
Cartea — la indcmina ilccarui 
om al satului

In anti regimului democrat-popu
lar, în satele raionului nostru, ca 
de altfel peste tot în țară, au avut 
toc prefaceri adinei. Și satul, din 
care au dispărut pentru totdeauna 
moșierul, chiaburul și analfabetis- 
mati, a devenit de nerecunoscut. S-a 
schimbat din temelii nu numai din 
punct de vedere economic, ci și din 
punct de vedere cultural.

Descătușați de exploatare, țăranii 
muncitori au țișnit cu vigoare spre 
lumină. Au prins a desluși cu tot 
:nai mult teniei slovele care cu
prindeau in ele învățătura oartidu- 
iui. Cartea i-a devenit fiecăruia prie
ten și sfătuitor apropiat și, din file 
de carte țăranii muncitori au învă
țat să muncească și să trăiască în 
chip nou.

Cererile de cărți politice, beletris
tice, agrozootehnice și de știință 
popularizată, exprimate de locuitorii 
satelor noastre au sporit an de an. 
Cine a citit „Mitrca Cocor" sau „Pă- 
mînt desțelenit", cine a cules roade 
bogate de pe urma folosirii învățămin
telor agrotehnice cuprinse în „Bi
blioteca agricolă", „Știința in spri
jinul producției", cine și-a însușit 
experiența înaintată a unor fruntași 
din agricultura noastră, împărtășită 
in broșuri, solicită mereu cărți noi, 
din ce în ce mai bune, mai multe. 
Cererea de cărți în satele raionului 
s-a intensificat apoi an de an și ca 
urmare a creșterii simțitoare a in
telectualității satelor cu zeci și sute 
de învățători și profesori, ingineri 
agronomi, medici, etc.

Cum însă mulți dintre colecti
viștii și intelectualii satelor noastre 
nu se mai mulțumesc numai cu citi
tul cărților împrumutate de la bi
bliotecile din așezările unde trăiesc 
și muncesc, ci ei doresc să le cum
pere, să le păstreze ca pe oricare 
bun de preț, difuzarea cărții la sate 
capătă o importanță deosebită. Și 
ea trebuie să stea în permanență 
in atenția organizațiilor de partid 
și organelor de stat din raion, în 
atenția cooperației de consum, a 
activiștilor culturali, care sînt che
mați ca prin mijloace mereu mai 
variate, mai vii, să pună cartea la 
indemîna fiecărui om al satului.

De fapt, rezultate în acest sens 
au fost obținute. Spre deosebire de 
trecut, în anul in curs, printr-o mai 
atentă preocupare a U.R.C.C. și 
I.C.I. Alba, planul de aprovizionare 
cu carte diversă a cooperativeljor 
din raion a fost realizat, pînă la 
31 octombrie, în proporție de 137 la 
sută. A fost apoi cu mai multă (mi
nuțiozitate urmărită activitatea mer
ceologilor cooperativelor pentru re
partizarea cărților pe magazine de 
desfacere, pentru crearea la fiecare 
cooperativă de stocuri corespunză
toare atît din punct de vedere va
loric cit și în ce privește compo
ziția tematică, acest lucru avînd o 
inriurire pozitivă asupra volumului 
de cărți difuzate. Pe cele 10 luni 
din acest an,unitățile din raion au 
difuzat cărți cu 57.915 lei mai multe 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Raportînd valoarea cărților 
difuzate la numărul de locuitori din 
cadrul raionului nostru, rezultă că 
în perioada celor 10 luni s-a obținut 
o desfacere de 2,13 lei pe cap de lo
cuitor.

Rezultatele frumoase obținute în 
difuzarea cărții de majoritatea coo
perativelor se datoresc sprijinului 
acordat în acest sens de către or
ganizațiile de partid, preocupării a- 
tente a conducerilor cooperativelor 
pentru aprovizionarea unităților cu

cărți specifice unui sat sau altul. 
Succesele obținute se datoresc, de 
asemenea, colaborării strinse cu ca
drele didactice, directorii căminelor 
culturale și cu un însemnat nuimăr de 
difuzori de carte. Cu sprijinul direct 
al organizațiilor de partid și al secției 
raionale de învățărmnt au fost re
crutați 56 difuzori activi, ca, de 
exemplu, Rădoiu Maria, Man Ion, 
Sălăjan lacob și mulți alții, care 
au difuzat cărți în valoare de 30.741 
lei, ceea ce reprezintă 24 la sută 
din totalul desfacerii pe perioada 
celor 10 luni expirate. In munca 
de difuzare a cărții, succese de 
seamă au fost obținute apoi prin di
fuzarea de biblioteci personale, prin 
acțiunile organizate din casă în 
casă cu pionierii și cele întreprinse 
cu autolibrăria Uniunii regionale.

O acțiune de mare amploare și 
care a dus la o substanțială 
schimbare în munca cu cartea a 
constituit-o „Luna cărții la sate". 
Bine organizate manifestările din a- 
ceastă perioadă au dus la intensifi
carea muncii de difuzare a cărții, 
fapt concretizat in depășirea cu 30 
la sută a planului pe raion, înre- 
gistrîndu-se astfel o creștere la 
desfacere cu 62 la sută mai mare 
față de trimestul I al anului 1961.

Fără îndoială că toate aceste ac
țiuni constituie realizări care merită 
să fie consemnate, mai ales dacă 
le comparăm cu starea înapoiată și 
întunericul în care trăia țărănimea 
în Romînia burghezo-moșierească. 
Analizînd însă situația răspîndirii 
cărții la sate în raport cu marile 
prefaceri care au schimbat radical 
viața satelor noastre, ajungem la 
concluzia că incă nu s-a ridicat 
la înălțimea sarcinilor actuale. 
La unele magazine ca, de pildă, 
cele din Vințul de Jos, Berghin, 
Dumitra, Intregalde și Galda de 
Sus, munca cu cartea este negli- 
iată. Cărților nu le este asigurat 
locul de cinste ce li se cuvine în 
cadrul magazinului. Si, în conse
cință, stau ascunse ochiului cumpă- 
răto-irlui. La Mihalț apoi, tovarășu
lui Hațegan Marian președintele coo
perativei poți să-i pomenești de orice 
numai de carte nu. Consideră munca 
cu cartea o problemă rninoră, iar 
la cooperativa din Hăpria. faptul că 
planul de difuzarea cărții n-a fost 
îndeplinit în nici una din lunile 
care au trecut din acest an, este 
privit cu pasivitate de tovarășul 
Muntean Gheorghe, președintele 
cooperativei.

Rău este apoi și faptul că la u- 
nele cooperative munca de difuza
rea cărții nu are un caracter perma
nent și organizat. Gestionarii ma
gazinelor, vînzătorii din cadrul a- 
cestora își aduc aminte de carte la 
intervale mari, lucru întîlnit în 
practica celor din Stremț și Beldiu, 
care în trimestrul III și în cele două 
luni din ultimul trimestru al 
anului ce se încheie în curînd n-au 
difuzat nici o carte. Sînt apoi o 
seamă de așezări unde media cărții 
difuzate pe cap de locuitor este mult 
sub media raionului. Astfel de ca
zuri se întîlnesc la Meteș și Cricău, 
Inuri, Ampoița și alte localități.

A asigura o difuzare a cărții la 
nivelul cerințelor construcției socia
liste, iată sarcina de «nare răspun
dere ce revine lucrătorilor din coo
perație, care se ocupă în mod ne
mijlocit de difuzarea cărții la sate. 
Dar, pentru a realiza acest lucru 
vînzătorul de carte trebuie să mun-

(Continuare în pag. 4-a)
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Colectivele de muncă raportează

La începutul anului ce vine, în magazinele de specialitate va apare 
un nou sortiment. Este vorba de bocancii tip „Agronom" realizați 
de fabrica „Ardeleana" din oraș.

Crește suprafața arabila
Consiliul de conducere al gospo

dăriei colective „Unirea" din Alba 
lulia dovedește preocupare în ceea 
ce privește mărirea suprafeței de 
teren arabil ca o sarcină importantă 
trasată de partid.

Gospodăria colectivă ard pe lingă 
o însemnată suprafață de teren a- 
gricol productiv și unele suprafețe de 
pășuni slab productive pe care au 
crescut și în vara acestui an nu
mai scaieți și buruieni. Menținerea 
pe mai departe în această situație 
a acestor suprafețe, ar însemna o 
pierdere pentru gospodăria colectivă. 
De aceea, conducerea gospodăriei a 
luat măsuri și cu ajutorul S.M.T. a 
trecut la desțelenirea acestor pă
șuni, care în primăvară vor fi în- 
săimînțate cu 
felul

același timp veniturile gospodăriei 
colective și ale colectiviștilor.

Pînă în prezent, au fost desțele
nite 9 ha de pășune, urmînd ca alte 
suprafețe să fie desțelenite în zilele 
următoare.

porumb, mărind în
acesta suprafața arabilă și în |

-----------------------------------)O

mai mult fier vechi oțelăriilor! Aceasta este lozinca care-i 
—I* pe devii Școlii de 8 ani nr. 1 din Alba lulia în acțiunile
■Wntie pentru colectarea metalelor vechi.

In fruntea întrecerii
Lună dc luna, colectivul de muncă 

de la revizia de vagoane C.F.R. Coș- 
lariu obține frumoase.realizări în în
deplinirea sarcinilor cu privire la 
siguranța circulației.

Bilanțul încheiat la sfârșitul lunii 
noiembrie a. c. a fost bogat în rea
lizări, ca urmare a străduinței în
tregului colectiv de muncă pentru a 
ocupa un loc fruntaș în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară între u- 
nitățile din cadrul Complexului 
C.F.R. Teiuș-Coșlaritt.

Astfel, planul de producție a fost 
îndeplinit, pe această lună, în pro
porție de 109,3 la sută. La revizia 
intermediară de frîne automate pla
nul a fost depășit cu 7 la sută, iar 
la ungerea cu desfacere cu 17 la 
sută.

Cele mai bune rezultate le-a ob
ținut tura condusă de tov. Domșa 
loan, în cadrul căreia s-au eviden
țiat în mod deosebit lăcătușii de re
vizie Berindei Aurel, Geamăn Nico- 
lae, Mărginean Traian și Picoș Ct- 
prian, Radu Iuliu și Timiș loan* 
lucrători la frîne automate.

succes os
Colectivul de muncă de la secția 

raională D.C.A. Alba lulia a rapor
tat ide 
frumos 
depuse, 
mit, la 
anuală 
preluarea linei a fost îndeplinită și 
depășită cu 1,4 la sută. Pînă la 

colectivul acestei

curînd înregistrarea unui 
succes. Ca urmare a muncii 
a ajutorului permanent pri- 
data de 1 decembrie sarcina 
de plan la achiziționarea și

depășită cu 1,4 
sfârșitul anului, 
secții și-a propus să mai dea peste 
plan încă 4.000 kg lină.

Colectiviști la școala belșugului

La cea de-a
Sosit de pe teren, medicul veterinar 

Hațegan Virgil se abătu pe la se
diul gospodăriei. Scoase dintr-un 
sertar un caiet gros și-l răsfoi cu 
atenție. Apoi, lăsînd caietul la o 
parte, se pomeni vorbind de unul 
singur:

— Vom dezbate astăzi, tovarăși, 
căile de sporire a producției ani
male...

Intrat pe neașteptate în încăperea 
unde se afla medicul,Boroș Arpad, 
brigadierul zootehnic, se opri pentru 
o clipă lingă ușă. Stătu1 așa, fără 
să facă vreo mișcare, cîțeva clipe. 
Apoi... tuși ușor, obligînd pe medic 
să-și întoarcă fața spre el.

— Tovarășe medic! Oamenii S-au 
strîns. Putem începe.

— Să mergem dar — îi răspunse 
zîmbind, puțin încurcat medicul.

Și, după cîteva clipe, medicul
veterinar Hațegan Virgil se găsi
din nou în fața „elevilor'' săi, a- 
proape 70 de colectiviști, tineri sau 
mai în viîrstă, întruniți 
cercului zootehnic din 
a-și întregi cunoștințele 
la creșterea animalelor.

„Profesorul" — scrise 
subiectul celei de-a IV-a 
poi, rînd pe rînd, schiță și punctele 
principale: furajarea rațională; în
mulțirea rapidă a • animalelor; apă
rarea sănătății animalelor și cons
truirea de adăposturi corespunză
toare pentru acestea.

în cadrul 
dorința de 
cu privire

pe tăblii 
lecții. A-

IV-a lecție
In caietele lor, colectiviștii notară 

și ei cuvînt cu cuvînt cele cîteva 
puncte. Ba pe parcursul lecției, o- 
bișnuiți de acum să poarte cu mai 
multă îndemînare creionul pe hîrtie, 
își notară și altceva. Lucruri pe cît 
de interesante pe atît de utile în 
munca ce le e încredințată: impor
tanța porumbului siloz în hrana a- 
nimalelor și modul lui de adminis
trare; posibilitatea obținerii de la 
animale de produși de valoare; pe
ricolul pe care-1 prezintă gălbeaza 
pentru viața oilor și multe altele.

In tot timpul lecției privirile oa
menilor au fost ațintite fie la lec
tor, fie la caietul de notițe. Lucru 
firesc. Lecția a fost expusă pe în
țelesul tuturor. Și-apoi, încă ceva a 
făcut ca lecția să fie interesantă. 
Expunerea prezentată a fost strîns 
legată de condițiile concrete, de 
sarcinile gospodăriei și de munca 
cursanților.

Lecția s-a 
din Oiejdea 
grabă. Ca de
jurul tovarășilor Boroș Arpad, Ta- 
maș Francisc, Popa Iuliu și 
Francisc. Și discuțiile se 
pînă tîrziu.

Medicul veterinar Hațegan
nu. pleacă nici el. Intervenția sa 
într-o problemă științifică ridicată 
de colectiviști e oricînd binevenită.

terminat. Colectiviștii 
insă, nui manifestă 
obicei, fac cerc în

Kadar 
întind

Virgil

Rezultatele cele mai bune in mun
că la achiziționare și preluare a 
linii au fost obținute de sectoarele 
din comunele Teiuș, Vințul de Jos 
și Ighiu.Ighiu.

LA U. M. C. ZLATNA

Secfii cu planul 
anual îndeplinit

La uzinele _______ ____
Zlatna tot mai multe colective de 
muncă din cadrul secțiilor rapor
tează în aceste zile îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an. Co
lectivul secției chimice, de pildă, 
și-a~ realizat sarcinile planului anual 
încă de la 15 noiembrie, dînd pînă 
în prezent .peste plan isutte de tone pro
duse. Dc asemenea^ la 19 noiembrie 
și-a realizat sarcinile planului anual 
și colectivul sectorului nr. 1 din ca
drul secției nr. 2 iar la 28 no
iembrie sectorul nr. 2. Pe lingă 
faptul că și-au îndeplinit sarcinile 
de plan, colectivele acestor secții au 
realizat și importante economii.

metalo-chimice din

...O.C.L. Comerț mixt Alba lulia, 
în scopul îmbunătățirii aprovizio
nării populației, a extins pe lîngă 
magazinele existente vînzarea 
mărfurilor în rate și la alte maga
zine din Alba lulia și Zlatna.

...orchestra de muzică populară 
a Filarmonicii de stat din Cluj 
prezintă azi,1 7 decembrie a. c. 
la orele 17 și 20, în sala Casei 
de cultură spectacolul „Cîntăm 
frumusețile patriei" cu Ion Luican 
și Ana Bălăci.
...în ziua de 8 decembrie a. c„ , 

orele 17 și 20, colectivul artis- i 
tic studențesc al Institutului de 
mine din Petroșani va prezenta ! 
în orașul nostru spectacolul „Stu- ’ 
denție, tinerețe, melodii, melodii"„ 
la care își vor da concursul și un 
grup de studenți cubanezi.
...între 10 și 12 decembrie, la ci- < 
nematograful „Victoria" din oraș 1 
va rula fillmul „Lacrimi tîrzii", ’ 
iar la cinematograful „23 August 
1944", filmul „Gardianul".



Din experiența 
gospodăriei colective

De fiecare dată cînd e nevoie, brigadierii sînt consultați despre 
felul cum merge munca.

Conducerea colectiva — 
o sarcina de mare răspundere

Conducerea treburilor gospodăriei 
colective este o muncă de mare răs
pundere, o muncă de care depinde, 
fa urma urmei, înseși rezultatele ce 
se obțin. Acest lucru este privit cu 
mare atenție de către membrii 
consiliului de conducere, și fiecare 
din ei se străduiește să-și pună 
toate cunoștințele la dezvoltarea 
gospodăriei. Și, dacă azi ne putem 
mîndri cu faptul că gospodăria se 
află în rindul gospodăriilor frun
tașe din raion, apoi aceasta se da
torește în mare parte muncii colec
tive desfășurate de consiliu, munci’ 
fiecărui membru desfășurată în 
parte.

In cadrul gospodăriei noastre co
lective conducerea treburilor zilnice 
se realizează sub îndrumarea orga
nizației de partid, cu participarea 
largă a membrilor consiliului, a 
brigadierilor și șefilor de echipe, a 
colectiviștilor noștri. Problemele 
de bază ale gospodăriei sînt anali
zate periodic de adunarea generală 
a colectiviștilor, în fața căruia 
consiliul de conducere este o- 
bligat să dea socoteală de întreaga 
muncă desfășurată. In adunările ge
nerale care au avut loc au fost pre
zentate dări de seamă asupra felului 
cum se îndeplinește olanul de pro
ducție, cum se desfășoară munca 
într-un sector sau altul.

Pentru a se asigura aplicarea în
tocmai a hotărîrilor și măsurilor 
stabilite în planul de producție, 
membrii consiliului au fost reparti
zați să răspundă fiecare de cite un 
sector. De pildă, tovarășul vicepre
ședinte Comșa lonnt răspunde de 
sectorul zootehnic. Popa Petru de 
sectorul legumicol, iar Sîrbu Izidor 
de cultura mare. In perioada pră- 
șitului Ia porumb, consiliul de con
ducere a fost sesizat de inginerul 
gospodăriei, tov. Dărămuș, că nu 
peste tot se respectă densitatea la 
porumb. Consiliul a hotărît să re-

Membrii gospodăriei noastre co
lective s-au convins din proprie ex
periență că aplicarea agrotehnicii 
este chezășiia obținerii de recolte 
sporite la hectar. Tocmai de aceea 
fiecare colectivist se străduiește ca 
lucrările pe care le face să fie de 
calitate, la un nivel agrotehnic cît 
mai înaintat.

In aplicarea agrotehnicii înaintate, 
noi, cadrele de specialitate, cărora 
ni s-a încredințat această sarcină 
de răspundere și de mare cinste, a- 
vem un ral deosebit de însemnat, 
îndrumarea permanentă a colecti
viștilor la efectuarea lucrărilor, o- 
rientarea spre a cultiva fiecare 
plantă în teren bine pregătit și apoi 
întreținerea exemplară a acestor 
eulturi sînt sarcini pe care fiecare 
inginer agronom are datoria să le 
'mdepliincasqa cu tot simțul răs
punderii.

Ca inginer agronom al gospodă
riei colective din Cistei, am căutat 
să fiu permanent sprijinul principal 
al colectiviștilor în aplicarea agro
tehnicii. La ședințele de consiliu, 
la ședințele operative care au loc 
în fiecare seară,, am arătat colec
tiviștilor în mod cît mai convingă-

ORGANIZAREA TEMEINICA A MUNCII
BAZA SUCCESELOR NOASTRE

Organizarea muncii în brigadă 
factor hotăritor

în ședințele de consiliu 
șefii 

a- 
brigadierului din-

partizeze 3 membri din consiliu, pe 
tov. Seiceanu Ion, Marcu Pamfil și 
Sîrbu Izidor. să urmărească îndea
proape asigurarea densității stabi
lite. In prealabil, tovarășilor li s-a 
explicat de către inginerul gospo
dăriei ce densitate trebuie asigurată.

Preocuparea noastră de a asigura 
o conducere a treburilor obștești in 
mod cit mai colectiv se reflectă și 
in alte aspecte. La noi în gospodărie 
s-a încetățenit un bun obicei ca in 
afara ședințelor de consiliu, care 
au loc regulat în fiecare săp
tămână, să ne stringem în fiecare 
seară împreună cu inginerul gospo
dărie’, cu brigadierii și șefii de e- 
chipe în ședințe operative, unde a- 
nalizăm rezultatele acelei zile și 
stabilim măsurile pentru a doua zi. 
Uneori, 
la care participă brigadierii, 
de echipe, colectiviștii fruntași, 
nalizăm munca 
tr-un sector sau altul, adoptînd ho- 
tărîri corespunzătoare. După cît se 
știe, de curind gospodăria noastră 
s-a unit cu cea din Obreja. Se ri
dica urgent problema 
zootehnic. Am analizat 
lărgit această problemă și i-am gă
sit rezolvare. Vacile din j
înafară de 10 lăsate pentru nevoile 
colectiviștilor de aici 
duse la Cistei, 
lăsat 
cesari

Am 
scurt, 
rarea 
burilor gospodăriei colective. Desi
gur, nu am făcut totul. Cu sprijinul 
comitetului de partid din gospodărie 
noi vom căuta să îmbunătățim me
todele de muncă, aceasta ajutîn- 
du-ne să contribuim și mai mult la 
dezvoltarea gospodăriei.

DOBIRTA MIHAI 
președinte G.A.C.-Cistei

sectorului 
in consiliu

Obreja —

au fost a- 
iar la Obreja s-au 

vitelele, vițeii și boii ne- 
pentru muncă.
arătat în cele de mai sus, pe 
preocuparea noastră în asigu- 
unei conduceri colective a tre-

tor avantajele aplicării agrotehnicii. 
Am făcut chiar experiențe atunci 
cînd s-a simțit nevoia. De pildă, 
în primăvară, în perioada însămîn- 
țării porumbului, unii membri ai 
consiliului de conducere și brigadieri 
susțineau că terenul ce a fost arat 
adine din toamnă trebuie să-l mai 
arăm odată. Le-am arătat că nu 
■mai e nelvoie decît de o lucrare cu 
sapa rotativă și reglabilă. Unii s-au 
convins. Alții însă au rămas tot 
nehotărîți. Atunci am executat lu
crările așa după cum cerea agro
tehnica, lăsînd doar o mică parcelă 
la brigada Ill-a pentru experiență. 
Pe aceasta am arat-o și apoi am a- 
plicat toate celelalte lucrări în mod 
uniform. In toamna aceasta, la re
coltare, am arătat colectiviștilor 
practic diferența. Recolta obținută 
de pe parcela arătată a fost cu 400 
kg porumb fa hectar mai mică. De 
asemenea, pentru a demonstra su
perioritatea seminței de grîu de 
mare productivitate față de griul 
local, am organizat în acest an pe 
suprafața de 33 ha loturi demons
trative în care am cuprins toate 
soiurile de grîu. Ca urmare a a- 
cestui fapt, colectiviștii au putut

noastră colectivă 
de an rezultate tot 

în sporirea pro-

.jgrotehnice la 
se pot obținese

Gospodăria 
obține an 
mai frumoase 
ducțiilor de cereale la hectar. Și a- 
cest lucru se datorește organizații 
lot mai judicioase a muncii in ca
drul brigăzilor și echipelor de cîmp. 
In anul acesta, de exemplu, cu tot 
timpul secetos din vară, producția 
culturilor prășitoare a crescut mult 
față de anii trecuți. Brigada pe care 
o ccnduc a obținut pe cele 65 ha 
cultivate cu porumb o producție me- 

•e de 3.150 kg știuleți la hectar, 
ir la cartofi și sfeciă de zahăr am 
btinut peste 16.U00 kg la hectar. A- 

plicarea regulilor 
timp a dovedit ca 
producții și mai mari de cereale la 
hectar. Insă, pentru aceasta se cere 
o temeinică organizare a muncii și 
o justă repartizare a forțelor pe e- 
cnipe. Ținînd seamă de aceasta și 
pentru a se putea coordona mai ușor 
munca de către brigadieri și șefi de 
echipă, s-a urmărit ca pe cit posibil 
să fie un număr egal de membri în 
toate brigăzile, s-a ținut seamă de 
preferințele oamenilor de a lucra in
tr-o brigadă sau alta, de calificarea 
ior, de necesitatea ca în fiecare bri
gadă să lucreze într-o egală măsură 
bărbați. femei, tineri și vîrstnici. O- 
dată cu aceasta s-a făcut o justă 
repartizare, pe brigăzi, a membrilor 
și candidaților de partid. In cadrul 
brigăzilor s-au organizat echipe ce

noastră colectivă, în
cu-

începutul anului 
total de 145 tau- 
vaci cu lapte, în 
taurinelor este de 
din care 104 vaci

In gospodăria 
acest an, sectorul zootehnic a 
noscut o puternică dezvoltare nu
merică. Dacă la 
aveam un număr 
rine, din care 54 
prezent, numărul 
peste 450 capete, 
cu lapte. La fel a crescut numărul 
porcilor la 453 capete, al oilor la 
1.000 capete, din care peste 50 la 
sută cu lină semifină și al păsă
rilor matcă aproape la 500 bucăți. A- 
ceastă sporire se datorește în pri
miți rînd ajutorului primit de 
la stat prin împrumuturi și grijii 
acordate creșterii animalelor d:n 
matcă proprie. Numărul mare de a- 
n’male și mai ales sectorul taurin, 
în perioada de iarnă este foarte 
pretențios și cere multă grijă față 
de furajare, adăpostire și îngrijire 
pentru menținerea producției de 
carne și lapte. Și pentru a face față 
în bune condițiuni acestor cerințe, 
noi am luat din timp o serie de mă
suri tehnice și organizatorite, am 
asigurat adăposturi corespunzătoare 

baza recoltelor mari
toamna a- 

însămînțăm 
față de 80 
40 ha față 

80 ha, față

vedea superioritatea in producție a 
grîului Ponca, Bezostaia și Harrach 
față de soiul local. In 
ceasta ei au hotărît să 
cu soiul Ponca 210 ha. 
ha, cu soiul Bezostaia I 
de 2 hă. și cu Harrach 
de 6 ha cît am avut însămînțat în 
acest an.

In cadrul gospodăriei, am spri
jinit consiliul de conducere spre o 
organizare cît mai bună a muncii 
în brigăzi. La noi munca de-a valma 
a fost înlocuită, brigăzile avind re
partizate terenul și culturile din 
toamnă, astfel că fiecare brigadă 
se îngrijește de toate lucrările pînă 
la recoltare. O mare atenție am a- 
cordat-o asolamentuiui. In momen
tul de față sîntem în perioada de 
tranziție, urmînd ca în 1964 să a- 
vem făcut tot asolamentul. De alt
fel și în acest an ca și la anul 
toate culturile sînt cultivate în li
mitele de solă stabilite. Acest fapt, 
cît și aplicarea întocmai a celor
lalte reguli agrotehnice ne-a ajutat 
să obținem în acest an recolte spo
rite la toate culturile.

Ing. DARAMUȘ IOAN 
G. A. C. Cistei 

cuprind 25-^30 de membri. S-a re
nunțat definitiv la practica de a schim
ba oamenii dintr-o brigadă sau e- 
chipă în alta, fapt ce a dus la în
deplinirea la timp a sarcinilor și în
tărirea spiritului de răspundere. De 
Ia data reorganizării brigăzilor, te
renul și inventarul repartizat nu s-au 
mai schimbat Aceasta ne-a ajutat 
să cunoaștem tot mai bine calitățile 
pămîhtului și să-l lucrăm mai rațio
nal. Inventarul repartizat pe echipe 
și predat pe bază de proces verbal 
conductorilor, a dus la întărirea 
simțului de răspundere față de bu- 
n-j.'ile obștești.

Toți colectiviștii din brigadă cu
nosc de la începutul anului sarcinile 
de plan și în cadrul unei consfă
tuiri cu toți membrii brigăzii, arăt 
colectiviștilor ce suprafețe vom cul
tiva cu porumb, cartofi etc., locui 
unde va fi amplasată fiecare cul
tură. cum trebuie să muncim și ce 
producții trebuie să obținem la hec
tar. Tot timpul campaniilor agricole, 
împreună cu șefii de echipă simeni în 
mijlocul colectiviștilor, verificăm ca
litatea lucrărilor 
tiviști. Procedirid 
nemulțumiri din 
lor și tot timpul 
participare bună la lucrările agricole, 
iar pentru rezultatele obținute, bri
gada condusă de mine este fruntașă 
pe gospodărie de la începutul anului.

SÎRBU SIMION 
brigadier de cîmp Q.A.C. Cistei

efectuate de colec- 
astfel, nu am avut 
partea colectiviști- 
anului am avut o

de animale, a|m 
necesare și le-am

întregului efectiv 
asigurat furajele 
dat în grija celor mai buni îngriji- 
tori-mulgători ca Bonta Vasile, 
Naghi Ștefan, Domșa luliu, Do
bîrtă Cornel și alții, care sînt cu- 
noscuți și mult apreciați pentru felul 
cum îngrijesc animalele pe care le 
au în primire. De asemenea, punînd 
î«i practică învățămintele consfă
tuirii de la Oiejdea privind folo
sirea rațională a furajelor, pentru 
a suplini furajele fibroase a căror 
producție în acest an a fost mult 
scăzută din cauza timpului secetos, 
am organizat prepararea furajelor 
grosiere, pentru a putea fi folosite 
in întregime de către animale. In 
acest scop a fost organizată o 
muncă permanentă la cele două to
cători mecanice, care zilnic lu
crează la pregătirea furajelor nece
sare pentru hrana animalelor. Cu 
măsurile care s-au luat pină in pre
zent și cu respectarea strictă a ra
țiilor stabilite pe fiecare cap de a- 
nimal, sîntem siguri că vom scoate 
din iarnă în condițiuni bune între
gul efectiv de animale și-l vom dez
volta și mai mult, deoarece sectorul 
zootehnic aduce cele mai mari ve
nituri, dacă i se acordă atenția cu
venită.

DOBIRTA VASILE 
brigadier zootehnic G.A.C.

Cistei

In cadrul sectorului zootehnic, 
creșterea porcilor ocupă un loc 
important. Pe lingă sporirea 
numărului acestora, aici se a- 
cordă o mare atenție și alegerii 
rasei.

in clișeu: Purcei din rasa
Landrace, rasă de mare produc
tivitate.

Pentru sfecla predată, gospo- | 
: dăria a primit o cantitate mare 
: de zahăr, pe care o împarte co- I 
I lectiviștilor la zile-munca. |

Comuniștii — 
suilctul muncii

brigadierii sînt 
cum, de altfel,

Organizația noastră de partid și-a 
adus o mare contribuție la obține
rea rezultatelor dobîndite în dezvol
tarea și consolidarea gospodăriei. 
Comuniștii au fost permanent su
fletul muncii, exemple de hărnicie. 
Sub conducerea organizației de bază, 
comuniștii au fost întotdeauna pre- 
zenți acolo unde era greul.

Pentru întărirea rolului politic și 
organizatoric al organizației de 
bază, biroul său a repartizat în pos
turile cheie pe cei mai buni comu
niști. In cadrul gospodăriei noas
tre colective toți 
membri de partid, 
membri de partid sînt și aproape 
toți șefii de echipe. Pentru continua 
îmbunătățire a activității de partid, 
îm brigăzi am organizat 7 grupe de 
partid. Membrii biroului organizației 
de\ bază au fost repartizați și răs-> 
pund concret de munca fiecărei 
grupe și îndrumă activitatea aces
teia.

Biroul organizației de bază; ca de 
altfel toți comuniștii sînt temeinic 
preocupați de continua îmbunătățire 
a activității economice. Acest fapt 
e concretizat în măsurile pe care 
organizația le-a luat. De pildă, în ► 
perioada muncilor de recoltare cei 
mai buni și harnici . membri de. 
partid au fost repartizați să spri
jine brigadierii în mai buna organi
zare a muncii și grăbirea lucrărilor. 
Astfel, comunistul Bonta Gheorghe 
a fost repartizat să-l sprijine pe bri
gadierul Sîrbu Sim-ion, comunista 
Frățilă Anuța pe Dobîrtă Iacob etc. 
De altfel, comuniști ca Giurgiu 
Domnica, Naghi Ștefan, Dobîrtă 
Ioan, Comșa Ioan, Dobîrtă Ma- 
rioara, Sîrbu Izidor și alți mulți ca 
ei nu sînt numai mîndria organi
zației de bază, ci a întregii gospo
dării. Recent, organizația, de bază, a 
analizat munca consiliului pentru 
îndeplinirea planului de producție. 
Măsurile luate cu prilejul analizei 
făcute și-au dovedit eficacitatea, ast
fel că aproape toate obiectivele sînt 
deja realizate.

Cu nutine zile in 
gospodăriei noastre 
gerea comitetului 
gospodărie. Pentru 
constitui un sprijin 
pentru continua 
muncii de mriid în

urmă, in cadrul 
a avut loc ale- 
de partid pe 
noi aceasta va 
și mai puternic 

îmbunătățire a 
gospodărie.

ȘEICEANU IOAN
Locțiitor al secretarului comitetului 

de partid G.A.C.—Cistei



VIAȚA DE PARTID

Discuții vii, atitudine
Succesele de azi — la baza succeselor de mîine

combativă Pregătind producția anului viitor
Adunarea generală a membrilor 

de partid din comuna Stremț a 
analizat recent felul cum a muncit 
-comitetul comunal de partid, in pe
rioada ce s-a scurs de la alegerile 
din 1961 și pină în prezent.

Darea de seamă prezentată a a- 
nalizat felul cuim a muncit comite

tul comunal de partid pentru mo
bilizarea tuturor Jorțetor comunei 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid, ce rezultate au fost obținute 
în dezvoltarea economică și orga
nizatorică a sectorului socialist al 
agriculturii. Sînt scoase în evidență 
în darea de seamă felul cum s-a o- 
cupat comitetul comunal de partid 
pentru continua ridicare a muncii 
■de partid, pentru antrenarea tuturor 
membrilor de partid la viața orga
nizației de bază, precum și alte 
probleme legate de ridicarea muncii 
■politice la nivelul sarcinilor ce le 
ridică viața.

Deși tînără, gospodăria colectivă 
din Stremț s-a dezvoltat și s-a în
tărit din punct de vedere economic. 
In prezent, gospodăria colectivă 

^dispune de peste 260 bovine, din 
care 122 vaci și juninci, 200 porci 
și un număr de peste 600 oi. Pentru 
adăpcstirea animalelor au fost ridi- 

diferite construcții: un grajd 
'-pentru 100 capete de vite, o mater

nitate, una puierniță pentru 2.000 
.păsări și altele.

Gospodăria colectivă mai are și 
alte ramuri de producție din care a 
obținut venituri importante, venituri 
ce se adaugă la cele realizate din 
sectorul cerealier și zootehnic. Din 
•sectorul legumicol, în acest an, s-a 
realizat un venit de 80.000 lei, iar 
din cel pomiviticol 180.000 lei.

Darea de seamă a scos de ase
menea în evidentă preocuparea orga
nizațiilor de partid pentru continua 
ridicare a nivelului muncii de partid 
și pe această bază obținerea rezul
tatelor economice.

Comitetul comunal de partid a do
vedit o mai mare preocupare pentru 
întărirea nodurilor partidului. In 
perioada raportată, organizațiile de 
bază au primit un număr de 42 can
didați de partid. In plenare, comi
tetul comunal de partid a analizat 
probleme importante ca de 
-exemnlu, primirea de candidați de 
•partid, munca politică de imasă,

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

fntîmpinat cu căldură
,^Se înserase deabinelea cînd, ve
nind de la Zlatna, trenul de linie 
-îngustă ajunse în stația Alba Iulia.

Din tren coborî cu obraji aprinși 
de emoție, conductorul de bagaje 

'Bogdan Anghel. Se întorcea din ul
timul său drum. Și tovarășii lui de 
muncă au ținut să cinstească eve
nimentul. In frunte cu tovarășul 
Filip Gheorghe, un grup de cefe
riști i-au ieșit în întîmpinare. L-au 
felicitat pentru activitatea depusă în 
«cei 40 de ani de muncă și i-au urat 
-ani multi în noua sa viață pe care 
■o începea ca pensionar. Au urmat 
apoi călduroase stringed de mîini, 

timp în care acarul Bota Gheorghe 
â-a oferit sărbătoritului un buchet 
-de flori.

F. G.

Activiștii culturali la lucru
Folosind cu pricepere timpul liber 

aii colectiviștilor, activiștii culturali 
■din Oarda de 3os organizează pen
tru aceștia activități interesante și 
utile. Așa, bunăoară, cu îngrijitorii 
din sectorul zootehnic a fost organi- 
zatănu de mult convorbirea „Hră- 
nirea animalelor pe bază de rații". 
In altă zi, colectiviștii au asistat la 

run jurnal vorbit pe teme externe și 
Ta un bogat program artistic cu 
■prilejul sărbătoririi recoltei, iar la 
deschiderea Festivalului filmului 
pentru sate, peste . 250 de colecti
viști au vizionat filmul „Cinci 

■cartușe".
Activiștii culturali din Oarda de 

Jos sMit hotărîți să muncească cu 

dezvoltarea sectorului socialist al a- 
griculturii, etc., s-au luat de fiecare 
dată măsuri corespunzătoare pentru 
continua îmbunătățire & activității 
de partid și economice.

Despre rezultatele pozitive obți
nute în comuna Stremț, ca urmare 
a preocupării comitetului comunal de 
partid, au vorbit multi tovarăși care 
au luat cuvîntul la discuții pe mar
ginea dării de seamă.

Ceea ce a caracterizat însă discu
țiile, este atitudinea critică și com
bativă a majorității celor ce au luat 
cuvîntul. Ei au criticat lipsurile ce 
s-au manifestat în activitatea co
mitetului comunal de partid, lipsuri 
ce au influențat în mod negativ 
desfășurarea muncii politice și eco
nomice. De asemenea, au fost criti
cate o seamă de aspecte negative 
din activitatea unor membri ai co
mitetului comunal de partid, a unor 
fiiembri și candidați de partid.

In discuțiile purtate, tov. Pătrîn- 
jan loan a arătat: „dacă unii mem-

ADUNĂRIDEDĂRIDESEAMA 
ȘI ALEGERI IN ORGANIZA
ȚIILE DE PARTID DE LA SATE

bri și candidați de partid dovedesc 
delăsare în ceea ce privește îndepli
nirea îndatoririlor ce le au. aceasta 
înseamnă că nivelul lor de cunoș
tințe este încă scăzut. In cadrul or
ganizației noastre de bază din gos
podăria colectivă mai sînt unii mem
bri de partid care nu vin cu regu
laritate la lucru în gospodărie, unii, 
cum este tov. Sechereș Aurel, mai 
obișnuiesc să bată animaleje, fac 
risipă de furaje. Aceasta dovedește 
că organizația de bază și comitetul 
comunal de partid s-au ocupat in
suficient de educarea lor. Eu 
sînt candidat de partid, dar nu aim 
primit tot sprijinul pentru a putea 
să cunosc mai multe probleme le
gate de munca de partid, pentru a 
putea să-mi îndeplinesc întocmai 
sarcinile incredințate de organizația 
de bază".

Referindu-se la felul cum s-a pre
ocupat comitetul comunal de partid 
de ridicarea nivelului politic și cul
tural al membrilor șî candidaților de 
partid, tov. Mărcuș Simion, Rusti 

și mai multă rîvnă în viitor. Rezul
tatele deja obținute le sînt puternic 
îndemn.

POPA PAVEL

O bibliotecă orfană
Biblioteca din Berghin a rămas 

iarăși orfană. Zic iarăși deoarece a- 
ceasta nu-i prima oară. In ultimii 
doi ani nu mai puțini de 6 biblio
tecari s-au perindat la această bi
bliotecă și tot de atîtea ori a fost 
mutată dintr-un local în altul.

Nu se termina bine făcutul in
ventarului pentru a fi predată unui 
bibliotecar și acesta i-al de unde 
nu-i: transferat... plecat... sau de
zertat.

In prezent biblioteca e de aseme
nea fără bibliotecar. Cele peste 5.000 
volume în limbile romînă și ger
mană stau închise. Un bogat ma
terial necesar cursanților de la cer
cul zootehnic stă sub cheie, iar co
lectiviștii trecînd prin dreptul bi
bliotecii aruncă priviri dușmănoase 
lacătului cu care-i ferecată biblio
teca. Să fie oare el vinovatul că bi
blioteca stă închisă?

AUREL GIURA

Puțin studiu n-ar strica
Nu se poate spune că sectorul 

I.G.O. Teiuș nu se interesează de 
iluminatul public. La orice sesizare 
a cetățenilor un tovarăș din cadrul 
sectorului se deplasează și reme
diază defectele, înlocuiește becurile 
arse etc. . .

Se întîmplă însă.pe unele străzi, 
ca de exemplu, strada 11 Iunie, ca 
becurile să.nu. țină mai mult de 
două-trei. nopți. Care să fie cauza? 
Lipsa. de globuri protectoare? Sau 
alta?

In orice caz n-ar strica să se 
facă în legătură cu aceasta un mic 
studiu. In acest fel poate s-ar găsi 

- modalitatea ca icetățenu să aibă 
lumină în permanență pc străzi, iar 
I.G.O. să facă economie de becuri.

VASILE STREMȚAN 

Mihai și alții au scos în evidență, 
faptul că în îndeplinirea acestei im
portante sarcini au existat multe 
lipsuri.

Mai sînt unii membri de partid, 
a arătat tov. Mărcuș Simion, care 
nu vin la adunările organizației de 
bază, nu participă în mod activ ia 
viața de partid, așa cum se întîmplă 
la Geomal, lucru de care se face 
vinovat tov. Sirbu loan, secretarul 
organizației de bază, care n-a pus 
în discuția adunării generale a or
ganizației de bază aceste lipsuri și 
n-a luat măsuri pentru lichidarea 
lor.

De fapt, pentru slaba muncă des
fășurată de organizația de bază de 
la Geomal a fost criticat pe drept 
cuvint și tov. Cetean Iulian, membru 
al comitetului comunal de partid, 
care a răspuns de această organi
zație de bază.

Din dezbaterile ce au avut loc s-a 
desprins că comitetul comunal de 
partid s-a ocupat prea puțin de 
munca educativă, fiind criticat de 
cei ce au luat cuvîntul la discuții.

Membrii comitetului comunal de 
partid, printre care tov. Cristea Ște
fan, Crișan loan. Bocănici Ilie și 
alții, au fost criticați pentru fap
tul că merg rar la organizațiile de 
bază, nu le îndrumă și dau un slab 
ajutor birourilor acestora pentru în
deplinirea sarcinilor ce le stau în 
față.

Atitudinea combativă față de as
pectele negative din munca comite
tului de partid dovedește răspunde
rea membrilor de partid, pentru sar
cinile ce le revin, grija lor pentru ca 
în viitor noul organ ales să dove
dească tmai multă preocupare pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate și 
în primul rind in cea ce privește în
tărirea vieții interne de partid.

DIN ACTIVITATFA SFATURILOR POPULARE

Comisiile permanente — 
sprijin în munca noastră

Comisiile permanente sînt forme 
; organizatorice de muncă ale depu- 

taților și de legătură ale sfaturilor 
populare cu masele. Ele sînt în a- 
celași timp organe de sprijin ale 
organelor locale ale puterii de stat. 
Comisiile permanente studiază și 
fac propuneri pentru rezolvarea di
feritelor probleme de interes obștesc, 
controlează felul cum își desfășoară 
activitatea secțiile de resort ale 
sfaturilor populare. De asemenea, 
comisiile permanente contribuie la 
pregătirea și desfășurarea sesiuni- 

i lor sfaturilor populare, la controlul 
îndeplinirii sarcinilor ce stau în 
fața sfaturilor populare.

Sfatul popular al comunei Teiuș 
a primit din partea celor patru co
misii permanente, organizate pe 
probleme, un prețios sprijin in re
zolvarea multiplelor sarcini eco
nomice, gospodărești și social-ctil- 
turale ce i-au stat in față.

După ce au fost organizate, pen
tru a antrena în muncă cit mai 
mulți cetățeni, comisiile permanente 
și-au organizat in jurul lor colec
tive lărgite, formate din cei mai 
activi și pricepuți gospodari ai co
munei, cu experiență in activitatea 
economică, gospodărească și social- 
culturală.

Comisiile 'permanente își desfă
șoară activitatea în baza planurilor 
de Imimcă trimestrial^. Obiectivele 
din planurile de muncă izvorăsc din

Peste pu.ine zile pășim pragul 
I noului an. Ne stau în față sarcini 
■ sporite, legate atît de creșterea con

siderabilă a producției cît și de îm- 
1 bunătățirea calității acesteia și re

ducerea prețului de cost. Față de 
, anul acesta, întreprinderea noastră 
: va trebui să sporească producția în 
: arul ce vine cu 16 la sută.

Desigur, realizarea sarcinii spo- 
) rite stabilită presupune luarea de 
j pe acum a tuturor măsurilor pre

gătitoare, astfel ca intrind in noul 
i an nimic să nu ne împiedice de a 

realiza sarcinile de plan zi de zi, 
lună de lună. Sub conducerea și cu 
sprijinul organizației de bază, con- 

I ducerea I.i.L. „Horia" a luat din 
: vreme o seamă de măsuri care și-au 
i dovedit din plin eficacitatea și care 

au scos la. iveală rezerve mari ce 
n-au fost temeinic folosite.

Pentru a obține rezultate bune 
i in anul ce vine, trebuie să pornești 
< de la o bază solidă, să pornești de 
I la rezultatele anului acesta. Cu 

două luni în urmă, întreprinderea 
i noastră nu se putea lăuda cu astfel 

de rezultate. La finele a nouă luni, 
din carz.i că sectorul de extracție a 
benton'tei a intrat în producție după 
mai line de o jumătate de an, ne- 

i fiind terminate analizele, situația 
realizării planului de producție pe 

I întreprindere era de abia 98,5 la 
: sută. Aceasta a constituit pentru noi 

un semnal de alarmă. Am analizat 
temeinic situația creată și am stu
diat problema intensificării recupe
rărilor de către alte secții. La secția 

sarcinile ce stau în fața sfatului 
popular, din hotărîrile partidului și 
guvernului nostru. Comisjiile per
manente dezbat, în ședințele de lu
cru ce le țin lunar, probleme legate 
de sectorul de muncă de care răs
pund și pe baza studiilor efectuate fac 
propuneri comitetului executiv al 
sfatului popular \ comunal.

Așa, de exemplu, comisia perma
nentă pentru învățămînt, cultură și 
sănătate (președinte tov. Barbu 
Zoe) a prezentat, în acest an, șase 
corapoarte în sesiunile sfatului popu
lar și în ședințele comitetului exe
cutiv. Tot această comisie perma
nentă a prezentat comitetului exe
cutiv trei referate, întocmite pe baza 
studiilor făcute. Unul din acestea 
se referea la lărgirea spațiului 
de școlarizare la școala medie 
din comună. Pe baza acestui referat, 
comitetul executiv a dat decizia nr. 
18/1962, prin care se prevedea pu
nerea la dispoziția școlii a unui nu
măr de 13 săli de clasă. Aceasta 
a dus la crearea condițiilor pentru 
continua îmbunătățire a procesului 
instructiv-educativ în școală. Tot 
această comisie a propus măsurile 
ce vor trebui luate cu privire la 
școlarizarea tuturor copiilor de 
virsta școlară.

O altă propunere făcută comite
tului executiv de către comisia per
manentă de învățămînt, cultură și 
sănătate se referă la construirea 

mobila lustruită, de pildă, printr-o 
muncă entuziastă, colectivul de mun
citori a produs în plus 50 garnituri 
de mobilă. S-au luat apoi o seamă 
de măsuri pentru folosirea întregii 
capacități de producție în sectorul 
metalurgic, ajungîndu-se la o creș
tere a producției pe același spațiu cu 
30—40 la sută. S-a intensificat 
munca la sectorul ceramic, ajungîn
du-se să se recupereze în echiva
lențe 500.000 buc. cărămizi eficiente. 
In momentul de față am reușit să 
lichidăm rămînerea în urmă, astfel 
că după 11 luni planul pe între
prindere a fost îndeplinit la activi
tatea industrială în proporție de 
101,25 la sută, iar total pe întreprin
dere în proporție de 102,21 la sută.

Concomitent cu eforturile pentru 
lichidarea rămînerii în urină, noi 
am acordat întreaga atenție pregă
tirii condițiilor pentru producția a- 
nului viitor. In baza planului de 
măsuri, intocmit din vreme, au fost 
luate măsuri pentru asigurarea apro
vizionării cu materiale. Ca urmare 
a acestui fapt, în momentul de fată 
avem asigurat tot stocul de ma
teriale pentru întreg trimestrul I 1963. 
Am luat o serie de măsuri și în 
sectorul extracției bentonitei. încă 
de pe acum am asigurat extracția 
unui stoc de 200 tone bentonită, a- 
coperind astfel necesarul de livrări 
pe întreaga lună ianuarie. In afară 
de aceasta, pentru continua îmbu
nătățire a calității bentonitei, la sec
torul ceramic Sîntimbru al întreprin
derii noastre am înființat o secție 
nouă pentru uscarea, măcinarea și 
tratarea bentonitei. Desigur, o sea
mă de măsuri tehnico-organizatorice 
sînt în curs de aplicare, urmînd ca 
ele să fie înfăptuite în limitele da
telor prevăzute.

Sarcinile mari ce ne stau în față 
pentru anul 1963 vor putea fi înde
plinite cu succes. Avem un colectiv 
hotărît și harnic, care a dovedit 
în multe rinduri că știe să-și țină 
cuvîntul dat. Chiar și în acest an 
colectivele de muncă ale secțiilor 
turnătorie, mecanică, sîrmă, mobilă 
lustruită și lăcătușerie 11 au rapor
tat că și-au îndeplinit și depășit 
de mult sarcinile de plan pe acest 
an. Sub conducerea organizației de 
bază, în frunte cu comuniștii, vom 
păși din prima zi a noului an la o 
bătălie susținută pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan pe 
1963.

Ing. BRAȘOVEANU GHEORGHE 
Director al I.I.L. „Horia"

Alba-Iulia

unui nou local pentru dispensar me
dical. Propunerea a fost analizată 
in ședința comitetului executiv și 
apoi a fost pusă în fața adunării 
generale a cetățenilor din comună, 
pentru ca noul local al dispensarului 
medical să fie construit prin con
tribuție voluntară. Adunarea popu
lară a votat propunerea făcută. 
Pînă în prezent am obținut proiec
tul și toate formele legale pentru 
a putea începe lucrările de cons
trucție.

O activitate rodnică a desfășurat 
și comisia permanentă de gospodă
rire comunală și industrie locală 
(președinte tov. Trifan Nicolae). 
Corapoariele și referatele prezentate 
in sesiunile sfatului și în ședințele 
comitetului executiv au constituit un 
real sprijin în activitatea noastră 
economică și gospodărească. Ca ur
mare a propunerilor făcute, prin 
măsurile luate de comitetul execu
tiv, a fost pavată cu piatră o su
prafață de 15.500 m.p. de trotuar 
pe străzile A. Sever, M. Kogălni- 
ceanu, Cuza Vodă și altele. A fost 
apoi reparat un pod de pe strada 
Filimon Sirbu și construit unul 
nou pe strada Dorobanți, ca ur
mare a propunerilor făcute de co
misia permanentă pentru gospodă
rire comunală și industrie locală.

Același sprijin, în activitatea 
noastră, l-am primit și din partea 
celorlalte comisii permanente ale 
sfatului popular comunal, sprijin 
care a contribuit ia rezolvarea mul
tor probleme ce au stat în fața 
sfatului popular.

PR1PLATA RUDOLF 
Președ. Comit, executiv al 

Sfatului popular al comunei
Teiuș.



VEȘTI DIN R. S. CEHOSLOVACA ii.

Căi suspendate monorai pentru orașele 
mari din Cehoslovacia

Specialiștii cehoslovaci au ela
borat proiectul unei căi suspendate 
monorai destinată orașelor mari ale 
țării ca de pildă Praga, Brno, Bra
tislava, Ostrava și Kosice.

Pentru transportul urban și inter
urban au fost recomandate garni
turi de tren cu trei osii, calculate 
pentru 150 de locuri, care pot dez
volta o viteză de 180 km pe oră. 
Vagoanele căii suspendate sînt pro
iectate după ultimul tip de tramvai

„T.-3", care circulă în multe orașe 
din țară. In viitor se prevede ca 
aceste căi suspendate să facă legă
tura între centrele marilor orașe și 
aerodromuri sau zone de odihnă.

Garniturile de tren destinate trans
portului interurban vor avea trei 
sau chiar mai multe vagoane cu 
două
lajul 
taje. 
volta

etaje, asemănătoare cit fuse- 
unui mare avion cu două e- 
Un asemenea tren poate dez- 
o viteză de 250 km pe oră.

Cum vor arăta noile
, Recent au fost aprobate planurile 
de construcție ale unor așezări din 
Praga. O mare parte a locuințelor 
din noile cartiere vor fi în blocuri 
de 7 etaje din semifabricate. Paralel 
cu construcția de locuințe se vor ri
dica școli, grădinițe de copii, creșe, 
magazine, cinematografe și alte 
șezăminte culturale și de odihnă.

In unul din noile cartiere de 
cuințe și anume Michelska, vor
construite 3 blocuri turn cu 12—15

cartiere din Praga 
etaje, in cartierul Pankrac I ur
mează să se construiască un bloc 
turn cu 15 etaje.

In localitatea Netolice funcțio
nează o moară complet automati
zată, — cea mai mare întreprindere 
a industriei morăritului din Cehia 
de sud. Aici se macină intr-o săp- 
tiTnină citeva zeci de vagoane de 
grîu.

Recent moara din Netolice a fost 
înzestrată cu o conductă de stictă 
pentru transportul cerealelor și făinii 
— prima conductă de acest fel din 
Cehoslovacia. Conductele de sticlă, 
care au înlocuit pe cele de lemn fo
losite in trecut, prezintă avantajul 
că sînt foarte rezistente, se montează 
și se repară mult mai ușor.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite: In cursul ultimei legături 
stabilite prin radio, stația interpla
netară „Marte-1" s-a aflat la o dis
tanță de 11.193.000 km de Pămînt.

In perioada 27 noiembrie—4 de
cembrie a fost stabilită în cîteva 
rinduri legătură prin radio cu stația 
interplanetară „Marte-1 “. 
bordul stației interplanetare 
recepționate date științifice 
cu privire 
gregate și 
răteri ale

Legătura
„Marte-1 “ este bună. Datele teleme- 
trice se înregistrează cu precizie.

Prelucrarea măsurătorilor traiec-
-------------------------------------

la îndemîna fiecărui om al

De pe 
au fost 
și date 
unor a-la funcționarea 

au fost efectuate rnăsu- 
traiectoriei.
prin radio cu stația

țoriei efectuate în decursul unei 
hint de zbor a stației interplanetare 
„Marte-1 “ a permis să se precizeze 
parametrii orbitei stației. Totodafe 
ș-a stabilii că traiectoria mișcării 
stației interplanetare „Marte-l" fără 
a ține seama de corecții, va trece 
la o distanță de 193.000 km de pla
neta Marte.

La 6 decembrie, Ia ora 9 (ora 
Moscovei), 
„Marte-1 “ 
ordonate
dreaptă 7 ore și înclinarea 44 grade 
și 19 minute, stația aflmdu-se 
la o depărtare de 11.930.000 km de 
Pămîpt.

stația interplanetari 
a avut următoarele cn- 
astronoinicc: ascensiune

a-

fi

Războaie ultrarapide
boaielor la care se produc deobîcei 
fibre chimice, se rotesc doar cu o 
viteză de 
minut.

Folosirea
mite să se
capacitățile 
ailor textile

Cartea
institutul de cercetări in dome- 
tricotajelor din Bmo s-au rea- 
războaie pentru formarea fi-

La
niul 
lizat 
brelor sintetice care pot fi pe drept
cuvînt numite ultrarapide. Fusele 
noilor războaie execută 165.000 tu
rații pe minut in timp ce fusele răz-

ferite vremuri și din diferite părți 
ale Itrnii.

Construirea muzeului a început in 
primăvara anului 1959. Pentru con
struirea clădirii care are trei etaje 
statul a alocat suma de 4.000.000 
coroane.

Muzeul antropologic din Brno
La Brno s-a deschis linul dintre 

cele mai mari muzee antropologice 
din Europa. In prezent in cadrul 
muzeului este prezentată o expoziție 
de desene și sculptură in piatră, exe
cutate de oamenii primitivi din di-

Noi metode de tratament aplicate la Piestany
•

La stațiunea balneară Piestany. 
de pe malul riului Vah, din Slovacia, 
cunoscută in întreaga lume prin 
tratamentul diferitelor forme de 
reumatism, se aplică metode tera
peutice noi, la care se folosește au
rul și un preparat antimalaric. S-a 
putut renunța astfel la tratamentul 
steroid, costisitor, uneori dăunător 
sau care este însoțit de reacții ne
plăcute.

Paralel cu aplicarea noii metode 
terapeutice, colectivul institutului de 
cercetări reumatologice din Piestany 
face o serie de studii asupra unor 
maladii ale aparatului locomotor.

In stațiunea balneară Piestany sînt

in curs de construcție no» pavilioane 
cu >-000 de paturi, precum și doua 
centre de baineoterapie. se restau
rează vila rezervată oaspeților din 
străinătate, un sector adnnnislrativ 
al băilor, iar in parcul reamenajat 
au fost plantați 10.000 arbori și bos
chete decorative.

Clubul stațiunii pune la dispoziția 
pacienților o bibliotecă, o sală de 
lectură, o sală de spectacole. Pe 
malul riului Vah se amenajează o 
nouă promenadă.

In anul 1961 au urmat aici trata
mente 15.000 de persoane.

18—20.000 turații pe

noilor războaie va per- 
mărească de cîteva ori 
de producție ale fabri- 
din Cehoslovacia.

(Urmare din pag. l-a) 
ceașcă cu dragoste și pasiune. El 
este dator să cunoască cărțile, să 
le popularizeze, să dezvolte gustul 
pentru citit 
in contact.

Practica 
importantă

al sătenilor cu care vine

a dovedit că o condiție 
pentru asigurarea unei

L. 0 S APTA MINA la ALTA
La recomandarea unanimă a Consiliului de Securitate, Adunarea 

Generală a O.N.U. a numit pe U Thant ca secretar general al O.N.U. 
pînă în noiembrie 1966.

★ In Irak a sosit primul grup de specialiști sovietici pentru a- 
cordarea de ajutor tehnic la efectuarea lucrărilor de prospectări și 
proiectări, reconstrucția sistemelor de irigații și de drenaj a pămin- 
tunior irigaMe din Irakul de Sud. pe o suprafață de aproximativ 1 
nailon de hectare.

★ Comisia balcanică a L.N.E.S.C.O. a aprobat propunerea R. P. 
Romine de sprijinire de către U.N.E.S.C.O. a activității culturale bal
canice și crearea unei asociații internaționale de studii balcanice.

ir Mecanicii de la societatea aeronautică americană „Lockheed- 
aireraft Co“ au declarat la 28 noiembrie o grevă de protest împotriva 
intenției patronilor de a restringe libertățile sindicali. Greva parali
zează 5 uzine ale companiei situate în California.

ir Sute de persoane au participat la Stockholm la o demons
trație care s-a desfășurat sub lozincile luptei pentru interzicerea ar
mei nucleare, pentru dezarmare.

ir In portul olandez Rotterdam a izbucnit un incendiu care a mis
tuit în întregime un mare depozit, provocînd daune evaluate la 25 
milioane de dolari. ____

J 
bune răspîndiri a cărții în mase 
constă în aceea ca organizațiile de 
partid să controleze sistematic 
să analizeze periodic felul în l
muncesc unitățile care răspund de 
difuzarea cărții, felul cum satisfac 
cerințele oamenilor muncii.

Sînt în raionul nostru condiții 
pentru o mai largă difuzare a cărții 
în masele oamenilor imuncii de la 
sate. Să le folosim cu pricepere, fă- 
cind din difuzarea cărții o problemă, 
o pîrghie de prim ordin a revoluției 
culturale inițiată și condusă de- 
partid.

jiiiiimînnînniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiț

CiLENDĂKOL
„8CÎNTEI4" 1963
A APĂRUT
CALENDARUL DE PERETE
„SCINTEIA“

PENTRU ANUL 196!
Calendarul a fost pus in 
vînzare la prețul de 1 leu, 
în unitățile cooperației 
de consuni și la libră

riile din țară.
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De fapt, în Yemen era liniște. 
Capetele nesupuse (ba uneori chiar 
și cele preasupuse) zburau ca verzele, 
curțile imamului cu haremuri, oșta- 
teci și sclavi își continuau viața 
(aceeași de un mileniu). Ca și ce
lelalte ' monarhii din Peninsula A- 
rabică, in plin secol al XX-lea, Ye
menul rămăsese priponit undeva in 
perioada Evului Mediu timpuriu.

La 26 septembrie 1962 salvele de 
tun comandate de generalul dc bri
gadă (pe atunci colonel) Abdallah 
As Sallal, au zguduit însă întreaga 
Peninsulă Arabică, iar secolul XX a 
văzut prin spărtura făcută în pala
tul imamului Muhamed el Badr o 
panoramă îngrozitoare. Țara car.c 
ascunde zăcăminte de ț'ței în semi- 
pustiul Tihama importă petrol lam- 
pant (pentru familiile avute desigur, 
căci celelalte nu depășesc stadiul o- 
paitului); tara delicioasei cafele 
Mocca se zbate în chinurile leprei 
și ciumei, pe care secolul nostru Ie 
socotea înmormîntate, ca să nu mai 
vorbim de tuberculoza și sifilisul, 
fenomene obișnuite aici. Cărțile, nu 
numai că lipseau, dar erau cu de; 
săvîrșire interzise. De fapt, imamii 
au avut grija să se pună la adăpost 
împotriva cărților. Numărul știuto
rilor dc carte ' este de numai 10 la 
suta, incluzînd aici și pc cei care 
abia pot să buchisească în coran. 
Mijloacele de transport se reduc și 
azi la cămile și cai, transportul pc 
roți limitîndu-se la automobilele 
demnitarilor și la mașinile militare.

Refractari la orice înnoiri, cău- 
tînd să-și ferească supușii de orice 
idei înaintate din afară, imamii fă
cuseră din Yemen un fel de cetate 
in calea vîntului istoriei. Și, pătrunse 

prin fisurile acestei cetăți, elementele 
civilizației au împestrițat intr-un 
mod cît se poate de curios viața a- 
cestui popor. De pildă, se puteau 
vedea negustori de sclavi yemeniți, 
călare pe cămile, purtînd la gît... 
un aparat de radio portativ.

Există totuși în ce privește trecu
tul Yemenului o latură care trebuie 
evidențiată: această țară nu a fost 
colonie, nu a aderat la nici un pact 
imperialist, deși asupra ei au fost 
exercitate serioase presiuni din partea 
colonialiștilor englezi, ajungîndu-se 
pînă la bombardarea populației.

Nedorind să împartă puterea cu 
nimeni, imamii yemeniți au respins 
orice încercări ale colonialiștilor de 
a-i atrage în diferite alianțe militare.

Necesitatea de a avea o armată 
modernă i-a determinat pe imami să 
trimită în străinătate tineri ofițeri 
yemeniți pentru a-și însuși tehnica 
armamentului modern. 0 dată în
torși în țară, tinerii yemeniți au fost 
nevoiți să facă anumite comparații 
între realitățile din patria lor și cele 
din restul lumii. Iar rezultatele a- 
cestei comparații au fost simțite cît 
se poate de concret pe pielea ima
milor.

In martie 1962, imamul Ahmed I 
a fost rănit în urma unui atentat. 
Urmează 'spectacolul obișnuit: 23 
de tineri au fost decapitați în piața 
din Taiz. Imam devine fiul lui Ah
med I, Muhamed el Badr, care n-a 
putut însă gusta plăcerile tronului 
decît 15 zile căci tunurile răscuila- 

ților l-au făcut să-și ia tălpășița, 
scăpînd ca prin minune deghizat

Poporul yemenit își exprima ast
fel hotărîrea de a pune capăt feu
dalismului.

Decretele promulgate de primul 
guvern republican, cu privire la a- 
sistența medicală gratuită, la în
ființarea organizațiilor agricole pen
tru construirea de fîntîni și pentru 
înzestrarea țăranilor cu tractoare, 
la principiile politicii de pace, neu
tralitate, neamestec, constituie pri
mele măsuri menite să risipească 
întunericul feudal secular.

La 31 octombrie, președintele Re
publicii Arabe Yemen, As Sallal și 
consiliul comandamentului revolu
ționar au semnat prima constituție 
provizorie a acestei țări. Deși nu 
se poate afirma că această consti
tuție acordă drepturi largi democra
tice, este totuși primul act funda
mental care acordă drepturi civile 
și proclamă egalitatea tuturor în 
fața legii. Constituția prevede o pe
rioadă de trecere de cinci ani, în 
care va fi elaborată și prezentată 
spre discuția generală prima lege 
electorală. După aceea yemeniții vor 
fi chemați să participe la alegerile 
generale.

Guvernul a prevăzut, de aseme
nea, măsuri privind împroprietărirea 
țăranilor, lichidarea analfabetismu
lui,; Crearea unei industrii proprii 
etc.

Toate acestea s-ar părea că tre
buie să bucure pe oricine. Lucrurile 
însă nu stau chiar așa..

vizionat primul

Căci în timp ce agențiile occi
dentale anunțau știrea senzațională 
că yemeniții au 
film de cinematograf în țara lor, 
aveau grijă să adauge că trupele 
Arabiei Saudite, conduse de însuși 
fiul regelui Saud, atacă Yemenul 
dinspre nord, că trupe mercenare 
conduse de ex-imamul El Badr luptă 
împotriva forțelor guvernamentale, 
iar oștile regelui Hussein încearcă 
să pătrundă în republică.

In spatele acestei coaliții a mo
narhilor din Peninsula Arabică nu 
este greu de ghicit mîna imperia
liștilor. Căci sperietura regilor Saud 
și Hussein este într-un fel comună 
și pentru prietenii lor anglo-ameri- 
cani. Mișcările populare din protec
toratul Aden împotriva planurilor 
Angliei de a-l include în așa-numita 
„Federație a Arabiei de sud", prin
cipiul neutralității proclamat de As 
Sallal, teama că flacăra revoluției 
s-ar putea extinde asupra Arab’ei 
Saudite și Iordaniei primejduind 
profiturile enorme ale companiilor 
petroliere — ;ată motivele pentru 
care imperialismul anglo-american 
nu vede cu ochi buni regimul repu
blican din Yemen.

Repetatele eșecuri ale atacurilor 
sa.ud'to-iordaniene împotriva Yeme
nului au dovedit clar că aceste mo
narhii nu sînt în stare să sugrume 
tînăra republică arabă de la Bab- 
el-Mandeb. Ba, ceva mai mult, ca
zurile aviatorilor saudiți care au a- 
terizat în R.A.U. cu avioanele lor 
purtînd la bord mari cantități de 

armament și lingouri de aur, fuga 
în R.A.U. a comandantului aviației ior- 
daniene dovedesc că regimurile mo
narhice din Peninsula Arabică se 
clatină. Simțind că-i fuge pămîntul 
de sub picioare, regele Saud a ce
rut permisiunea S.U.A. ca toate zbo
rurile avioanelor sale să fie efec
tuate de piloți americani. Iar S.U.A. 
nu s-au lăsat prea mult rugate. Ceva 
mai mult, duipă cum relata agenția 
France Presse, avioane; americane 
„F-100“ au făcut o adevărată de
monstrație de forță deasupra capi
talei saudite. Armele cu inscripția 
„Made in England", părăsite de 
trupele iordaniene, în nisipurile 
toride, nu lasă, de asemenea, nici 
un fel de îndoială asupra partici
pării Angliei la atacurile împotriva 
Yemenului.

In Yemen se desfășoară o luptă 
aspră, sîngeroasă, viața nouă își 
croiește cu greutate drum. In afară 
de atacurile disperate ale reacțiunii 
interne, forțele progresiste din Ye
men trebuie să învingă numeroase 
prejudecăți ale trecutului din conș
tiința oamenilor simpli. Căci oricît 
ar fi de paradoxal, în Yemen nume
roși locuitori continuă încă să con
sidere un sacrilegiu citirea' unei 
cărți sau a unui ziar.

Dar învîngtad aceste greutăți, po
porul yemenit este hotărît să pă
șească în secolul XX, în condițiile 
libertății naționale. El este sprijinit 
de toate forțele progresiste din lume, 
în primul rînd de țările socialiste, 
care au recunoscut noul guvern re
publican.

„Arabia felix", cum a fost denu
mit Yemenul în antichitate, poate 
deveni într-adevăr o țară nouă, fe
ricită.
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