 
plan. Colectiviștii din Bucerdea Vi
noasă, îndrumați și sprijiniți cu 
competință de organizația de 
partid, obțin pe zi ce trece rezultate 
tot mai bune și se pot mîndri pe 
bună dreptate cu frumoasa lor gos
podărie colectivă în plină dezvol
tare.

Harnicii colectiviști din Berghin 
obțin rezultate tot mai bune în mun
că. in aceste zile, ei muncesc cu 
însuflețire pentru terminarea grab
nică a lucrărilor de însămînțări. 
Pîină la data de 15 octombrie au și 
însămînțat cu grîu suprafața de 325 
ha, executînd lucrări de bună cali
tate. Paralel cu aceasta, colectiviștii 
din Berghin, acordă o atenție deo
sebită fertilizării solului. Astfel pînă 

Recoltatul porumbului trebuie grăbit
Cu tot timpul frumos de pînă a- 

cum, unele gospodării colective, ca 
cele din Galtiu, Oarda de Jos și Pe- 
țelca, continuă să fie mult rămase 
în urmă cu recoltatul porumbului și 
transportul cocenilor, 
atras după sine rămînerea în urmă

lucru ce a

ardeiul lipsea cu desăvîrșire. O ast- 
fef de situație s-a petrecut și cu 
strugurii. La G.A.S. Galda de Jos 
au fost culeși și sortați în lădițe 
circa 1.500 kg struguri. Această 
cantitate n-a fost ridicată decît după 
cîteva zile, atunci cînd deja gospo
dăria livrase în alt raion o parte 
din struguri.

E adevărat că datorită condițiilor 
neprielnice din acest an, la uneie

(Continuare în pag. 4-a)

De ce e decalajul 
așa mare?

Ținînd seamă că timpul este îna
intat și orice întîrziere poate aduce 
pagube in recolta anului viitor, con
ducerile gospodăriilor colective ră
mase în urmă cu semănatul griului 
sînt obligate să ia toate măsurile 
pentru a intensifica ritmul de însă
mînțări. Folosind din plin forțele și 
mijloacele de care dispun,, trebuie 
să se treacă cu toată răspunderea 
la terminarea însămfațărilor de 
toamnă în timpul cel mai scurt și 
în special la gospodăriile colective 
din Teiuș, Stremț, Cistei și Drîm- 
bar, unde există încă un mare de
calaj între terenul pregătit și cel 
însămînțat. De pildă, la Teiuș din 
cele 302 ha pregătite s-au însămînțat 
abia 250 ha, iar la Cistei din 380 
ha pregătite s-au însămînțat pînă la 
15 octombrie doar 290 ha. Aceste de
calaje trebuie lichidate în cel mai 
scurt timp, folosind din plin mij
loacele mecanizate puse la dispozi
ție de către S.M.T. în scopul inten
sificării ritmului la însămînțări.

fruntașilors

în prezent ei au îngrășat peste 220 
ha cu cîte 20 tone gunoi de grajd.

Munca fiind bine organizată, iar 
timpul bum folosit din plin, colecti
viștii din Berghin lucrează de zor 
la recoltarea porumbului. Numai în 
7 zile ei au recoltat porumbul de pe 
suprafața de 125 hau Odată cu re
coltarea porumbului se transportă 
și cocenii, eliberîndu-se astfel ime
diat suprafața de teren recoltată.

și cu 
parte 
an va 
pildă,
Galtiu, pînă la data de 15 octom
brie, din cele 348 ha cultivate cu 
porumb au fost recoltate doar 60 
ha, iar din cele 400 ha cîte trebuie 
să însămînțeze cu grîu abia s-au în
sămînțat 180 ha. Pînă la data ară
tată mai sius la Oarda de Jos din 
cele 440 ha s-au recoltat nu
mai 25 ha, gospodăria fiind rămasă

semănatul griului, -deoarece o 
din grîu, în toamna acestui 
ti semănat după porumb. De 
la gospodăria colectivă din

(Continuare în pag. 2-a)

Zilele trecute, la parterul blo
cului din centrul orașului s-a 
deschis noul local al „Librăriei 
noastre". Dotat cu mobilier nou, 
localul oferă toate condițiile 
pentru prezentarea cărților în 
cele mai bune condiții.

In clișeu : Noul magazin pen
tru desfacerea cărților.
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preocuparea
noastră, principală,

0 ramură ce nu
încă din cele mai vechi timpuri 

stupăiritul a constituit una din ocu
pațiile importante ale locuitorilor 
țării noastre. La oraș și în mod 
special ta satele patriei, pasiunea 
creșterii albinelor putea fi întâlnită 
destul de des. Dat fiind însă mo
dul primitiv de îngrijire, această ra
mură aducătoare de mari venituri 
în loc să se dezvolte, .a dat înapoi. 
In condițiile create de colectiviza
rea raionului, de unirea laolaltă a 
unor mari plantații cu pomi și sal-, 
cîmi, sînt posibilități optime ca 
dezvoltarea în mod sistematic și 
■intens a apiculturii să se ridice ca 
o problemă ce se cere luată serios 
în seamă în fiecare gospodărie co
lectivă.

Anul 1962 a găsit gospodăria 
noastră colectivă cu un număr de 
62 bucăți stupi sistematici, puter
nici și bine întreținuți. Avînd în 
vedere importanța albinelor, atît în 
ceea ce privește producția de miere 
și ceară ce se obține, cît și în cc 
privește aportul lor la polenizarea 
pomilor fructiferi, a florii-soarelui 
și a trifoiului, am divizat în trei 
loturi stupina noastră și am detașat 
stuipii în Mesentea, Benic și Cetea. 
Datorită acestui procedeu. în peri
oada cînd a fost salcîmul în floare 
am avut o recoltă de 612 kg miere 
de callitate superioară recoltată de 
la 50 f amriilii. Pe lîngă miere și cea
ră am mai făcut și 28 de roi artifi- 
ficiali, crescîndu-ne astfel stupina 
la 90 bucăți stupi sistematici față 
de 80 bucăți c.t am avut în plan să 
realizăm pentru acest an.

■ca-

Din cefe 15 kg de ceară recoltată 
au fost presate 300 foi de faguri ar
tificialii ou 
300 rame, 
acesta la 
miere.

Datorită 
ceasta vară, mierea strînsă de că
tre albine după recoltarea celor 612 
kg miere de saicîim, noi nu am mai 
extras-o, ci a fost rezervată pentru 
hrana albinelor în perioada de iar
nă. In condiții normale noi am fi 
realizat un venit de cel puțin 50 
mii lei.

Ținînd cont de specificul pomicol 
al gospodăriei noastre, de veniturile 
mari ce se pot obține din dezvolta
rea apiculturii, pentru anul 196" 
am prevăzut dezvoltarea acestei ra
muri, astfel incit să ajungem la o 
încărcătură de 20 stupi sistematici 
la fiecare sută hectare teren arabil. 
Totodată, pentru a crea o bază me- 
liferă suplimentară, au fost însă
mânțate în primăvara anului 1952 
4 ha de spancetă care în 1963 va 
da prima sursă de miere, iar în pri
măvara anului 1963 vom însămința 
încă 5 ha cu .faceiia în cultură dub
lă cu ovăz.

Greîndu-se în cadrul raionului 
nostru un puternic sector apicol, 
vom reuși ca pe lingă miere să ob
ținem o recoltă mărită de semințe 
de trifoi, floarea-soarelui și să asi
gurăm o bună polenizare a pomilor 
fructiferi obținînd astfel recolte mari 
de fructe.

Ing. L1POVAN IOAN 
GiA.C. „Partizanul roșu" — Benic

care au fost completate 
cont>ribuindu-se în felul 
mărirea producției de

timpului secetos din a-

(
>

<S-a deschis |
< Universitatea populară
< intr-una din zilele săptămânii ( 
i trecute, în prezența a numeroși f
> oameni ai muncii din orașul nos- ( 
( tru, s-a deschis Universitatea ( 
I populară cu care prilej li s-a vor- t 

bit participanților despre însetn- > 
nătatea acestei forme de învăță- ( 
mint. După festivitatea de deschi- \ 
derej, tovarășa profesoară Elisa- ) 
beta Avram a predat prima lec- ( 
ție din ciclul lecțiilor de socialism \ 
științific: „Revoluția populară din J 
țara noastră". r

Carnet cutturat
i

Recoltatul porumbului trebuie grăbii
(Urmare din pag. l-a)

în urmă și la însămînțări. Slab se 
prezintă situația și ila gospodăria 
colectivă din Pețelca. Aici nici nu 
s-a început recoltatuil iporumbului 
pînă la 15 octombrie. Pentrli a pune 
capăt acestei rămîneri în urmă co
mitetele comunale de partid și sfa-

turtle populare comunale trebuie 
ia măsuri urgente pentru a îndrur 
și sprijini mai îndea>proape conc 
cerile acestor unități în așa fel 
în cel mai scurt timp să-și mobi 
zeze toate forțele și mi jloacele la i 
coltatuil porumbului și la eliberar 
terenului, pentru a crea posibilii 
tea executării arăturilor și însămi 
țărilor în timpul cel mai scurt.

7

Pregătiți a ieși pe scenă
Harnici in munca pe ogoare, 

membrii brigăzii artistice de a- 
gitație a căminului cultural din 
Benic își dovedesc prin fapte hăr
nicia și in activitatea culturală. 
Ei sint gata, pregătiți, a ieși pe 
scenă cu un nou program de bri
gadă cu tema „Bucurie in colec
tivă".

Cu nimic mai prejos sînt și 
membrii formației de teatru de 
aici, care, de asemenea, s-au pre
gătit cu multă sîrguință pentru 
a prezenta în fața colectiviștilor 
piesa „Ultima rădăcină".

Pentru oamenii salului

Volumul mare de lucrări ce tre
buie executate la gospodăria colec
tivă din Vințul de Jos pentru pre
gătirea și însămînțarea suprafeței de 
600 ha cu grîu, cere să se depună 
mai mult interes din partea condu
cerii gospodăriei la mobilizarea tu
turor forțelor pentru grăbirea a- 
cestei lucrări. Deși au fost pregătite 
pînă la 15 octombrie peste 350 ha 
teren, nu s-au însămânțat dccît 260 
ha. Decalajul mare de aproape 100 
ha dintre terenul pregătit și cel în
sămînțat dovedește o slabă prcocu-

pare din partea conducerii accs 
unități pentru grăbirea însămînță 
lor de toamnă. Pentru a se gri 
lucrările de însămînțări, coniducer 
gospodăriei să ia neîntârziat măst 
pentru o mai bună organizare 
muncii Spre terminarea lucrării 
de însămînțări în timpul cel ir 
scurt, . executând totodată lucrări 
cea mai bună calitate. Se cere aț 
o mai mare preocupare pentru ti 
minarea î.'nsămînțărilorși din p; 
tea organizației de bază _ și a con 
tctuilui comunal de partid.

Creșterea oilor
Ca și celelalte gospodării colecti

ve din raion, gospodăria noastră 
colectivă, orientmdui-sie după con
dițiile de care dispune, a dezvoltat 
an de an, alături de alte ramuri, și 
sectorul creșterii oilor.

Gospodăria noastră colectivă are 
fa momentul de față un număr de 
peste 1.100 oi. Și la acest număr de 
oi noi am ajuns tocmai <1 
faptului că ne-am convins c 
ne aduc, cu cheltuieli puține 
turi bănești mari. în afară d 
tul că repartizăm colectiviștilor can
tități suficiente de brînză și lină. 
In acest an, de pildă, gospodăria 
noastră pe lîngă că a repartizat co
lectiviștilor brînză și lină, a valori
ficat prin unitățile de stat produse 
în valoare de peste 110.000 lei. In 
afară de aceasta avem batalizați 75 
berbeci, de pe urma cărora, la pre
dare, vom realiza, de asemenea alte 
venituri.

Date fiind veniturile mari ce se 
pot obține de pe urma creșterii oi
lor, noi ne-am fixat un plan de per
spectivă np.nlr.il viilrir, pe cure dei-

o sursă de mari venituri
am început să-l traducem în viață. 
La anul, de pildă, din producție pro
prie noi vom opri toate mieluțele 
completîndu-ne sectorul ovin, ast
fel ca să ajungem la peste 1.500 oi. 
In vederea asigurării

primăv; 
tai cu

Noul local al căminului cultu
ral din Ampoița este locul spre 
care își îndreaptă pașii zeci de 
țărani muncitori, tineri sau vîrst- 
nici, atît în zilele de odihnă cît 
și în cursul săptămânii. Și de fie
care dată activiștii culturali de 
aici au cite ceva pregătit pentru 
oamenii satului. In ultimul timp, 
de pildă, li s-a citit sătenilor în
truniți la cămin despre vizita so
lilor poporului nostru în Indone
zia și India. In cadrul unei călă
torii pe hartă, ampoițenii au fă
cut cunoștință cu marile realizări 
ale regimului nostru, iar pentru 
cei mici a fost organizată o seară

R ă na ai ș i
La gospodăria colectivă din Alba 

lulia, deși sînt pregătite pentru în
sămînțat aproape 400 ha. totuși 
pînă ia data de 15 octombrie au 
fost însătnînțate numai 275 ha. Lu
crul acesta dovedește că nu în su
ficientă măsură se preocupă con
ducerea gospodăriei de această im
portantă lucrare care se cere a fi 
terminată cel mai '■■■
20

în u r m â <
mă însămînțărilor de toamnă, 
ceasta rămînerc în urmă trebuie 
dea de gîndit consiliului de cond 
cere (președinte Iov. Ciban Miha 
care este obligat să ia măsuri h 
tărîte, să-și mobilizeze toate fori 
■le,, ca în cel mai scurt timp să ; 
însămtnțată cu grîu întreaga supr 
față de 420 ha cît are prevăzut 
planul de producție.

fi
tîrziu pînă la

octombrie, perioada opti-
---------------------- **----------------------

Negru pe uit»
A F A

miraculoasă din poveștile cu zîne 
și cosinzene se caută de mai bine 
de doi uni în curtea sectanuilui debazei fura-

sarcina îmbunătățirii
>i ne-am procurat încă din 

I trecut un berbec din rasa Ka
il. pe care-1 vom folosi în a- 

ceastă toamnă la un lot de 40 oi.
Acestea sînt doar o parte din mă

surile pe care noi le-am luat în ve
derea dezvoltării sectorului de creș
terea oilor. Pentru viitorii ani. mem
brii gospodăriei noastre își propun 
să dezvolte continuu această ra
mură. conștienți fiind ca ea contri
buie în mod efectiv la întărirea gos
podăriei noastre colective.

Ing. HRUȘCA VICTORIA 
G.A.C. Teiuș In clișeu : Turma de oi a gospodăriei colective din Galda de Jos.

S-au scurs mai bine de 9 luni 
din cel de-al 3-lea an al planului de 
6 ani. Ca buni gospodari, conduce
rile întreprinderilor din raionul nos
tru și-au făcut bilanțul. Au pus 
față în față prevederile de plan cu 
realizările obținute. Și multe din 
ele au raportat cu mtndrie partidu
lui că și-au îndeplinit sarcinile de 
producție la toți indicii pe cele trei 
trimestre ale anului în curs, că au 
toate perspectivele de a-și îndeplini 
planul anual înainte de termen.

Ce înseamnă acest lucru? Răs
punsul nu poate fi decît unul sin
gur. lndeplinindu-și și depășindu-și 
planul pe acest an, colectivele de 
muncă în această situație vor putea 
păși pragul anului viitor cu forțe 
și (mai sporite în lupta pentru pro
duse mai multe, de o calitate mereu 
îmbunătățită și la un preț de 
cît mai redus. Și spre acest țel 
buie să tindă toate colectivele 
muncă, fie ele mici sau mari.

Din păcate însă, mai sînt în

cost 
tre- 

de

Din păcate însă, mat sint m ra
ionul nostru și unele întreprinderi 
care, la capătul celor 9 luni, n-au 
putut raporta îndeplinirea planului 
Și, cauze sau motivări au găsit 
drept paravan al lipsurilor mani
festate în producție și care, chipuri
le, ar fi stat în calea îndeplinirii 
cifrelor de plan. Așa stau lucrurile 
la T.R.C.H. — Șantierul 5 Alba lu
lia, unde planul pe cele 9 luni n-a 
fost îndeplinit decît în proporție de 
94,80 la sută, iar din planul de re
ducere al prețului de cost, de 2,38 
la sută, nu s-a realizat pe primele 
8 luni ale anului decît 1,4 la sută. 
O asemenea situație stăruie apoi și

Sfîrșitul anului să ne găsească cu planul îndeplinit la toți indicii

Rămînerea în urmă trebuie recuperată
la I.l.L. „Horia", unde de 
planul producției globale 
doar 98,06 la sută, cel al 
marfă 96,20 la sută, iar la LR.T.A.- 
Autobaza Alba lulia, realizările de 
plan, ce-i drept frumoase, sint um
brite de o însemnată depășire a 
prețului de cost în sumă de 430.000 
lei.

Dar, să revenim la prima din cele 
trei întreprinderi vizate și să anali
zăm cauzele care au determinat ne- 
realizarea planului, nu însă fără a 
face o distincție între cele de ordin 
obiectiv și celelalte.- Documentațiile, 
după cum însăși conducerea șantie
rului o recunoaște, au fost primite 
din timp. Nu s-au primit în schimb 
o seamă de materiale ca pompele 
pentru blocul de 24 apartamente 
Alba lulia, pompele pentru interna
tul Școlii profesionale de meserii 
din localitate, șuruburile mecanice 
pentru G.A.S. Petrești-Vintișoara și 
altele, fapt care intr-adevăr a avut 
repencurs(i'iini asupra îndepliniri' 
planului. Și, dacă în această pri
vință vina revine Trustului regio
nal, restul de vină cui poate fi a- 
tribuită dacă nu conducerii șantie
rului? Productivitatea muncii n-a 
fost realizată în cele 9 luni din a- 
cest an decît în procent de 79,09 la 
sută, faptul fiind atribuit în propor
ție de 13 la sută angajării unui în
semnat număr de muncitori la pro
ducerea de materiale auxiliare și

asemenea 
reprezintă 
producției

care în mod normal trebuiau pri
mite. Dar restul? Cine dacă nu co
lectivul de aici e vinovat de nerit- 
micitatea aprovizionării punctelor 
de lucru cu materialele existente ? 
Cine dacă nu colectivul de aici se 
face răspunzător de cele 2.366 zile 
om, absențe nemotivate, învoiri și 
concedii fără plată, echivalente cu 
o producție de 296.000 lei? Și-apoi, 
nefiind realizată productivitatea 
muncii e firesc ca nici planul să nu 
fie îndeplinit.

Ca o parte pozitivă în munca 
constructorilor Șantierului 5 Alba 
lulia este preocuparea lor, spre deo
sebire de trecut, pentru calitatea 
producției, exemple în acest sens 
fiind lucrările bune executate la 
construcția Școlii profesionale de 
meserii, la blocul de 24 apartamen
te Alba lulia și cel de 18 aparta
mente din Sebeș. Cu sarcina redu
cerii prețului de cost însă se stă 
slab. Și nu întîmplător. Situațiile 
de plată cuprind adesea inexacti
tăți. Pentru depășiri de curent la 
utilaje, șantierul a plătit 6.000 lei, 
iar pentru locații 5.100 lei. S-au plă
tit apoi stagnări de lucru 15.492 lei, 
valoarea pierderilor de materiale ri- 
dieîndu-se și ea la peste 15.000 lei. 
Toate acestea ar fi putut fi evitate 
dacă toți factorii din întreprindere 
ar fi dovedit tmai multă preocupare.

Lipsuri de altă natură în ce pri
vește îndeplinirea planului, dar care

în fond tot lipsuri se numesc sînt 
și cele de la I.l.L. „Horia“. In timp 
ce aici, secții ca turnătoria, lăcătu- 
șeria Ii și mecanica și-au îndepli
nit, încă de pe acum planul anual, 
in ramura extractivă, de pildă, pla
nul producției globale n-a fost rea
lizat decît in proporție de 36,88 la 
sută, iar cel al producției marfă în 
procent de 30,32 la sută. S-a contat 
mult pe producția de bentonită dar 
nu s-a ținut seama atunci cind s-a 
inclus in plan acest produs că pen
tru tratarea bentonitei lipsesc insta
lațiile necesare, lipsesc comenzile. 
Neîndeplinit este apoi la I.l.L. „flo
ria" planul la unele sortimente din 
ramura materialelor de construcții, 
ramura metalurgică și secția poligra
fie. Productivitatea muncii n-a fost 
realizată decît în procent de 96 la 
sută, iar din sarcina reducerii prețu
lui de cost planificată de 1,44 la 
sută, s-a relizat abia 0,75 la sută. 
La LR.T.A.-Autobaza Alba lulia a- 
poi, cu toate cauzele obiective, con
ducerea întreprinderii trebuie să le 
vadă și pe cele de alt ordin și să-i 
dea de gîndit faptul că prețul de 
cost a fost depășit cu o sumă atît 
de mare.

Cele 9 luni din acest an, respec
tiv cel de-al II 1-lea trimestru, s-a 
încheiat la cele trei întreprinderi cu 
rezultate care nu sînt de natură să 
mulțumească. Acest lucru însă, poa
te fi remediat în timpul care a mai 
rămas din acest an. Nu-i un lucru 
ușor, dar nici imposibil. îndeplini
rea planului anual e o cerință din 
care fiecare muncitor trebuie 
facă o chestiune de onoare.

panificație din Teiuș. Lucru, curi 
și totuși adevărat. Muncitorii st 
ției o caută de zor, și ziua și noa 
tea. Noaptea mai mult o caută pi 
curțile vecinilor.

De acest fapt s-a auzit vestea 
la întreprinderea de panificație c 
Alba lulia. Și dacă tovarășii c 
conducerea întreprinderii de la AJ 
lulia ar lua măsuri pentru constri 
rea unei fîntfai, probabil, și chi 
sigur, muncitorii n-ar mai umt 
noaptea prin curțile vecinilor du 
apa miraculoasă.

Ar găsi-o în curtea secției...

Jocul de lumini
este o chestiune care se referă 

mod deosebit la teatru. Jocul de : 
mini are un rol important din pui 
de vedere regizoral. Insă, nu e 
vorba de jocul de lumini de pe 
scenă de teatru.

Este vorba de jocul de lumini 
se face, aproape în fiecare seară 
centrul orașului nostru. Unele I 
curi se sting, altele se aprind, a, 
se sting toate și jocul acesta se 
petă.

Nu s-ar putea oare pune ca, 
unui asemenea „joc de lumin 
Cei în drept să răspundă! (Sec 
rețele Alba lulia).

I0IIE IL B IE 
ÎL - il IFOC

nu iese fum, 
verb. Și fiecare 
cest adevăr.

Cum însă la 
iangerie din orașul nostru e adei 
foc. e firesc să fie și fum. Și n-ar 
nimica dacă norul de fum s-ar pi 
de în înălțimi. Rău este însă că 
din cauza coșului prea scund, < 
boară așeizîndu-se pe 
trecătorilor.

Cetățenii din partea 
că n-ar fi mare lucru 
să fie mai înalt și că, 
măsură, conducerea 
„Mureșul" s-ar situa și ea la în 
țime.

zice un vechi p 
om e convins de

atelierul secției

veștmint

locului sf 
ca acest i 
luînd acea 
coopdrativ

să

CIL CAPAC
sau fără, nu-i tot una. Acest 

cru il auzi adesea discutat de ce 
țenii care duc apă de la cișmei 
de lîngă stația C.F.R. Cetate, 
nu fără temei. E lîngă această < 
mea un bazin căruia de multă v 
ine îi lipsește capacul, fapt c 
face ca în bazin să ajungă tot 
Iul de impurități.

Bine ar fi dacă Sfatul populai 
orașului ar pune „capac" unor a 
menea lipsuri. In acest fel nici 
zinttl cu pricina n-ar fi lipsit de , 
ceva.

np.nlr.il
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De munca politică depind rezultatele
Luna prieteniei 
romîno-sovietice

Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile U.T.M.

Contribuției tinerilor
In sala Clubului C.F.R. Teiuș s-au 

•desfășurat, zilele trecute, lucrările 
conferinței de partid din complexul 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu. La conferin
ță au participat toți cei 173 delegați 
ai organizațiilor de bază, reprezen- 
tînd peste 700 membri și candidați 
de partid.

Din partea Comitetului raional de 
partid la lucrările conferinței a luat 
parte tov. Ion Mărginean, secre
tar, precum și tov. Aurel Moraru, 
instructor al Comitetului regional 
de partid.

Darea de seamă a comitetului 
partid din complex, prezentată 
conferință, a fost cuprinzătoare 
bogată in fapte. Din ea s-a desprins 
felul cum au muncit comitetul de 
.partid, organizațiile de bază și fie
care membru de partid, pentru mo
bilizarea maselor la îndeplinirea 
sarcinilor politice și economice. Ca 
urmare a acestui lucru, toate unită
țile din complexul C.F.R. ~ 
•Coșlariu și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile izvorite din 
rile de producție.

Astfel, colectivul depoului 
■comotive, pe primele nouă luni ale 
anului, și-a în-____ • __ .■
deplinit planul -

de 
în

Teiuș- 
chiar 

planu-

de lo-

ucpiuiii piaiiui . ■ ■ m KmLa complexul G. F. U 
l.“ s«di. Teiuș-Coșlariu 
lași timp pro- —
ductivitatea muncii a crescut cu 
peste 7 la sută, iar prețul de cost, 
față de plan, a fost redus cu 5,26 la 
sută, realizîndu-se economii ce în
trec suma de 430.000 lei. De ase
menea, tot aici la depou, în această

au
tone 

de

perioadă, mecanicii și fochiștii 
economisit mai mult de 2.600 
combustibil convențional, față 
.norma tehnică de consum.

La stația C.F.R. Teiuș planul 
bal a fost depășit cu 16,97 la : 
•colectivul de muncă al stației Coș
lariu și-a îndeplinit planul produc
ției globale in proporție de 105,34 
la sută. La cele două unități ale 
complexului economiile realizate 
peste cele planificate se ridică la 
suma de peste 87.000 lei.

Din darea de seamă se mai des
prind și alte rezultate, ale altor co
lective de muncă din cadrul comple
xului. Astfel, la revizia de vagoane 
Teiuș planul pe perioada raportată 
■a fost realizat în proporție de 109,86 
la sută, iar colectivul de muncă de 

Sa revizia de vagoane Coșlariu și-a 
depășit planul cu peste 7 la sută. 
Și celelalte unități din cadrul com
plexului ca, de pildă, sectorul C.T., 
•districtul Coșlariu și districtul Te- 
iuș au obținut rezultate pozitive în 
•activitatea ce au desfășurat-o pen
tru realizarea sarcinilor ce le-au stat 
în față în această perioadă.

La aceste rezultate se mai adau
gă și altele obținute prin munca en
tuziastă a ceferiștilor, ca realizarea 
pe întreg complexul a unor eco
nomii peste plan, ce întrec suma de 

•o jumătate milion lei. Au fost co-

glo- 
suta;

lectate și expediate oțelăriilor Hu
nedoarei mai mult de 260.000 kg me
tale vechi, s-au efectuat mii de ore 
muncă patriotică pentru continua 
înfrumusețare a unităților.

Peste 95 la sută din numărul sa- 
lariaților sînt antrenați în întrece
rea socialistă, 362 muncitori aplică 
în producție metode înaintate de 
muncă. In această perioadă de 
timp au fost făcute 24 inovații care 
au dus la ridicarea productivității 
muncii și la reducerea prețului de 
cost.

Din darea de seamă se desprin
de preocuparea comitetului de partid 
pentru ridicarea continuă a activi
tății economice și politice din com
plexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu, preo
cuparea organizațiilor de partid și 
a fiecărui comunist pentru îndepli
nirea tuturor sarcinilor ce stau în 
fața transportului feroviar.

★
O mare parte din conținutul dării 

de seamă se referă la felul cum a 
fost organizată munca politică în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor eco
nomice și fără de care rezultatele 
deosebite ce au fost obținute nu e-;

rau posibile. | 
Despre această 
preocupare per
manentă a 
miletului 
partid au vorbit 
mulți dintre to- 

rășii care au luat cuvintul la dis
cuții, pe marginea dării de seamă.

Intr-adevăr, în perioada la care 
se referă darea de seamă comitetul 
de partid a îndrumat activitatea or
ganizațiilor de bază in direcția ri
dicării muncii politice la nivelul 
sarcinilor actuale, prin folosirea ce
lor mai eficace metode de muncă, 
care au dus la obținerea rezultate
lor econcmice arătate mai sus.

Ținind cont de faptul că una din 
sarcinile de căpetenie ale organelor 
și organizațiilor de partid este ridi
carea nivelului politic și ideologic 
al fiecărui membru și candidat de 
partid, iar pe această bază crește
rea conștiinței fiecăruia, Comitetul 
de partid, a vegheat ca fiecare 
membru de partid să aibe sarcini 
concrete. Periodic organizațiile 
de bază au analizat în adunări ge
nerale cum membrii de partid își 
îndeplinesc sarcinile încredințate. In 
afară de aceasta membrii comitetu
lui de partid și ai birourilor organi
zațiilor de bază controlează și n- 
jută pe acei tovarăși care au unele 
greutăți în îndeplinirea sarcinilor 
de partid. Este un lucru bun acela 
că comitetul de partid s-a simțit tot 
timpul mobilizat și a stat mereu în 
fruntea activității oamenilor.

Pentru educarea membrilor și can- 
didaților de partid, în cursul anului 
de învățămînt politic 1961-1962 au 
fost organizate, prin grija organi
zațiilor de partid, 42 cercuri și

co
de

(Continuare în pag. 4-a)

l
)
)

(

s

0 sărbătoare scumpă 
oamenilor muncii

Zilele trecute, la Casa raională 
de cultură a avut loc festivitatea 
deschiderii „Lunii prieteniei ro- 
mino-sovetice". C.u acest prilej to
varășul NicolaeMitea, președintele 
Consiliului raional A.R.L.U.S., a 
prezentat în fața a peste 400 oa
meni ai muncii din localitate con
ferința „Colaborarea frățească ro- 
mîno-sovietică", după care a ur
mat un bogat program artistic.

Aceeași conferință a fost pre
zentată apoi în cadrul festivități
lor de deschidere a „Lunii prie
teniei romîno-sovietice" la Clu
bul muncitoresc Teiuș, fabrica 
, „Ardeleana", moara „N. Băl- 
cescu", Școala profesională de 
meserii, Școala medie „Horia, 
Cloșca și Crișan" și 20 de cămine 
culturale din raion.

In cadrul săptămînii 
poeziei

Marți, 16 octombrie, elevii 
Iii medii „Horia". Cloșca și 
șan" au avut în mijlocul lor

/
}

Șco- )
Cri- 
oas- 

„. . . Leo-
Neamțu, Alex. Căprariu și 

Șoit. Primiți cu căldură, oas- 
au prezentat elevilor din 

creațiile lor, s-au întreținut în
delung cu elevii și au răspuns la 
întrebările acestora.

In dupa-amiaza aceleiași zile 
poeții au fost oaspeții colectiviș
tilor din Bucerdea Vinoasă.

In programul zilelor 
următoare

Prin grija Consiliului raional 
A.R.L.U.S., in cursul zilelor ur
mătoare, in întreprinderi, institu
ții și sate au loc o seamă de ma
nifestări închinate „Lunii priete
niei romîno-sovietice". Așa, 
exemplu, în 20 octombrie, 
Școala medie „Horia, Cloșca 
Grișan" va avea loc o seară lite
rară cu1 tema „Cartea sovietică 
prieten și educator"; la 26 octom
brie va fi prezentat la Școala 
profesională de meserii jurnalul 
vorbit „In lumea științei și teh
nicii sovietice", aceeași manifes
tare fiind organizată și la U.M.C. 
Zlatna, E. M. Zlatna, fabrica „Ar
deleana" și cooperativa meșteșu
gărească „Mureșul". Va avea loc, 
dc asemenea la Biblioteca raio
nală, în 30 octombrie, seara lite
rară cu tema „Literatura construc
torilor
Școala profesională de mecanici 
agricoli și Școala de cooperație 
seara literară „Eroi ai construc
ției desfășurate a comunismului 
oglindiți în literatură", manifes- 
festări asemănătoare fiind organ- 
zate pentru întreaga perioadă a 
„Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice“.

In organizațiile U.T.M. de pe 
raza orașului au început și se des
fășoară adunările pentru dări de 
seamă și alegerea organelor condu
cătoare. Este un eveniment însem
nat în viața organizațiilor noastre, 
pe care tinerii îl cinstesc cu noi 
realizări în producție și la învăță
tură, în activitatea culturală și ob
ștească. Cu această ocazie se face 
bilanțul realizărilor obținute în 
muncă, se analizează care a fost 
contribuția tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid, și ce 
va trebui făcut în viitor pentru con
tinua îmbunătățire a muncii d'e or
ganizație.

In intimpinarca alegerilor, orga
nizațiile U.T.M. din orașul nostru, 
îndrumate de Comitetul orășenesc 
al U.T.M. și sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au luat o serie 
ele măsuri privind organizarea de 
acțiuni de masă cu tinerii. Astfel, 
un număr de peste 3.800 tineri, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., au 
participat și au efectuat peste 20.000 
ore muncă patriotică la colectarea 
fierului vechi, la diferite acțiuni eu 
caracter obștesc.

In cadrul adunărilor care au a- 
vut loc pînă în prezent a reieșit a- 
tît cin dările de seamă cît și din 
discuțiile purtate pe marginea aces
tora. contribuția tinerilor la înde
plinirea sarcinilor ce au stat în fața 
colectivelor de muncă din întreprin
deri. Așa, de pildă, la I.I.S. „N. 
Bălcescu" s-a scos în evidență că 
planul de producție pe trimestrul 
III al anului 1962 a fost îndeplinit 
în proporție de 101.97 la sută, că 
productivitatea muncii a crescut cu 
2,39 la sută, iar prețul de cost a 
fost redus cu 0.72 la sută, rezultate 
la care au contribuit și tinerii ce 
lucrează aici, mobilizați de către 
organizația U.T.M.

Din dezbaterile ce au avut loc

s-a desprins ajutorul dat tinerilor 
de către organizația de partid în 
scopul ridicării nivelului lor .profe
sional, preocuparea membrilor de 
partid pentru educarea comunistă 
a tineretului.'

In discuțile purtate tov. Ferenczi 
Toma, directorul întreprinderii a 
scos în evidență aportul uitemiștiilor 
în procesul de producție, contribu
ția tinerilor la diferite acțiuni c.u 
caracter obștesc, entuziasmul cu 
care lucrează tineretul. In mod 
deosebit s-au evidențat tov. Bădilă 
Iiie, Albu Gheorghe, Ivan Teodor 
și alții.

Și la I.I.L. „Horia" adunarea ge
nerală a utemiștilor a analizat fe
lul cum au muncit tinerii, cum s-au 
achitat de îndatoririle statutare și 
ce mai au de făcut în viitor pentru 
a ridica munca de organizație pe o 
treaptă superioară. Aici, s-a arătat 
că tineretul a participat în mod ac
tiv la activitatea cultural-sportivă 
și a obținut rezultate pozitive. De 
asemenea, tinerii au strîns și pre
dat cantitatea de 20 tone fier vechi 
și au luat parte la alte acțiuni cu 
caracter obștesc, evidențiinchi-se tov. 
Biro Arpad, Suciu Nicolae, Popa 
Gheorghe și alți.

Participanții la discuții pe mar
ginea dărilor de seamă au făcut o 
seamă de propuneri prețioase. Așa, 
de exemplu, s-a propus să se orga
nizeze noi cursuri pentru califica
rea tinerilor, să fie îmbunătățită 
munca cultural-educativă, să se a- 
corde mai multă afenție pentru or
ganizarea timpului liber al tinere
tului.

Organele de conducere noi alese 
vor trebui să țină seamă de aceste 
propuneri, să ia măsuri care să a- 
sigure aplicarea lor în viață.

DUCA ALEXANDRU
Secretar al Cernitetului orășenesc 

al U.T.M.
•a-

de 
la 
și

comunismului", iar la

Pe șcurț_ de la corespondenți
★ In scopul strîngcrii legăturilor 

dintre familie și școală, la Școala 
dc 8 ani Cistei au în mod regulat 
consfătuiri cu părinții elevilor.

Cu prilejul unei asemenea cons
fătuiri, organizată nu de mult, ca- 

•drele didactice din Cistei au vorbit 
părinților despre importanța studiu
lui agriculturii și ajutorul pe care 
trebuie să-l dea părinții școlii pen
tru reușita procesului de învățămînt. 
Tot cu acest prilej a avut loc 
aniversarea a 80 de ani de viață și 
60 ani dc activitate a scriitorului 1. 
Agîrbiceanu, după care părinții e- 
levi'lor au vizionat filmul documen
tar privind etapele studierii și cu
ceririi Cosmosului și 'marile succe
se obținute de U.R.S.S. în acest do- 
meniu.

DUMITRU LONGHIN
★ Bine ar fi dacă conducerea i 

I.G.O. Alba Iulia s-ar sesiza că pe ■ 
străzile cu mare circulație de auto- |

vehicole se ridică nori de praf și 
că, în consecință, acestea ar trebui 
stropite.

D. MOLNAR
★ Luînd pe „vino mîine“ în bra

țe, contabilul Oancea Ion, de la Sfa
tul popular al comunei Vințul de 
Jos, pune oamenii pe drumuri. Așa 
s-a întâmplat cu tovarășa, Berghian 
Ana care i-a solicitat contabilului o 
dovadă de venit impozabil, așa se 
întîmplă și cu unii salariați de pe 
raza comunei cînd vin să-și ridice 
salariul. Și toate acestea din co
moditatea contabilului. Pînă cînd o 
asemenea situație?
IS1II A.s.

--------------- ♦♦-------------------

— Trăiesc în această zi momen
te înălțătoare. Privesc sala in care 
•ne aflăm. E îmbrăcată de sărbă
toare și e frumoasă. Dar ceea cet 
mai frumos din sală e buchetul de 
flori, nu cel din vaza de pe masa 
care și el își are frumusețea, ci cel 
care înmănunchează cele mai fru
moase flori ale uzinei și aceștia sînt 
-comuniștii, care astăzi s-ati întru
nit pentru a-și analiza activitatea...

Cu aceste cuvinte a început dis
cuțiile pe marginea dării de seamă 
tovarășul Birăuț Ioan, secretarul 
comitetului comunal de partid din 
Zlatna, participant la conferința de 
partid ce a avut loc la U.M.C. Ziatna.

Și, intr-adevăr, la această uzină 
frumusețea acestor flori trăiește în 
fiecare om, în fiecare realizare do- 
bîndită zi de zi. Căci nu există zi, 
nu există ceas în care harnicul co
lectiv de aici în frunte cu comuniștii 
să nu înregistreze noi succese în 
măreața bătălie pe care o duc pen
tru a da viață hotăririlor partidului 
și guvernului, știind că prin fiecare 
realizare contribuie ca viața lor să 
fie tot mai bogată și mai frumoasă.

In cadrul lucrărilor conferinței 
•comitetului de partid, comuniștii au 
făcut un bilanț rodnic.

Atît darea de seamă cît și discu
țiile au scos în evidență faptul că 
în perioada ce s-a scurs de la ulti
mele alegeri comitetul de partid și-a 
îmbunătățit continuu stilul și me
todele de muncă. In centrul preocu
părilor comitetului de partid și ale 
organizațiilor de bază au stat pro
blemele esențiale privind dezvolta
rea conștiinței socialiste a oameni-

fSezerveie ânierne să fie 
din jpEân valorificate

de r'Ha U.M.C. Zlatna

lor muncii și cele privind producția.
In vederea obținerii de cît mai 

multe și calitative rezultate în aceste 
direcții comitetul și-a repartizat 
membrii săi pe organizații de bază 
pentru a le ajuta concret in organi
zarea muncii. Acest fapt a făcut ca 
adunările de partid să fie mai te
meinic pregătite, în ele să se discute 
problemele esențiale ale muncii de 
partid, dezbaterile să fie mai vii, 
iar măsurile luate au fost mai efi
ciente.

Atît în comitetul de partid cît și 
în organizațiile de bază s-a înrădă
cinat metoda ca 
la fiecare adunare 
înainte
în ordinea 
să se facă 
tă informare 
pra felului cum s-au tradus în via
ță hotărîrile luate în adunarea an- 
terioară. Pe baza planului de mun
că, birourile organizațiilor de bază 
au repartizat sarcini concrete fie
cărui membru și candidat de partid. 
La fiecare adunare se cerea unui 
număr de 3-4 tovarăși să raporteze 
cum și-ati îndeplinit sarcina trasată.

Comitetul de partid a folosit mai 
bine activul de partid, acesta de
venind un sprijin de nădejde în ac
tivitatea ce a desfășurat-o. Iu ace
iași timp și organizațiile de bază au 
folosit mai eficient activul fără de

asu-

partid, care în toate acțiunile între
prinse s-a dovedit de un real aju
tor in muncă.

Asupra activității conducerii uzi
nei, comitetul a exercitat un con
trol sistematic și eficace. La rândul 
lor și organizațiile de bază au exer
citat un control calificat asupra 
conducerii secțiilor, fapt ce a deter
minat îmbunătățirea continuă a 
muncii de organizare a procesului 
de producție.

Una din metodele care au dat 
rezultate din cele mai bune a fost 
aceea că s-au format colective din 

membri și candi
dați de partid care 
au studiat diferite 
probleme princi
pale' ale produc
ției și apoi acestea

au venit nu numai cu propuneri 
concrete, dar au participat efectiv 
la rezolvarea acestor probleme.

Munca politică desfășurată a e- 
xercitat o puternică influență in 
creșterea conștiinței socialiste a în
tregului colectiv de muncă, mobili- 
zîndu-1 la luptă hotărâtă pentru în
deplinirea sarcinilor ce îi revin. Ac
tivitatea desfășurată de comitetul 
de partid se reflectă în primul rînd 
în rezultatele economice. Astfel, 
munca fiind mai bine organizată, 
a crescut nivelul tehnic al produc-

ției și odată cu el și calificarea oa- ' 
manilor. Aceasta a făcut ca planul , 
producției globale pe primele 9 luni, ■ 
cîte au trecut din acest an, să I 
fie îndeplinit și chiar depășit. ; 
Productivitatea muncii crește cu j 
0,8 la sută, iar la prețul de cost J 
s-au realizat economii peste plan , 
în valoare de 450.000 lei. Muncite- I 
rii, tehnicienii și inginerii au reali- | 
zat in acest răstimp produse de ca- 1 
litate superioară.

Toate aceste rezultate au fostsu- | 
bliniate atît de darea de seamă cît i 
și de participanții la discuții.

Tovarășii Jit Moise, Avram Ni- i 
colae, Oanea Paraschiv, Kiraly Si- 
mion și mulți alți vorbitori au sub- ' 
liniat rezultatele bune obținute in Ș 
urma intensificării muncii politico- I 
organizatorjee a comitetului de ; 
partid. O seamă de tovarăși au re- I 
marcat în discuții ca pozitiv faptul 
că măsurile luate de comitetul de • 
partid și Organizațiile de bază au ’ 
dus si la perfecționarea continuă a i 
metodelor de muncă a grupelor de j 
partid.

— in situațiile grele, atunci cînd ; 
se hotăra soarta producției — a .j 
spus tov. Nistor Sabin — la orice i 
oră din noapte organizatorul gru- | 
pei noastre de partid convoca mem
brii săi în ședințe operative, lua 
măsuri concrete care întotdeauna 
și-au dovedit eficacitatea.

Dar participanții la conferință nu
FL DRAGAN

(Continuare în pag. 4-a)
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Tineri crescători 
de animale

Apărută recent în Editura politică, 
această broșură cuprinde un ciclu 
de reportaje privind munca tineri
lor crescători de animale din dife
rite unități agricole socialiste. Sînt 
prezentate chipuri de tineri harnici, 
entuziaști care au îmbrățișat cu 
dragoste meseria de crescător de 
animale.
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vizita INDIA
A SOLILOR POPORULUI NOSTRU

invitația președintelui Repu- 
India, dr. Sarvapalli Radha-

La 
blicii 
krishnan. vinerea trecută la ora 17,30 
ora locală, au sosit la Bombay pen
tru a vizita India tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Romînc, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorghe Matrrer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Corneliu 
Alănescu, ministrul afacerilor ex
terne. In întîmpinarea conducători
lor de stat romîni au venit o mul
țime de oameni care aclamă și ros
tesc cuvinte <le salut în cinstea oas
peților din Romînia, în cinstea prie
teniei romîno-indiene. Redăm pe 
scurt jurnalul vizitei.

In numele 
Bombay și ai statului 
tra în. număr de 
înalții oaspeți romîni sînt salutați 
cu căldură de 
vernator al statului 
și I. B. Chavan. 
al statului.
Chainani prinde 
l<>r Gheorghe Gheorghiu-Dei și Ion 
Gheorghe Maurer, tradiționalele 
ghirlande de flori, simbol ai priete
niei.

ir In cea de-a doua zi după so
sirea la Bombay, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-lĂej. împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe .Maurer și 
Corneliu Alănescu. însoțit de guver
natorul statului Maharashtra și de 
alte persoane oficiate indiene, au 
vizitat așa-numita „Colonie a Lap
telui" din Aarcy .— un complex mo
del de ferme pentru produse lacta
te, precu-m și Institutul de energie 
atomică de ia Trombay.

ir In cursul după-amiezii de du
minică, solit poporului romîn au pă-

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

Protest împotriva persecutării P. 0. din S. U.A.
cată la 17 octombrie în ziarul „Aka- 
hata“, se subliniază că poporul ii - 
ponez iubitor de pace consideră 
campania de persecuții împotriva 
forțelor progresiste din S.U.A. ca o 
ofensivă a reacțiunii americane îm
potriva libertății și democrației po
porului american și a popoarelor din 
celelalte țări, ca o primejdie serioa
sa pentru pacea in întreaga lume.

locuitorilor orașului 
Maharash- 

peste 40.000.000.

H. K. Chainani. gu-
Maharashtra. 

ministrul princip?! 
Guvernatorul H. K. 

de gîtul tovarăși-

răsit orașul Bombay, îndreptîndu-se 
pe calea aerului spre Bangalore, 
capitala statului .Mysore.

Pe aeroportul din Bangalore oa
speții romîni au fost întîmpinați de 
ministrul principal al statului My
sore, X'ijlingappa. miniștri ai statu
lui Mysore, de primarul orașului, 
Krishna lyer, și de alte oficialități.

★ In cursul zilei de luni, tova
rășii Gneorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu Mă- 
nescu, însoțiți de Jal Sukh, Lai 
Hathi. ministrul muncii în guver
nul Indiei, Al. P. Mathur, ambasa
dorul Indiei la București și Nijlin- 
gappa, ministrul principal al 
tului .Mysore, au vizitat uzina 
avioane, uzina de telefoane 
expoziție de artizanat 
Bangalore.

★ Continuicd vizita 
solii poporului romin 
Bangalore cu avionul 
du-se spre Agra. Pe aeroport oas
peții au fost conduși de ministrul 
principal al statului 
lingappa. de primarul orașului Ban
galore. lyer. de miniștri ai statului 
Mysore și de alți reprezentanți ai 
autorităților locale.

După trei ore de zbor, avionul a 
aterizat la ora 12.30 pe aeroportul 
din Agra. Oaspeții au fost întîmpi
nați de Stargaving Singh, ministru 
al planificării în guvernul statului 
Uttar Pradesh, și de alte persoane 
oficiale. ,

ir ln cursul după-amiezii de 
marți, conducătorii de stat romîni 
au vizitat doiw dintre cele mai mi
nunate monumente ale străvechii 
arte indiene — Fortul Roșu și Taj 
M ah aiul.

din

sta- 
de 

si o 
,iora

India, 
părăsii

în 
au 

indreptîn -

Alvsore. Ni;-

TOKIO (Agerpres). —
C. C. al P. C. din Japonia a adre

sat președintelui S.U.A., Kennedy, 
un protest împotriva represiunilor 
față de P. C. din S.U.A. și de orga
nizațiile progresiste ale poporului 
american. C. C. al P.C. din Japo
nia cere încetarea imediată a persc- 
citțiiter împotriva comuniștilor și 
oamenilor progresiști american’.

In declarația de protest, publi-

Abdullah As-Sallal despre situația din Yemen

■I Rezervele interne si fie 
din plin valorificate

(Urmare din pag. 3-a)
s-au mulțumit să scoată în evidență 
numai ceea ce e valoros in activi- 

i talea comitetului de partid și a or
ganizațiilor de bază. Privind mun
ca in perspectivă, ei s-au oprit a- 
supra unor lipsuri care s-au mani
festat in activitatea organizațiilor 
de partid și au discutat ce sarcini 
principale stau în fața comuniștilor 
pentru ridicarea pe o treaptă tot 
mai înaltă a muncii în viitor.

Ptinindu-și ia inimă problemele 
uzinei, simțindu-se răspunzători de 
tot ceea ce se înfăptuiește, comu
niștii s-au dovedit exigenți față de 
organizațiile de partid, față de ei 
înșiși.

Dezbaterile in 
la iveală faptul ____
iocă multe și valoroase rezerve in
terne care n-au fost suficient folo
site.

Numeroși tovarăși au subliniat 
faptul că comitetul de partid nu a 
avut o preocupare permanentă pen
tru ridicarea calității produselor.

— Darea de seamă — a spus tov. 
Mohay Emil — a amintit superfi
cial părțile negative. Comitetul de 
partid nu s-a ocupat suficient de 
îmbunătățirea calitățț- produselor 
și nici de reducerea consumurilor 
specifice. Deși rezolvarea redu
cerii consumurilor specifice este o 
problemă relativ ușoară pentru noi. 
ea a fost neglijată timp îndelungat 
de comitetul de partid.

Tov. Pușcaș Ștefan a propus ca 
în viitor comitetul de partid să a- 
corde mai multă atenție dezvoltării 
răspunderii pentru întreținerea uti
lajului.

Discutînd despre disciplina în 
muncă, tov. Vîlsănescu Gheorghe a 
propus ca in viitor comitetul de 
partid să-și intensifice activitatea 
politico-educativă în vederea întă
ririi disciplinei Ia locul de producție. 

La conferință a participat din 
partea Comitetului raional de partid 
tov. Farcaș Vasile, secretar, care, pe 
baza concluziilor desprinse din lu
crările conferinței, a subliniat 
cesitatea îmbunătățirii continue 
vieții interne de partid, a

conferință au scos 
că în uzină există

SANNA (Agerpres). —
După cum anunță agenția Reu

ter, primul ministru al Yemenului, 
Abdullah As-Sallal, a declarat: „To
tul este calm în Yemen. Sînt satis
făcut de cele văzute. Pretutindeni 
am fost martorii unui înalt spirit de 
patriotism. Poporul a primit cu bu
curie instaurarea republicii și sînt 
convins că acum nici un agresor nu 
ne poate Infringe". El a arătat de 
asemenea că operațiunile militare

sint practic inexistente la frontiera 
nordică, după eliberarea localități; 
Saada. in regiunea Maarib conti
nuă operațiunile de curățire, cu sco
pul de a împiedica retragerea mer
cenarilor care au pătruns pe terito- 
riul Yemenului, venind din protec
toratul britanic Aden. In umia a- 
cestor operațiuni a fost capturata ? 
însemnată cantitate de muniții și 
armament.

ne- 
a 

muncii 
politico-educative în scopul mobili
zării muncitorilor tehnicienilor și 
inginerilor la înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin din hotârinle Congresu
lui al Ill-lea al PJW.R.

Ceea ce a caracterizat lucrările 
conferinței este preocuparea comu
niștilor pentru îmbunătățirea mun
cii politico-organizatorice în vede
rea îmbunătățirii calității produc
ției și realizarea de cit mai multe 
economii.

La l JW.C. Zlatna există inepui
zabile posibilități pentru ridicarea 
nivelului muncii de partid. Stă in 
puterea comuniștilor să facă acest 
lucru. Și ei sînt hotăriți să facă din 
comitetul lor de partid o organiza
ție tot mai puternică și mai hotărită 
în acțiune.

De munca politică depind rezultatele
(Urmare din pag. 3-a) 

cursuri, în care au fost încadrați pe 
lingă toți membrii și candidații de 
partid și 132 tovarăși din activul 
fără de partid.

Darea de seamă a scos în evi
dență, iar conferința de partid a 
apreciat munca tovarășilor Butu 
loan, 
nora.
Aurel 
mult 
plini 
le-a fost încredințată de organiza
țiile de bază. In același timp au fost 
scoase la iveală și criticate lipsurile 
tovarășilor Popa Vasile, Verdeș An
drei, Curta Emil și Sitner Grigore, . 
care s-au ocupat mai puțin de în
deplinirea sarcinii încredințate.

Ln rol important în educarea ma
selor îl au conferințele. Prin grija 
comitetului de partid, de la începu
tul anului și pină in prezent la 
complexul C. F. R. Teiuș-Coșlariu 
au fost expuse, pe diferite teme, po
litice, economice și științifice, peste 
iOO conferințe, care au fost audiate 
de mai mult de 16.400 participanți.

Rezultatele muncii politice și e- 
ducative se oglindesc în faptele oa
menilor, in activitatea lor în pro
ducție, in entuziasmul și dragostea 
cu care muncesc pentru a îndeplini 
sarcinile ce le-au fost încredințate 
de partid și guvern, în grija față 
de apărarea avutului obștesc, în a- 

în

------- 1 tovarășilor Buțu 
Trifan Nicolae, Apostol Eleo- 

Ivan Nicolae, " ' '
și alții, care 

interes pentru 
sarcina de propagandiști ce

Cerghedean 
au dovedit 
a-și înde-

împreună cu delegația Marii A- 
dunări Naționale a R. P. Romine, 
care a vizitat anul acesta India, am 
poposit în mai multe regiuni ale 
acestei țări întinse, am vizitat lo
curi istorice și monumente de artă, 
ne-am întănit cu personalități poli
tice si reprezentanți din domeniul 
economiei, științei și culturii indie
ne, -aim văzut muzee și biblioteci.

Primul contact cu India l-am luat 
cu capitala sa, orașul Delhi. Nică
ieri ca aici nu se îmbină mai puter
nic darurile naturii cu care a fost 
înzestrat sudul și nordul Indiei. 
Bradul se învecinează cu giganti
cul palmier tropical, fauna junglei 
cu cea de la poalele Himalaiei. Tot 
aici apare ca intr-o adevărată ma
chetă, întreaga Indie culturală. Del- 
hi-ul concentrează vechea cultură 
hindusă, precum și cultura musul
mană adusă în timpul dinastiei af
ganilor și mogulilor, la care se a- 
daugă cultura occidentului. La Del
hi faci cunoștință, nemijlocit, cu is
toria Indiei.'Ea te pltenbă pe trep- 
tele secolelor care-și arată urmele 
civilizației lor.

Delhi este înzestrat cu podoabe 
arhitectonice încîntătoare. Multe se 
leagă de numele vestitului mogul 
Akbar, mare protector al artelor. 
Sub domnia șahului Jahan s-a cons
truit Fortul Roșu, un minunat com
plex arhitectonic. Contemporan cu 
Ludovic al XIV-lea, șahul Jahan a 
„clădit" o curte care întrecea în 
fast pe cea de la Versailles. Acum, 
în Fortul Roșu se țin de obicei a- 
dunările publice de mare amploare. 
Deasupra lui flutură în permanență

Prin India.
drapelul de stat al Indiei, cu culo
rile portocaliu-alb-verde.

Dar să revenim la capitala In
diei. Partea nouă a orașului adă
postește instituțiile centrale, în clă
diri moderne. Aici se găsește reșe
dința guvernului unional, Parlamen
tul, clădirile in care se află mi
nisterele, universitatea. Institutul 
național de fizică și Institutul de 
cercetări agricole sînt două mari 
instituții create în anii independen
ței. Locuitorii Delhi-ului se min- 
dresc, pe drept cuvînt, cu ele, de
oarece au obținut frumoase rezul
tate științifice.

Am vizitat centrul comercial „de 
lux". Clădirile în care se află ma
rile magazine sînt așezate în cer
curi concentrice. Primul și cel mai 
mic 
cca. 300 m. Aici se găsesc mărfu
rile cele mai de soi, inaccesibile, de
sigur, oamenilor de rînd. Bineînțe
les, nu tot aceleași aprecieri se pot 

al 
pe 
a- 
In 

..... ___ , _________  _. in
salubre sînt îngrămădite tot felul de 
mărfuri ieftine, de proastă calitate. 
Cu cîțiva annași (subdiviziune a 
rupiei), oamenii săraci, unii fără 
nici un adăpost, își procură frugala 
hrană de toate zilele.

In timpul vizitei în India am pu
tut lua cunoștință și de dezvolta-

dintre cercuri are o rază de

face și despre centrul comercial 
vechiului Delhi. Acesta se află 
un bulevard foarte frecventat, 
vînd o înfățișare puțin plăcută, 
cămăruțe mici, întunecoase și

rea pe care a cunoscut-o această 
țară în ultimii ani. In scurtul timp 
care a trecut de la dobindirea in
dependenței, India a obținut însem
nate succese în dezvoltarea sa. In
dicele producției industriale a cres
cut de ia 100 în 1950-1951, Ia 194 
în 1960-1961. Au fost construite trei 
noi oțelării și se prevede construirea 
a încă unei oțelării. toate aparținînd 
sectorului de stat. Față de 1950. volu
mul producției de mașiru-unelte a 
crescut de 16 ori. In ultimii 10 ani, 
producția de energie electrică a cres
cut aproape de trei ori. In ul
timii 10 ani s-a îmbunătățit și si
tuația agriculturii, producția de ce
reale crescind la 76 
fată de 52 milioane 
1951.

In Republica India 
versități. De cînd a 
blică independentă, numărul știuto
rilor de carte aproape s-a dublat.

La obținerea acestor succese In
dia s-a bucurat și se bucură per
manent de sprijinul prietenesc, de
zinteresat al Uniunii Sovietice și al 
celorlalte țări socialiste, printre care 
și țara noastră. Pînă în septembrie 
I960, India a primit din partea 
cestor țări împrumuturi și credite 
valoare de 4,2 miliarde rupii.

Guvernul Republicii India, 
plan extern, duce o politică de apă
rare a păcii și sprijină promovarea 
principiilor coexistenței pașnice, 
ducînd o contribuție de seamă la

milioane tone, 
tone în 1950-

există 30 uni- 
devenit repu-

a-
în

pe

a-

derea pentru sarcinile încredințate, 
ca unitare a creșterii continue a 
conștiinței muncitorilor, se reflectă 
și în alte exemple tot atît de con
vingătoare. Astfel, în stația Coșla- 
r:u, lăcătușul Trifu Florian, dînd 
dovadă de înalt spirit de răspun
dere în muncă, a descoperit la un 
vagon defecte ascunse, care au fost 
apoi remediate. De asemenea, co
muniștii Rancea Simion, Jurca E- 
mil, Cristea Traian II, ing. Dumitru 
Ilie și alții au adus îmbunătățiri în 
procesul de producție, au contribuit 
din plin la creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost, prin studierea și aplicarea în 
producție a o serie de inovații.

Cele peste 2.600 tone combusti
bil convențional economisite de că
tre (mecanicii și fochiștii de pe lo
comotive sînt rodul unei înalte răs
punderi față de muncă, în fruntea 
căreia s-au situat comuniștii Man 
Eugen, Mocanii Teodor, ' Păcurar 
Ioan, Conț lacob, Oțoi lacob, Ignea 
Mihai și alții.

In cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc. cei ce au luat cuvîntul la dis
cuții, printre care tov. Szbllosy 
Bela, ing. Dumitru Ilie, Domșa Va
ier, Mîrza Ioan, Almășan Nicolae, 
Stoica Gheorghe, Stremțan Vasile 
și alții, pe lîngă rezultatele bune 
obținute în munca comitetului de 
partid și a organizațiilor de bază, 
au criticat lipsurile ce s-au făcut 
simțite în această perioadă si au 
făcut propuneri pentru lichidarea 
lor în viitor, dovedind și prin a- 
ceasta simț de răspundere pentru 

j muncii 
ridicarea ei pe

tiludinea lor față de oameni, 
comportarea lor în societate.

Ceferiștii din 
Teiuș-Coșlariu se 
dreptate, că din 
tru munca plină 
număr destul de 
tmși de partid și guvern cu ordine i 
și medalii, iar alții poartă cu min- 
drie insigna „Meritul ceferist".

Munca plină de avînt și răspun- 1
------------- ♦♦

Mai multă operativitate, mai multă răspundere

complexul C. F. R. 
mîndresc, pe bună 
mijlocul lor, pen- 
de abnegație, un 
mare au fost dis-

(Urmare din pag. l-a)

sortimente de legume, ca ceapă și 
altele sîntem deficitari șî inițiativa 
L .R.C.C. de a face aprcA’izionarea 
pentru iarnă din alte regiuni e bi
nevenita. Dar nu pot fi tolerate sub 
nici un n> .tiv - lipsuri în buna apro- 
vizionare a magazinelor cu legume 
și fructe pe care le avem din abun
dență. Cum altfel decît neglijență 
poate fi numită lipsa merelor din 
magazine, cînd am avut în raion o 
producție foarte frumoasă. E nevoie 
să arătăm apoi și faptul că există 
defecțiuni în ce privește calitatea 
necorespunzătoare a unor produse. 
Au fost livrate uneori magazinelor 
iegume și fructe pe care consuma
torul le-a refuzat pe bună dreptate.

Avem toate condițiile să îmbună
tățim în mod serios și operativ a-

rezolvarea a numeroase probleme 
internaționale.

Intre India și țara noastră există 
relații prietenești în continuă dez
voltare Deși R. P. Romînă se află 
la mare depărtare de Republica In
dia, popoarele noastre nutresc sen
timente reciproce de caldă simpatie. 
Un rol deosebit de important în în
tărirea și adîncirea colaborării ro- 
mîno-indiene l-au avut vizitele reci
proce ale oamenilor de stat din cele 
două țări, precum și acordurile co
merciale și culturale încheiate.

Președintele Republicii India, dr. 
Radhakrishnan, a apreciat în cu
vinte calde rodul colaborării eco
nomice cu țara noastră: „Poporul 
și guvernul indian sînt foarte recu
noscători poporului și guvernului 
romin pentru ajutorul pe care-1 pri
mim în dezvoltarea industriei noas
tre petroliere. Colaborarea dintre 
țările noastre este un exemplu evi
dent al colaborării care ar trebui să 
existe între toate țările lumii. Ra
finăria Gauhati, inaugurată de prim- 
ministrul țării, Nehru, construită în 
întregime și pusă în funcțiune de 
specialiștii romini, va rămîne un 
simbol al prieteniei frățești dintre 
popoarele noastre".

Din cele văzute în cursul vizitei, 
ca și din discuțiile purtate cu con
ducătorii diferitelor întreprinderi și 
instituții, ne-am format convingerea 
că guvernul și poporul indian depun 
eforturi susținute pentru lichidarea 
urmărilor nefaste ale trecutului co
lonial. pentru dezvoltarea economi
ei naționale și îmbunătățirea vieții 
poporului.

(AGERPRES)
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continua îmbunătățire a 
partid, pentru C" 
treaptă superioară.

Conferința de partid a ales 
mitetul de partid pe complexul 
C.I'jR. Teiuș-Coslariti. Ca secretar 
al comitetului a' fost ales fov. Că- 
iană Cornel.

de 
o

co-

provizionarea populației pentru iar
nă. Pentru aceasta e nevoie să fie- 
lithidată din rădăcini comoditatea 
și luate toate măsurile ca munca 
atît în ce privește preluarea si în- 
silozarea cartofilor și a cepei, cît 
și în direcția aprovizionării maga
zinelor să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.bune condiții.

----------------- KZS

Campionatul regional
CLASAMENTUL

Victoria Călan 9 7 2 0 22: 3 16’
Minerul Deva 8 5 2 1 18: 8 12
Minerul Vulcan 9 6 0 3 26:15 12
Dinamo Barza 9 4 2 3 21:15 10
Dacia Orăștie 9 4 1 4 17:14 9
Dacia Alba 9 3 3 3 9:15 9
Min. Aninoasa 9 3 3 3 11:16 9
Parîngu! Lonea 8 3 2 3 12:12 8
Minerul Ghelar 9 3 2 4 14:18 8
Jiul II Petrila 9 2 4 3 9:12 8
Slderurg. Huned 9 2 4 3 9:15 8
C.F.R. Teîuș 9 3 1 5 17:18 7
Sebeșul Sebeș 9 3 1 5 13:17 7
Retezatul Hațeg 9 3 1 5 14:19 7
C.F.R. Simeria 9 3 0 6 16:19 6
Constr. Huned. 9 1 4 4 9:21 6<

Campionatul raional
Rezultatele etapei din

14 octombrie 1962
Ardeleana ■— Voința 1-1; Aurul' 

Zlatna — Recolta Galda 2-1; Re
colta Ciugud —- Avîntul Micești 1-1; 
Ardeailuil — Mureșul Drîmbar 3-0;. 
Victoria — Spicul Obreja 1-2.

CLASAMENTUL
Aurul Zlatna 5 5 0 0 45: 6 10
Avîntul Micești 6 3 2 1 10: 7 8
Victoria A.Iulia 4 3 0 1 6: 2 6
Ardeleana A. 1. 5 2 2 1 12:11 6
Recolta Ciugud 6 2 1 3 7:10 5
Spicul Obreja 6 2 I 3 8:15 5
Ardealul A.Iulia 5 2 0 3 6: 7 4
Recolta Galda 3 1 1 1 5: 4 3
Voința A.-Iulia 4 1 1 2 5:19 3
Mureșul Drîmbar 6 0 0 0 0:18 0

c. 2.055 STAS 5452-52.


