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Comunista Ana Moldovan din 
secția croit a fabricii „Ardeleana" 
a încheiat anul 1962 cu o econo
mie de 17.824 dm.p. piele.
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UN IMPORTANT EVENIMENT POLITIC-ALEGERILE 
DE DEPUTAȚI IN SFATURILE POPULARE

La 3 martie, ce
tățenii Republicii 
Populare Romîne 
vor păși în fața ur
nelor pentru a-și alege reprezen
tanții în sfaturile populare ale orașe
lor raionale și ale comunelor. Intîm- 
.piiund acest însemnat șvenitnent 
politic, oamenii muncii din raionul 
nostru muncesc cu entuziasm și în
suflețire pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor trasate de cel 
de-al III-lea Congres al P.M.R. Ma
sele largi de oameni ai muncii văd 
în politica partidului propria lor 
politică și luptă pentru aplicarea ei 
în viață spre fericirea și bunăstarea 
întregului popor.

Liberi și stăpîni pe soarta lor, oa
menii muncii iau parte activă la 
pregătirea și desfășurarea alegeri
lor, care vor duce cu siguranță la 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
activității organelor locale ale pu
terii de stat.

Ani de-a rindul, pe vremea regi
mului burghezo-moșieresc, «nașele 
populare, strivite sub apăsarea asu
pririi sociale, exploatate închipsîn- 
geros de capitaliști și moșieri, erau 
îndepărtate prin cele mai odioase 
metode de la viața politică a țării. 

V&este vremuri de tristă amintire au 
apus pentru totdeauna în țara noas
tră. Viața ne demonstrează imensa 
superioritate a democrației socialis
te din patria noastră, la temelia că
reia stau lichidarea oricăror posi
bilități de exploatare a omului dc 
către om, conducerea statului de că
tre oannenii muncii, garantarea e- 
fectivă și reală a drepturilor și li
bertăților politice. Larga participa
re a maselor la conducerea treburi
lor obștești, sistemul electoral care 
asigură efectiv accesul tuturor oa
menilor muncii, bărbați și femei, ti
neri sau vîrstnici, spre exercitarea 
puterii de stat, oferă o imagine din 
cele mai grăitoare a procesului de 
adîncire continuă a democrației so
cialiste, de dezvoltare neîntreruptă 
a conținutului și a formelor sale de 
manifestare.

Pregătirile pentru alegerile de la 
3 martie au început și se desfășoară 
într-un ritm susținut. Organele și 
organizațiile de partid din raion au 
luat din timp «năsuri politice și or
ganizatorice care să asigure desfă
șurarea unei largi munci de popu
larizare a conținutului legii electo
rale, a înaltului democratism al ale
gerilor, a mărețelor realizări obținu
te de poporul nostru sub conducerea 
partidului pentru înflorirea patriei 
noastre.

Astfel, în cadrul planurilor de mă
suri întocmite în acest scop de că
tre organele și organizațiile de 
partid din ra’on, au fost stabilite 
sarcini concrete ca: lărgirea și ins
truirea colectivelor de agitatori, or-

ganizarea unei sus
ținute 
agitație la fiecare 
loc de

și circumscripțiile e- 
asemenea s-au provă-

ION MĂRGINEAN 
secretar al Comitetului raional

Alba al P._M. R.
întreprinderi 
lectorale. De 
zut măsuri care să asigure o largă 
muncă politică la 
tație".

Experiența ne-a 
unde organizațiile 
nează activ și la tilmp, sarcinile sînt 
îndeplinite și se obțin cele mai bune 
rezultate. In prezent, în raionul no
stru se desfășoară o susținută mun
că politică legată de pregătirea ale
gerilor de la 3 martie, și s-au obți
nut rezultate bune în multe comune, 
printre care Teiuș, Cricău, Vințul de 
Jos, Zlatna și altele, ca urmare a 
preocupării organelor și organiza
țiilor de partid.

Perioada de pregătire a alegerilor 
constituie un prilej deosebit de ri
dicare pe o treaptă superioară a 
muncii politice și culturale de ma
să, de îmbogățire a conținutului și 
de perfecționare a formelor de or
ganizare a acesteia.

Un obiectiv principal al întregii 
munci politice și culturale de masă 
în campania electorală îl constituie 
popularizarea realizărilor regimului 
democrat-popular, mărețele perspec
tive deschise în fața întregului 
popor de cel de-al III-lea Con
gres al P. M. R. Agitatorii și pro
pagandiștii, îndrumați de către or
ganizațiile de partid, vor populariza 
în mod convingător realizării^ ob
ținute în diferite domenii ale cons
trucției socialiste pe țară, regiune, 
raion, comune și sate. Alunea poli
tică și culturală trebuie să popu- 

(Continuare în pag. 4-a)

munci de

muncă în

„punctele de agi-

dovedit că acolo 
de partid acțio-

Din primele zile
In acest aii, Depoului de locomo

tive din Teiuș îi revine, ca urmare 
a creșterii planului de producție, 
sarcina de a executa un volum spo
rit de reparații cu ridicarea de pe 
osii Ia locomotive. Acest fapt a 
constituit însă pentru colectivul de 
la reparații un stimulent și mai pu
ternic în muncă. încă din primele 
zile ale acestui an, echipa de la 
R.R.D. condusă de tov. Ion Morar, și 
îndrumată îndeaproape de maistrul 
Rancea Siniion, și-a înscris prima 
pp depou numele la panoul frunta
șilor.

Muncind cu hărnicie, muncitorii de 
la R.R.D. au reparat cui 8 zile înainte 
de termen locomotiva cu Nr. 50.464. 
Ca urmare a muncii depuse, la 4 
ianuarie locomotiva a plecat în 
cursă de probă, trecînd cu succes 
•toate examenele. O bucurie și în a-

Toată atenția transportului 
de îngrășăminte naturale 

în cîmp
Una din preocupările principale 

ale colectiviștilor din raionul nos
tru în această perioadă o constituie 
fertilizarea solului. In scopul obți
nerii de producții sporite de cereale 
la hectar, numărul gospodăriilor co
lective care au transportat cantități 
însemnate de îngrășăminte naturale 
în cîmp este tot mai mare. Organi
zed bine munca și folosind din plin 
timpul bun de lucru, colectiviștii din 
Cistei au reușit să transporte, pînă 
la data de 10 ianuarie cîte 20 tone 
gunoi de grajd la hectar pe supra
fața de 110 ha, colectiviștii din Că- 
pud — pe 60 ha, cei din Bucerdea 
Vinoasă — pe suprafața de 45 ha, 
iar cei din Cricău — pe suprafața 
de 40 ha. Exemplul bun al acestor 
unități trebuie să fie urmat și de 
conducerile gospodăriilor colective 
din Șard, Ciugud, Galtiu și Benic, 
care, deși au posibilități, sînt încă 
mult rămase în urmă cu transportul 
gunoiului în cîmp.

la un

în frunte
celași timp o mîndrie pentru între
gul colectiv de muncitori de la re
parații care, după cum se vede, știu 
să-și țină cuvîntul dat.

Coresp. STREMȚAN VASILE

H A R IM

In raportul prezentat lă Sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale, consacrat încheierii colecti
vizării și reorganizării conducerii a- 
griculturii, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat că în noile 
condiții ale agriculturii noastre so
cialiste trebuie muncit într-un mod 
nou, mai productiv, corespunzător 
îndrumărilor științei agricole. Co
lectiviștii noștri trebuie să fie temei
nic pregătiți, să-și însușească cu
noștințe agrotehnice cît mai multe, 
spre a putea aplica în munca prac-

Lectorul Sorin Stoica, de la G.A.C. Vințul de Jos, la o lecție practică.

tică realizările științei și a contribui 
astfel la continua sporire a produc
ției de cereale, la dezvoltarea șepte- 
iului și altor ramuri de producție. La 
rezolvarea acestei probleme o con
tribuție1 hotărîtoare trebuie să 
o aducă învățământul agrozootehnic 
de masă cu o durată de 3 ani. De 
buna lui funcționare, de predarea cu 
răspundere și asimilarea materialului 
predat depinde felul în care co
lectiviștii vor aplica cuceririle știin
ței agricole, depinde însăși dezvolta
rea gospodăriei.

In raionul nostru s-a acordat și 
se acordă o atenție deosebită orga
nizării și desfășurării învățămîntu- 
lui agrozootehnic de masă. încă din 
toamna, anului trecut au fost luate 
o seamă de măsuri care să asigure 
nu numai cuprinderea unui număr 
cît mai. mare de colectiviști, ci și în
sușirea materialului. In prezent, 
funcționează în gospodăriile colecti
ve din raion 30 de cercuri agroteh
nice, 5 legumicole, 15 zootehnice, 5 
viticole, 5 pomicole și 3 de mecani
zatori, cu un număr de peste 
3.400 cursanți din‘riadul colectiviș
tilor fruntași, a brigadierilor, șefilor 
de echipe etc. In multe din aceste 
cercuri s-au predat un mare număr 
de lecții, s-au folosit materiale di
dactice ajutătoare, produse chiar

...potrivit unei recente hotărîri , 
a Consiliului de Miniștri, unită- < 
țile de desfacere ale cooperației de < 
consum sînt autorizate să vîndă ' 
Imembrilor gospodăriilor agricolei < 
colective unele

I în rate.
r ...între 14-16
1 matograful „23
[ filmul vietnamez ...
i doua", iar la cinematograful „Vic-
1 toria" producția studiourilor polo-
' neze „Împotriva zeilor".
i ...în ziua de 17 ianuarie, Tea- 
i trul de stat Turda prezintă pe 
j scena Casei raionale de cultură 
[ din orașul nostru comedia în 3
> acte „Montserat".

1 C I

mărfuri cu plata

ianuarie, la 
August" va

„Foc în linia a

E.

cine- 
rula

1
Iarna s-a lăsat 

peste satul Cistei, 
cu toate capriciile 
aici la Cistei n-o simți, 
pentru că mai. puterni
că decît ea e căldura 
oamenilor, bogăția lor 
sufletească cu care te 
întîmpină de fiecare 
dată cînd le calci pra
gul satului.

Și e firesc să fie 
așa. Munca harnică, 
roadele ei, înalță și bu
cură, 
acest 
cie. 
pline 
viștilor dobîndită prin 
aplicarea largă a a- 
grotehnicii. Pe ulițe a- 
par tot mereu mai 
multe case noi, cons
truite cu gust si fante-

și 
dar
ei,

La Cistei, și în 
an a fost rodni-

Hambarele sînt 
cu avuția colecti-

zie. Sînt frumos mobi
late. In ele a pătruns 
lumina electrică, iar 
melodiile transmise prin 
aparatele de radio răz
bat pînă departe. Pen
tru animalele gospo
dăriei s-au construit 
grajduri mari, lumi
nate electric.

Și, ca pretutindeni 
în -satele raionului nos
tru, la Cistei viito
rul crește ca o floare. 
Căci aici nu se înalță 
numai construcții, nu 
cresc numai sectoarele 
de producție, nu biruie 
numai agrotehnica, nu 
se făuresc numai 
tezătoare planuri 
viitor, aici cresc 
ales oamenii, 

dezvoltă

cu- 
de 

mai 
crește și 
continuu

conștiința noua, socia
listă. Aceasta e de fapt 
cea mai deplină fru
musețe a satului.

Zilele trecute, am
participat la o adunare 
a colectivistelor din
Cistei, în care co
misia de femei clin gos
podărie a prezentat da
rea de seamă asupra 
activității desfășurată 
pe timp de un an.

In sală erau multe 
femei tinere și vîrstni- 
ce. Toate purtau zîm- 
betul pe buze. Succe
sele pe care le-au do- 
bîndit le-au adus aceas
tă bucurie pe fețe. 
Zîmbetul lor exprima 
viața nouă, triumfătoa-

Fl. DRAGAN

(Continuare în pag. 3)

Pregătirea campaniei de primăva
ră este acum preocuparea principală 
a mecanizatorilor. In clișeu: Strun
garul fruntaș Stanciu Mihai.

din gospodăria colectivă respectivă 
etc., contribuind la asimilarea în 
condiții tot mai bune a materialului 
predat.

Agenda 
electorala

In primul rînd conținutul

Problema conținutului învățămîn- 
tului agrozootehnic este hotărîtoare 
în ce privește asigurarea însușirii 
de către fiecare cursant a materia
lului predat. Cu cît lecțiile sînt mai 
minuțios pregătite, cu cît ele sînt 
mai atractive și interesante, cu atît 
colectiviștii înțeleg mai profund tai
nele științei agricole. Și sînt în ra
ion foarte, multe exemple unde cu 
sprijinul conducerilor de gospodării, 
al organizațiilor de partid, cadrele 
de ingineri reușesc să facă un în- 
vățămînt de calitate, bogat în conți
nui.. La Vințul de Jos, Teiuș, Cistei, 
Bucerdea Vinoasă și în alte gospo
dării asigurarea unui învățămînt ri
dicat preocupă cadrele inginerești în 
mod permanent. La cercul zootehnic 
de la Vințul de Jos (lector tov. me
dic veterinar Sorin Stoica) s-a pre
dat zilele trecute lecția : „Folosirea 
furajelor însilozate în hrana anima
lelor". Orientîndu-se just și dat fiind 
și timpul frumos, tov. Sorin a ținut 
lecția la fața locului, lîngă groapa 
de porumb siloz. Cursanților li s-a 
demonstrat pe bază de concret cum 
trebuie folosit silozul, cum se con
stată calitatea lui. De asemenea de

(Continuare în pag. 2-a)

★ In raionul nostru, ca și în în
treaga țară, continuă să se desfă
șoare în aceste zile pregătirile în 
vederea alegerilor de deputați în 
sfaturile populare comunale și în o- 
rașele de subordonare raională, care 
vor avea loc la 3 martie.

★ Au avut loc atît în orașul Alba 
Iulia cît și în fiecare comună adu
nări de constituire a birourilor Fron
tului Democrației Populare, în care 
au fost desemnați reprezentanți ai 
organizațiilor de partid, ai organi
zațiilor de masă, conducători de în
treprinderi și instituții, președinți de 
gospodării colective etc.

★ Au avut loc adunări în oraș și 
în comunele din întregul raion pen
tru desemnarea candidaților în co
misiile electorale.

★ Un mare număr de oameni ai 
muncii au fost desemnați în adunări 
să facă parte din comisiile secțiilor 
de votare.

★ In prezent, în fiecare comună 
se lucrează intens la pregătirea și 
întocmirea listelor de alegători.

★ Pînă în prezent au fost delimi
tate și confirmate majoritatea co
misiilor electorale de circumscripții 
orășenești și comunale.



„Fiecare gospodărie colectivă — o unitate puternică^înfloritoare1* ! NE SCRIU CORESPONDENȚII

Obiective concrete, mobilizatoare O acțiune încununată de succese
în aceste zile, în cadrul gospodă

riilor agricole colective din raionul 
nostru odată cu lucrările de bilanț 
asupra realizărilor obținute în anul 
care a trecut, consiliile de condu
cere împreună cu organele tehnice 
întocmesc și pun în discuția adună
rilor generale proiectele planurilor 
de producție pe anul 1963. Cu oca
zia dezbaterii noului proiect de pian, 
colectiviștii analizează fiecare o- 
biectiv și fac propuneri prețioase 
pentru a îmbunătăți și mai mult 
munca în toate sectoarele în scopul 
obținerii de produse animale și ve
getale tot mai sporite. Obiectivele 
concrete și mobilizatoare cuprinse în 
proiectele planurilor de producție pe 
anul 1963 sînt primite cu multă dra
goste și aprobate în unanimitate de 
colectiviști. In zilele trecute, la gos
podăria colectivă din Micești a a- 
vut loc dezbaterea proiectului de 
plan. Discutînd proiectul planului 
de producție pe anul 1963, colecti
viștii din Alicești, avînd o bogată 
experiență în cultivarea legumelor și 
convinși de faptul că grădina de le

Plan de producție judicios întocmit
Prezentarea dărilor de seamă a- 

supra activității economice și orga; 
nizatorice din anul care a trecut și 
întocmirea planurilor de producție 
pe anul 1963, constituie evenimente 
deosebit de importante în viața co
lectiviștilor. Analiza cuprinzătoare 
și amănunțită a felului cum s-a 
muncit în anul 1962 pentru obține
rea de producții sporite de cereale 
la hectar și dezvoltarea continuă a 
sectorului zootehnic dovedesc pe 
deplin avantajele muncii, în gospo
dăria agricolă colectivă. Ținînd sea
ma de noile condiții create, de în
zestrarea agriculturii socialiste cu 
noi mijloace mecanizate și sprijini
rea gospodăriilor colective cu cadre 
tehnice de specialitate, consiliile, de 
conducere, îndrumate de organiza
țiile de partid, analizînd condițiile 
și posibilitățile locale, își prevăd în 
planurile de producție pe 1963 rea
lizarea unor indici superiori față de 
anul trecut.

Așa, de pildă, la gospodăria agri
colă colectivă „8 Martie" din, Drîm- 
bar, cu ocazia discutării proiectului 
planului de producție pe 1963 care 
a avut loc zilele trecute, colectiviștii 
și-au îndreptat atenția asupra dez
voltării și mai mult a sectorului zoo
tehnic., sector care aduce cele mai 
mari venituri. Astfel, în planul dc 
producție pe acest an s-a prevăzut 
creșterea numărului de taurine de 
la 310 la 450 capete, iar al vacilor 
de lapte de la 101, cît au în prezent, 

gume este una din ramurile de pro
ducție care le aduce an de an ve
niturile cele mai mari, și-au propus 
ca în acest an să-și sporească su
prafața cultivată cu legume de la 
79 ha, cit a fost anul trecut, la 120 
ha. Și după calculele preliminare 
făcute, prin cultivarea a 30 ha cu 
roșii, 20 ha cu varză, 15 ha ardei, 
15 ha castraveți, 10 ha pepeni, 9 ha 
ceapă verde și uscată, 6 ha mazăre 
și fasole verde, 5 ha rădăcinoase și 
io ha diverse (vinete, conopidă, 
dovlecei) gospodăria colectivă din 
Micești va realiza un venit de peste 
1.330.000 lei numai din grădina de 
legume. Aceasta înseamnă în me
die un venit de peste 11.000 lei de fie
care hectar. Prin măsurile propuse 
de colectiviști de a se cultiva cît 
mai multe legume timpurii, ca roșii, 
cartofi, varză și altele, venitu
rile preconizate vor spori și mai 
mult. Pentru realizarea obiectivelor 
propuse, s-a prevăzut în proiectul 
planului de producție amenajarea 
suprafeței de 4.000 metri pătrați ră
sadnițe, lucrare pentru care s-au

Ia 135. O sporire considerabilă s-a 
prevăzut, de asemenea, la numărul 
de tineret femei și în special la ju- 
ninci montate, a căror număr va 
crește pînă la sfîrșitul anului la 65 
capete. De asemenea, numărul por
cinelor va crește de la 132 la 235, 
din care 30 scroafe, al gîștelor mat
că de la 150 la 700 etc.

Pentru adăpostirea și îngrijirea în 
condițiuni bune a numărului mare 
de animale, colectiviștii din Drîm- 
bar și-au propus ca în vara acestui 
an să mai construiască încă un 
grajd de 100 capete, o maternitate 
pentru 50 scroafe și un pătul pentru 
porumb. De asemenea, colectiviștii 
Magda Petru, David Achim și Hăr- 
mănaș N’colae au făcut o serje de 
propuneri bune, care au fost trecute 
în planul de producție referitor la 
felul cum va trebui să se muncească 
în diferite sectoare de activitate pen
tru îndeplinirea și depășirea produc
țiilor prevăzute în plan, pentru creș
terea productivității animalelor.

Binevenită a fost și propunerea 
referitoare la măsurile ce trebuie 
luate în acest an pentru a reda a- 
griculturii cele 20 ha de pe deal și 
locul numit „fizeș" nefolosito pînă 
acum și de unde gospodăria colec
tivă va obține în acest an o mare 
cantitate dc porumb.

Cu astfel de măsuri concrete, mo
bilizatoare și cu colectiviști harnici, 
ca Petrașcu L. Ion, Iancu Carolina, 
Petrașcu Teodor, Arsin Marian, Ian

și pregătit o mare parte din materia
lele necesare. De asemenea, în sco
pul obținerii de cartofi de vară tim
purii de pe suprafața de 10 ha, car
tofii de sămînță vor fi iarovizați.

O mare atenție se va acorda a- 
nul acesta fertilizării solului și iri
gării. In acest scop au și fost pre
văzute în proiectul planului de pro
ducție sumele trebuincioase și 
măsurile concrete necesare aplicării 
lor în practică. Astfel, pe lîngă cete 
peste 3.000 tone gunoi de grajd, a 
cărui transport în cîmp a și început, 
gospodăria colectivă din Micești își 
va procura 40 tone de îngrășăminte 
chimice și o motopompă complet e- 
chipată pentru lucrările de irigare.

Cu astfel de măsuri propuse care 
asigură dezvoltarea și înflorirea con
tinuă a gospodăriei agricole colec
tive, colectiviștii din Micești au a- 
probat în unanimitate proiectul pla
nului de producție și s-au angajat 
să depună toate eforturile pentru 
traducerea în fapte a obiectivelor 
prevăzute în planul de producție pe 
anul 1963. » 

cu Ileana, Todor Simion, Vințan I- 
leana, Mărginean Achim, Cozma 
Dumitru și mulți alții, gospodăria 
agricolă colectivă din Drîmbar pre
zintă toată garanția pentru a rea
liza în întregime obiectivele prevă
zute în planul de producție pe 1963 
și pentru a obține noi succese în 
dezvoltarea și consolidarea gospo
dăriei ier colective.

La Centrul experimental din Galda de Jos a fost dată în folosință o 
nouă construcție.

La 31 decembrie 1962 s-a încheiat 
în raionul nostru prima etapă a 
Festivalului filmului pentru sate, e- 
dițîa 1962-1963.

Cele peste 100 de filme artistice 
și documentare ce s-au rulat pe e- 
cranele celor 31 cinematografe să
tești din raion au fost vizionate de 
46.391 spectatori, cu 9.500 specta
tori mai multi fată de aceeași etapă 
a ediției 1961-1962.

De o deosebită apreciere s-au bu
curat filmele artistice „învierea", 
ambele serii, ,Avana", „Anii fecio- 
riei‘‘, „La 30 de ani" și altele de 
producție sovietică, ca și filmele ro- 
mînești „Străzile au amintiri", „Por
to franco*, „Puștiul" și „Nu vreau 
să mă însor". Filmele documentare 
agrozootehnice „Puterea pîinii", 
„Mai mult ulei", „Pentru 5.000 kg 
porumb boabe la hectar" și altele, 
rulate în perioada festivalului, au 
atras de asemenea un mare număr 
de țărani colectiviști.

Realizările obținute în cadrul Fes
tivalului filmului pentru sate sînt 
rod al îndrumării permanente a 
unităților cinematografice sătești de 
către organizațiile de partid. Larga 
participare a colectiviștilor la filme

Cuvinte bune despre un raft gol
întrebată despre circulația cărții 

agrotehnice, bibliotecara Nagy Ta
tiana din Teiuș are pentru oricine 
același răspuns: „Se caută cărțile 
din raftul dc colo ca pîinea caldă". 
Și urmărindu-i mîna întinsă, îi dai 
dreptate. Raftul cu cărți agrotehni
ce e aproape gol. Și, aceasta, nu în- 
tîmplăfor.

A obținut bibliotecara Nagy Ta
tiana rezultate bune în difuzarea 
cărții agrotehnice anul trecut, a în
registrat rezultate de seamă și în 

le rulate în perioada 'estivalului se 
datorește, de asemenea, muncii ne
obosite a multor directori de cămine 
culturale. Așa, de pildă, tovarășii 
Rusu Mihai la Stremț, Paraschiv 
Vaier la Șard, Contor Vasile la Mi
halț, Vicol Ion la Oieșdea, Păcurar 
Aurel la Galda de Jos, Hațegan A- 
lexandru la Hăpria și alții, au con
tribuit din plin la reușita acestei e- 
tape.

Au fost însă și unii directori de 
cămine culturale, care nu au spriji
nit decît în mică măsură activitatea 
cinematografelor sătești în perioada 
desfășurării festivalului. Și rezulta
tele respectivelor cinematografe sînt 
pe măsura preocupării. La Oarda de 
Jos, Ampoița, Meteș, Valea Dosului, 
Inuri și Ighiel abia s-a realizat 40- 
50 la sută din numărul de specta
tori.

Cu toate acestea însă, în etapa 
desfășurată, s-a obținut o medie de 
1.496 spectatori de fiecare unitate 
cinematografică, depășindu-se cu 
156 spectatori, pe unitate, numărul 
spectatorilor realizați în aceeași e- 
tapă a anului 1961.

NEGRUȚ1U VICTOR

anul în curs, abia început. Pragul 
bibliotecii a fost călcat încă din pri
mele 5 zile ale anului 1963 de 201 
cititori care au luat să citească 485 
de volume, printre primii cititori din 
noul an numărîndu-se colectiviștii 
Popa Gligor, Șuteu. Maria, Cozma 
Elisabeta, Hîrceagă Maria și mulți 
alții.

Pentru munca ce va începe pe o- 
goare în primăvară, colectiviștii din 
Teiuș se pregătesc de pe acum, dia 
zilele iernii citind, învățînd. Biblio
tecara le îndrumă cu grijă lectura. 
Din raft cărțile trec în fișe. Și dacă 
raftul cu cărți agrotehnice e aproa
pe gol, în el se reflectă munca plină 
a bibliotecarei și a colectivului bi
bliotecii.

OȚOI ADRIAN

Vitrina — oglinda 
fiecărui magazin

Ți-e mai mare dragul să privești 
o vitrină aranjată bine și cu gust. 
Privind-o, te și simți îndemnat să 
calci pragul respectivului magazin.

Din păcate însă, teiușenilor nu 
le este dat decît în parte să se poa
tă delecta cu așa ceva. Vitrinele ma
jorității magazinelor stau neschim
bate cu lunile. Și doar toate maga
zinele sînt pline de mărfuri.

Bine ar fi dacă gestionarii maga
zinelor din Teiuș ar urina pentru a- 
ranjarea vitrinelor exemplul gestio
narului Podaru Ion. In acest fel 
vitrinele tuturor magazinelor ar 
deveni oglinda vie a fiecărui maga
zin. S. M.

A

(Urmare din pag. l-a) 
apreciat este faptul că împreună cu 
toți cursanții s-a verificat felul cum 
a fost folosit furajul la vite. Din 
constatarea făcută a reieșit ca o lip
să faptul că peste siloz s-a pus în 
iesle și alt nutreț, deși nu este in
dicat. Ca o metodă bună folosită la 
acest cerc este apoi și asigurarea le
găturii dintre lecții și larga semina
rizare a chior predate. Tot aici la 
Vințul de Jos funcționează și un 
cerc agrotehnic, al cărui lector este 
inginera Dicu Lidia.. Se poate apre
cia la acest cerc nivelul ridicat de 
predare. La lecția a 13-a — „Despre 
asolament și rotația culturilor", to
varășa Dicu a folosit tabla, demon- 
strînd cu cretă colorată felul. cum 
se organizează asolamentul și cum 
se face rotația culturilor. Cînd s-a 
vorbit despre sol, inginera gospodă
riei s-a îngrijit să aducă la cerc în 
cutii probe de pămînt din toate so
lurile gospodăriei pe care le-a arătat 
colectiviștilor. De asemenea, în a- 
fară că cursanții iau notițe,_ li se 
mai pune la dispoziție diferite bro
șuri, pliante, colecție de îngrășămin
te etc. In condiții bune se desfășoa
ră învățămîntul și la cercul viticol 
de la gospodăria colectivă din Bu- 
cerdea Vinoasă (lector tov. inginer 
Coțea N.). Aici, pentru ca cercul 
să’fie cît mai atractiv și folositor, 
pe lîngă lecțiile propriu-z;se, s-a 
mai organizat și un curs de altoit. 
După predarea lecției din program, 
peste 70 de colectiviști participă la 
cursul de altoit.

Am enumerat mai sus cîteva e- 
xeinple, care dovedesc cu toată con
vingerea că, dacă există preocupare,

nvățămîntul agrozootehnic — la un nivel cît mai înalt
se pot realiza lucruri bune, se poate 
asigura un învățămînt la nivelul 
sarcinilor actuale. Din păcate însă 
nu peste tot se muncește cu toată 
răspunderea în această direcție. La 
unele cercuri, ca cele din Ciugud, 
Limba, Șeușa, Cricău și altele, cu 
toate indicațiile primite, cursanții 
nu iau notițe nici la ora actuală, li
nii lectori nu numai că nu s-au se
sizat de acest fapt, dar nu dovedesc 
în primul rînd ei interesul cuvenit 
pentru calitatea lecției predate. La 
Cricău, de pildă, tehniciană Comă- 
nici Ana, lectora cercului viticol, a 
predat doar o lecție- sau două, restul 
de 8 le-a încredințat spre predare al
tora'. In asemenea condiții cursanții 
nu pot să-și ridice nivelul de cunoș
tințe în raport cu sarcinile ce stau 
în fața satului nostru colectivizat. 
La unele cercuri agrotehnice, ca 
cele din Galtiu, Alba Iulia. Oarda 
de Jos și altele, calitatea învățămân
tului e slabă și datorită orientării 
greșite în recrutarea cursanților. 
Aici au fost încadrați colectiviști în 
vârstă, care nu mai pot asimila în 
bune, condiții materialul. De aseme
nea,. în unele cercuri nu toți lectorii 
folosesc materialele didactice necesa
re. La cercul zootehnic din Ciugud, 
de pildă, cînd s-a predat lecția des
pre bolile animalelor și combaterea 
lor, lectorul Gheliceac M. nu a fo
losit nici un material ajutător, deși 
ar fi fost suficiente posibilități pen

tru a demonstra „pe viu" despre bo
lite animalelor și cum pot .fi ele 
combătute.

Și prezența trebuie 
îmbunătățită

Calitatea ca și eficiența învăță- 
mîntului agrozootehnic depind în 
mare măsură și de participarea 
cursanților la predarea lecțiilor. In 
multe gospodării, acolo unde re
crutarea cursanților s-a făcut cu 
toată răspunderea, unde munca de 
mobilizare nu e formalitate și e pri
vită cu toată răspunderea chiar de 
către consiliul de conducere, colec
tiviștii vin cu regularitate la curs 
pregătiți și respectă întrutotul ora 
stabilită. La Cistei, Ștremț, Cetea, 
Benic, Bucerdea Vinoasă etc. pre
zența celor înscriși e cu mult mai 
bună față de alte gospodării.

Analizînd însă situația pe raion, 
capitolul prezență se prezintă în- 
tr-un mod cu totul nesatisfăcător. La 
multe gospodării colective, ca cete 
din Ighiu, Micești, Limba, Galtiu și 
altele, prezența c la unele lecții 
chiar sub 50 la sută. La cercurile 
legumicole din Bărăbanț și Micești 
(lector tov. inginer Hăbășescu Na
de jda) din totalul cursanților în
scriși participă uneori 19-20 față de 
60 și respectiv 52 cîți sînt înscriși. 
Din cauza prezenței slabe, a trebuit 
ca multe lecții să fie amînăte de pe 

o zi pe alta. La Micești, de pildă, 
din 21 decembrie și pînă săptămâna 
aceasta rtu s-a mai ținut nici o 
lecție. Unii cursanții, ca Topîrceanu 
Vasile, Nebela Maria, Ciugudean 
Ion, Crișan Maria din Aricești, Ro
man Anica, Nadiu Maria, Toth An
dras și alții din Bărăbanț, absentea
ză în mod regulat de la lecții, fără 
să-și dea seama de marele rău ce 
și-l fac ei singuri prin neparticipare. 
E nejustificată și atitudinea comite
tului U.T.M. din gospodărie (secre
tar tov. Cricovean loan), care deși 
cunoaște că mulți din cei ce absen
tează sînt utemiști, n-a luat poziție 
hotărîtă pentru a lichida această 
lipsă gravă. O astfel de situație 
poate fi întîlnită și la Ighiu. Aici, 
pe lîngă că lecțiile nu au putut fi 
ținute la timp din cauza slabei mo
bilizări, lipsesc de la lecții și unii 
membri ăi consiliului, brigadieri și 
șefi de echipe, fapt ce nu constituie 
de foc un exemplu bun pentru masa 
cursanților.

De învățămînt răspund 
și organizațiile de partid

Problema îmbunătățirii continue a 
desfășurării învățământului agrozoo
tehnic în gospodăriile colective, este 
o sarcină din cele mai importante 
ale perioadei de față, de care trebu

ie să se preocupe cu toată răspun
derea atît sfaturile populare și con
siliile de conducere cît și organiza
țiile de bază care trebuie să îndru
me cu mai multă competență desfă
șurarea învățământului. Dacă această 
problemă e privită cu răspundere de 
majoritatea organizațiilor de bază, 
trebuie arătat că în unele gospodării 
colective organizațiile de bază nu 
fac totul pentru a asigura buna des
fășurare a învățământului, pentru 
participarea tuturor cursanților în
scriși. Așa se petrec lucrurile la I- 
ghiu, Viirpăr și altele, unde proble
ma mobilizării este lăsată doar pe 
seama lectorului, fără să se inter
vină hotărît, spre a se asigura o 
prezență cît mai bună.. Și dacă a- 
semenea lipsuri au existat pînă a- 
cum, apoi ele trebuie din rădăcini 
lichidate.

Organizațiile de partid din gos
podării, sfaturile populare, con
siliile de conducere, lectorii sînt 
cu toții răspunzători de calita
tea învățământului. De aceea 
trebuie asigurată îmbunătățirea con
ținutului la învățămînt, trebuie asi
gurată prezența celor înscriși, deoa
rece nu putem fi cîtuși de puțin in
diferenți dacă cercurile nu se des
fășoară în bune condițiuni. Dc ase
menea, trebuie insistat mai mult asu
pra luării de notițe, dînd cercului un 
caracter de adevărată școală, cum 
de fapt trebuie să fie. Numai așa vom 
reuși să formăm colectiviști luminați, 
capabili să muncească în mod 
nou, să aplice în viață cuceririle 
științei agricole.
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Alegerile în grupele sindicale 
din întreprinderi $1 instituții
In perioada ianuarie-februarie 

7963, au loc în raionul nostru adu
nări ale grupelor sindicale, din în
treprinderi și instituții, pentru dări 
«de seamă și alegeri.

Fiind o expresie a înaltului demo
cratism care caracterizează viața 
«sindicatelor noastre, alegerile sindi
cale dau posibilitatea fiecărui mem
bru de sindicat să analizeze munca 
■desfășurată de organele sindicale 
în vederea traducerii în viață a ho- 
tărîrilor partidului, a indicațiilor 
Comitetului Central al Sindicatelor, 
«să vină cu propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii sindicale. Totoda
tă, ele constituie un mijloc de răs- 
pîndire și generalizare a experienței 
pozitive în activitatea sindicatelor.

Adunările de dări de seamă și a- 
Ilegeri ale grupelor sindicale sînt 
•chemate să analizeze temeinic ac
tivitatea de la fiecare loc de mun
că în lumina sarcinilor ce decurg, 
pentru sindicate, din Documentele 
celui de-al lll-lea Congres al P.M.R. 

«și din Rezoluția Congresului al IV- 
lea al Sindicatelor. Ele trebuie să 
•analizeze felul cum au fost mobili
zate grupele sindicale si activitatea 
lor pentru îndeplinirea sarcinilor re
ieșite din aceste documente, cum 
s-au îndeplinit hotărîrile adoptate 
la alegerile precedente; să reliefeze 
e&periența pozitivă și să scoată la 
iveală lipsurile care s-au manifestat, 
să stabilească măsuri pentru îmbu
nătățirea muncii.

Experiența anilor trecuți ne arată 
că asigurarea în adunările generale 
•de alegeri a unor dezbateri vii și 
pline de învățăminte pentru activi
tatea viitoare depinde foarte njplt de 
conținutul dărilor de seamă. Dacă 
în dările de seamă problemele sînt 
tratate în mod concret, în spirit cri
tic și autocritic, dacă în ele se face 
'O apreciere justă a activității des
fășurate de la ultimele alegeri, o 
analiză constructivă a lipsurilor, și 
se subliniază mai ales sarcinile de 
viitor și modul în care trebuie mun
cit pentru realizarea lor, discuțiile 
vor fi vii, combative, pline de con
ținut și vor contribui efectiv la îm
bunătățirea activității sindicale în 
toate domeniile, în fiecare întreprin
dere, secție și loc de muncă.

In întreprinderi dările de seamă 
Vor analiza felul cum au muncit 
grupele sindicale pentru organiza
rea întrecerii socialiste și consfătui
rilor de producție, creșterea produc
tivității muncii, îmbunătățirea cali
tății produselor, reducerea prețului 
de cost, îndeplinirea angajamentelor 
de economii și beneficii, descoperi
rea și valorificarea de noi rezerve 
interne, realizarea de economii la 
materii prime și materiale, introdu
cerea tehnicii noi și a celor mai mo
derne procedee tehnologice și res
pectarea normelor de protecția mun
cii, felul cum a fost sprijinită miș
carea inovatorilor etc.

In instituții să se analizeze munca 
desfășurată de grupele sindicale 
pentru educarea salariaților in spi
ritul răspunderii față de sarcinile în
credințate, combaterea birocratismu
lui și a nepăsării, întărirea discipli
nei și păstrării secretului de stat.

In dările de seamă și în dezbateri 
•să se pună un accent deosebit pe 
preocuparea organelor sindicale pen

HĂRNICIE
(Urmare din pag. 1-aț

re și vie, viața liberă și demnă pe
■ care o trăiesc azi.

A Și tabloul acesta mi s-a conturat
«complet amintindu-mi-le în cîmp 
dînd viață pămîntului prin munca 
lor însuflețită, plină de entuziasm 
și hărnicie. Da, simțeam cum din 
mîinile lor a ieșit aurul spicelor și 
al boabelor de porumb, din mîinile 
lor a ieșit rodnicia grădinii de le
gume, din mîinile lor a ieșit bogă
ție.

Rînd pe rînd, la adunare a luat 
cuvîntul Dobîrtă Marioara, Sălcer 
Elvira, Marcu Gheorghină, Silvășan 
Aurelia, Marcu Doina și multe al- 
■felci. Toate vorbeau cu mîndrie în
dreptățită despre munca lor în co
lectivă, dar totodată vorbeau și de 
ceea ce mai trebuie înfăptuit în vii
tor. Din fiecare, cuvînt se desprindea 
răspunderea pentru treburile gos
podăriei.

Și nu întîmplător tov. DobîrtăMi
hai, președintele gospodăriei ori de 
cite ori vorbește de rezultatele ob- 

‘ ținute nu contenește a-ți spune des
pre hărnicia femeilor.

tru continua îmbunătățire a condi
țiilor de muncă și de trai a celor ce 
muncesc.

Pentru ca adunările de dări de 
seamă și alegeri să se ridice la un 
nivel superior, este neeesar ca pro
blemele să fie analizate in strînsă 
legătură cu activitatea desfășurată 
de organizatorii de grupă, deiegații 
cu munca culturală și asigurări so
ciale, de inspectorii obștești pentru 
protecția muncii. Să se analizeze ac
tivitatea depusă de cei aleși în con
ducerea grupelor sindicale, să se 
scoată în evidență metodele bune 
folosite de aceștia în munca cu oa
menii, colaborarea cu maiștrii, șefii 
de brigăzi sau de echipe care aii în 
seamă conducerea procesului de pro
ducție pe locurile de muncă.

Să se analizeze cu atenție cum 
s_a PreocuPat organizatorui de gru
pă și delegații din grupă de tra
ducerea în viață a măsurilor stabi
lite de grupa sindicală în adunările 
precedente, cum sînt respectate ce
rințele disciplinei și prevederile sta
tutului. In încheiere, darea de sea
mă să cuprindă sarcinile ce revin în 
viitor grupei sindicale, organizato
rului și delegaților aleși.

Comitetele sindicale de secție și 
comitetele sindicatelor au datoria să 
îndrume și să sprijine îndeaproape 
pregătirea și desfășurarea adunări
lor de dări de seamă și alegeri în 
grupele sindicale. Membrilor acesto
ra să li se repartizeze un anumit 
număr de grupe sindicale pe care să 
le ajute direct la întocmirea dărilor 
de seamă, la pregătirea adunărilor 
și la buna lor desfășurare.

Pentru ca grupa sindicală să ac
tiveze ca un organism viu și opera
tiv în rezolvarea multiplelor sarcini 
pe care le are ca: organizarea cons
fătuirilor de producție, a întrecerii 
socialiste, încasarea cotizației sindi
cale, discutarea cererilor de primire 
în sindicat, aprobarea trimiterilor la 
odihnă și tratament, propunerile 
fruntașilor în producție ș.a., comi
tetele vor studia cu atenție actuala 
organizare a grupelor sindicale și 
acolo unde este cazul, vor lua mă
suri de îmbunătățire, ținînd sea
ma de specificul locului de muncă. 
Modificările ce se aduc în forma de 
organizare a grupelor sindicale să 
fie aprobate de comitetul sindicatu
lui.

Organele sindicale din întreprin
deri și instituții vor desfășura, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
o temeinică muncă politică în rîndul 
participanțiior la adunările de dări 
de seamă și alegeri, pentru ca în 
conducerea grupelor sindicale să fie 
aleși cei mai buni muncitori, tehni
cieni, ingineri, funcționari carema- | 
nifestă entuziasm în munca sindi- | 
cală, tovarăși combativi, cu autori- | 
tate, care se bucură de stima și în- | 

BRETOIU VASILE 
președintele Consiliului local 

al' sindicatelor

— Femeile la noi șînt prezente 
peste tot — a spus la adunare pre
ședintele. Le vezi în cîmp, în grădi
na de legume. în pepiniera viței de 
vie, în zootehnie, la gospodărirea 
satului. Nil există loc de producție 
unde vrednicia, priceperea și entu
ziasmul lor să nu se simtă.

Și, într-adevăr, hărnicia lor este 
oglindită în producțiile sporite obți
nute în acest an la grîu și po
rumb, în media de 7.167 kg la ha 
de pe suprafața destinată porumbu
lui de 5.000, in veniturile de 
152.000 lei realizate din grădina de 
legume, în cei 360.000 lei dobîndiți 
de la pepiniera de viță de vie, sau 
în cei 230.000 lei din sectorul zoo
tehnic și în cîte multe altele.

In colectivă au crescut femei mi
nunate, cum sînt Frățilă Ana, Al- 
dea Aurelia, Dobîrtă Marioara, Giur
giu Domnica, Dobîrtă Marița, 
Marcu Anica, Șerbu Maria, Ciur- 
pan Nina, care sînt fruntașe în acti
vitatea din gospodărie și în cea ob
ștească. Dar ca ele sînt multe altele, 
căci toate la un loc sînt unite, 
au o preocupare colectivă și fiecare

ACTIVITATE CULTURALĂ VIE, LEGATĂ DE VIAȚĂ!
Condiții . . . dar numai atit!„Pe scenă brigada 

artistica de agitație^
Pentru colectiviștii din Vințul de 

Jos, anunțul „Pe scenă brigada ar
tistică de agitație1*, a devenit cu
noscut cu vreo doi ani în urmă. Și, 
dacă pe atunci i-a atras spre cămin 
noul care se înfiripa în mișcarea ar
tistică de amatori din comună, în 
prezent situația e aceeași. Se anun
ță program de brigadă, tot satul își 
îndreaptă pașii spre căminul cul
tural.

Faptul își are explicația sa fireas
că. Noua formă de manifestare ar
tistică’ a fost cu curaj promovată. 
Apoi, pe măsură ce timpul s-a scurs, 
creatorii de texte, instructorii bri
găzii artistice de agitație; interpreții, 
pe baza experienței dobîndite, au 
prezentat programe de brigadă din 
ce în ce mai bune. Colectiviștii din 
comună își amintesc cu drag de ver
surile meșteșugit întocmite, de cîn- 
tecele mobilizatoare și ripostele date 
practicilor învechite în programul de 
brigadă întitulat „La șezătoare", că
ruia i-a urmat apoi programul înti
tulat „La un cerc de citit" și altele 
la fel de reușite.

Așteptată cu interes de colectiviști, 
brigada artistică de agitație din 
Vințul de Jos a apărut de curînd din 
nou pe scenă, de astădată cu un 
text primit, dar adecvat situației din 
comună. Programul a fost de trei 

| ori prezentat și întotdeauna cu sala 
i plină.

Cărui fapt i se datorește succesul? 
Ș Fără a subaprecia valoarea textului 
j „In colectiv a poposit Păcală", se 
\ poate afirma că datorită muncii 
i stăruitoare, acesta a căpătat, prin 

buna interpretare, tin conținut și 
1 mai bogat, meritul fiind deopotrivă 
j al tovarășelor Muntean Constanța și 
i Cornescu Mina, instructoarele bri

găzii, Goju Nicolae, Piesa Iulian, 
Itu Petru. Radu Maria, Simina Ma
ria și alții, interpreți.

Brigada artistică din Vințul de 
Jos însă nu se oprește aici. La noul 
program închinat alegerilor de de- 

I putați în sfaturile populare lucrează 
I cu sîrg tovarășa Dragosin Maria, 
■ membrii brigăzii fiind hotărîți să 

se întreacă pe. ei înșiși în tot ceea 
ce au realizat pînă acum ca inter
pretare.

în parte își aduce contribuția 1a 
strădania comună de a trăi într-un 
fel nou, tot mai frumos, tot mai civi
lizat. Iar mărturie a transformărilor 
adinei petrecute în viața femeilor 
sînt nu numai rezultatele economice, 
ci și atitudinea lor, modul. în care 
privesc astăzi munca și viața.

Imaginea țărăncii tăcute, trudită 
și înspăimîntată de foame și umi
lințe a dispărut pentru totdeauna. 
Dar cu toate că azi ți se pare firesc, 
să te bucuri de libertate, de respect, 
de demnitate, ți se pare firesc să 
participi la viata satului și prin, ea 
la viața țării, făcînd o privire în 
trecut, imaginea satului de azi cu 
oameni atît de minunați, cu atîta 
bogăție in inimi, in conștiință, nu 
poate să nu te emoționeze. Și cu 
atît mai mult cu cît în această viață 
în continuă înnoire simți grija parti
dului.

La adunare femeile ș-au angajat 
să muncească și mai bine. Și-au 
precizat sarcinile ce le revin pentru 
a contribui la realizarea și depăși
rea obiectivelor din planul de pro
ducție al gospodăriei pe 1963.

Erau conștiente că în fiecare sar
cină se află un crîmpei din năzuin
țele lor și că fiecare deschide drum 
larg spre viitor.

O clădire frumoasă, o sală încă
pătoare cu scenă și culise spațioase, 
o bibliotecă cu cîteva mii de vo
lume și un însemnat număr de acti
viști culturali...

Acesta este tabloul cel mai obiec
tiv al condițiilor create desfășurării 
activității culturale în comuna Cri- 
cău. Cel mai obiectiv, însă nu și 
cel mai complet. Și, astfel stînd lu
crurile, să vorbim despre ceea ce ar 
trebui să-l... completeze.

Despre aceasta însă, pînă în 
prezent, nu se pot spune prea mul
te. ' Pqjptul e consemnat atît în re
gistrul de evidență a activității că
minului cît și în spusele colectiviș
tilor de aici. Nehotărît și lipsit de 
interes față de munca ce-i era în
credințată, tovarășul Rusan Nico
lae, directorul căminului, a frînat 
activitatea culturală în loc să-i dea 
aripi. In ultimele trei luni, de pil
dă, localul căminului a stat mai 
mult cu ușile închise. Iar, dacă din 
timp în timp totuși s-a mai făcut cîte 
ceva, manifestările, considerate de 
activiștii culturali din Cricău ca 
organizate, au fost adesea de natu
ra improvizării. Conferințele prezen
tate, ce-i - drept, bine alese, au fost 
rareori studiate în prealabil și a- 
daiptate specificului comunei. Des
pre felul cum a fost organizată sea
ra tematică „îngrijirea animalelor" 
vorbește deosebit de grăitor chiar și 
numai faptul că la această manifesta
re n-au participat decît cîțiva co
lectiviști, iar despre lipsa de preocu
pare pentru organizarea sărbătorii 
recoltei, activiștii culturali au găsit 
de îndată motive: brigada artistică 
n-a putut apare pe scenă întrucîtîn 
timpul repetițiilor textul a dispărut 
fără urmă.

Și asemenea exemple, care nu fac 
de loc cinste activiștilor culturali 
din Cricău pot fi încă multe arătate. 
Lucru de altfel firesc dată fiind sta
rea de pasivitate ce s-a cuibărit în

Și acestea sînt tot preocupări din 
vacanță...

.
Pe marginea unor scrisori sosite la redacție

Grijă mai multă față de transportul în comun!
In ultimul timp, la redacția zia

rului nostru au sosit mai multe scri
sori în care mai mulți cititori ai zia
rului din comunele raionului, ară- 
tînd despre sprijinul dat prin înfiin
țarea de trasee de autobuze pentru 
transportul în comun, semnalează în 
același timp și o seamă de deficien
țe existente în circulația unor auto
buze, în comportarea personalului 
ce le deservesc.

De la Cricău, de pildă, colectivis
tul Mădăraș Ion ne sesizează faptul 
că,, călătorind în autobuzul Alba- 
Cricău cu soția sa care era bolna
vă, a trebuit să îndure o înghesu
ială fără pereche. Situația semna
lată se prezintă întocmai. Și nu nu
mai la această cursă. O astfel de 
situație o întîlnești aproape la toate 
cursele din raion. Vrei să călătorești 
la Cricău, la Teiuș, Mihalț sau Be- 
nic, apoi trebuie să te pregătești, 
deoarece la eliberarea biletelor nu 
se ține cont să fie eliberate în pri
mul rînd bilete pentru distanța cea 
mai lungă. In același timp se dau 
atîtea bilete îneît de-ar fi posibilă 
călătoria pe. acoperiș, călătorii ar 
trebui să urce și acolo (?!) 

rîndurile lor. Au lipsit dîn activita
tea căminului serile culturale, au 
lipsit serile de calcul și cele de în
trebări și răspunsuri, iar din vremi 
uitate n-a mai avut loc la cămin nici 
un program artistic.

Or, aceasta fiind situația la că
minul cultural din Cricău, ea își 
cere de îndată rezolvarea. înlocui
rea fostului director de cămin cu 
tovarășa Miclea Ana, nu rezolvă 
totul. Pentru ieșirea din impas tre
buie să pună umărul toții activiștii 
culturali dîn comună. Condiții sînt. 
Ele trebuie pe deplin folosite. Zilele 
trecute, de pildă, colectiviștii din 
Cricău și Tibru, în prezent o singu
ră gospodărie, s-au întrunit și în- 
tr-o atmosferă de entuziasm creator 
și-au spus cuvîntul cu privire la pla
nul de producție pe anul 1963. Ce 
veți face pentru sprijinirea năzuin
țelor lor, tovarăși activiști culturali 
din Cricău? Ți-ai pus această între
bare, tovarășe Stînea Ion? Colecti
viștii și-au propus să obțină 1.800 
kg grîu la hectar, 2.500 kg porumb, 
iar de pe 20 ha 5.000 kg porumb 
boabe la hectar. Și-au propus apoi 
colectiviștii să mărească numărul 
bovinelor de la 125 la 250 capete, 
al oilor de la 468 la 1.000 și să ob
țină producții sporite de la acestea. 
Ce veți face pentru a contribui la 
traducerea în fapte a acestor obiec
tive, tovarăși Tărăpoancă Petru, Ru- 
su Ion, Domșa Domnica, Muncuș 
Voicu. Mitrofan Elena și toți ceilalți 
activiști culturali ? Cauza perma- 
me.ntei întăriri economice a gospodă
riei trebuie să vă preocupe în cel mai 
mare, grad și să vă faceți un punct 
de cinste din ea. Acest lucru însă 
vă cere muncă, permanentă zbatere 
pentru promovarea de forme cultu
rale noi. mobilizatoare și eficace. 
Colectiviștii din sat vă respectă. Vă 
vor cinsti însă și mai mult numele 
știindu-vă alături de ei, pe același 
drum măreț. Strîngeți-vă rîndurile 
și faceți din căminul cultural ceea 
ce trebuie să fie. Faceți din et o a- 
devărată școală de masă unde să 
pulseze viața așa cum o cere parti
dul.

Un program artistic 
rămas restanță

Intr-una din zilele săptămînii tre
cute, în centrul orașului nostru a 
apărut un afiș. Conținutul? „Sîm- 
bată 5 ianuarie, la căminul cultural 
din Oarda de Jos mare, program ar
tistic urmat de... bal. Intenție „bună" 
după unii !

Cît de mare a fost programul ar
tistic însă, nimeni din cei prezenți 
la căminul cultural din Oarda de 
Jos în ziua indicată în afiș, nu se 
poate pronunța. Și nu se poate pen
tru că acesta n-a avut loc, în' schimb 
balul s-a întins pînă la ziuă.

Astfel fiind, activiștii culturali din 
Oarda de Jos au rămas restanță cu 
un program artistic, și.. încă cu 
ceva: cu preocuparea pentru a im
prima manifestărilor din cadrul că
minului un înalt caracter educativ.

Sînt apoi alte situații cînd auto
buzele nu respectă orariul trecerii 
prin stații, sau nu opresc în stații. 
De pildă, un grup de cititori ne sem
nalează că autobuzele de pe linia 
Benic-Alba nu respectă programul 
trecerii prin stația Oiejdea. Din a- 
ceastă cauză mulți abonați din rîn
dul muncitorilor care trebuie să se 
prezinte la serviciu la ora. 7 dimi
neața întîrzie. Această situație a 
fost de altfel semnalată conducerii 
I.R.T.A., dar în loc să fie rezolvată, 
spre surprinderea oamenilor, auto
buzele nu mai opresc de loc. Cazuri 
de acest fel s-au petrecut și pe linia 
Alba-Cricău, cînd, deși cursa era 
goală, n-a oprit să ia o colectivistă 
cu un copil în brațe ce aștepta în 
stație.

Transportul în comun e problema 
cc trebuie să se bucure de toa
tă atenția. De aceea, conducerea 
I.R.T.A., împreună cu organizația de 
partid, au datoria de a analiza te
meinic toate aceste semnate juste ale 
omenilor muncii, luînd măsuri ho- 
tărîte pentru ca pe viitor ele să nu 
se mai repete.



Actuaiilăți din țările socialiste Un important eveniment politic — alegerile 
de depistați în Sfaturile populare

Noi giganți ai siderurgiei sovietice
Specialiștii sovietici au elaborat 

proiectul-tip al unor furnale cu un 
volum de 2.700. mc. Aceste furnale 
uriașe vor fi construite la cele mai 
mar uzipe din U.R.S.S. Noii gi
ganți ai siderurgiei sovietice vor 
depăși, prin volumul lor, cu cîteva 
sute de metri cubi cele mai mari 
furnale din lume.

La construirea acestor giganți vor 
fi folosite cele mai noi realizări ale 
științei și tehnicii metalurgice. Pen
tru prima oară în practica mondială

0 uzină automată pentru industrializarea lemnului
O stațiune de mașini electronice 

de calcul și dispozitive cibernetice 
rapide vor înfăptui dirijarea, con
trolul și evidența la p uzină automată 
pentru prelucrarea complexă a ma
terialului lemnos, al cărei proiect a 
fost elaborat pentru prima oară în 
lume de specialiștii din Leningrad.

Este vorba despre o întreprindere 
de un tip cu iotul nou. In afară de 
secțiile care vor produce 5 feluri de 
cherestea, în schema sa tehnologică

Electronica aplicată în industria 
sticlei în

•Pînă acum menținerea nivelului 
necesar al masei de sticlă topită în 
cuptoarele cu baie se făcea din 
ochi. Dar din cauza luminii puterni
ce și a temperaturii înalte,, de multe 
ori se greșea.

La fabrica „Stoiko Peev“ din Var
na funcționează în bune condiții 
primele aparate electronice din in
dustria sticlăriei, folosite .ca nivele 
pentru cuptoarele cu baie. Acestea 
indică cu o mare precizie, prin sem
nale luminoase, toate modificările 
survenite în nivelul masei de sticlă,

Noi produse ale industriei de instrumente 
muzicale din R. S. Cehoslovacă

In orașul Hradec-Krâlove din Ce
hia de vest se află în curs de cons
trucție o nouă fabrică de instrumen
te muzicale, care va produce anual 
circa 28.000 de pianine.

In prezent există în Cehoslovacia 
49.de fabrici, care produc 5.000 de 
tipuri de instrumente muzicale. Dar 
în industria de instrumente muz:- 
cale a Cehoslovaciei, avîntul gel 
mai mare l-a înregistrat producția 
de piane și pianine.

La sud de Ben Hai, poporul luptă
Pe alocuri apele galbene ale rîu- 

lui Ben Hai pot fi trecute cu picio
rul. Dar nimeni nu le trece. Podul 
Hien Luong de peste această apă 
a rămas un fel de decor. Rîul Ben 
Hai taie în două un popor care 
luptă de secole pentru libertate, 
pentru unitate națională. Rîul Ben 
Hai taie în două Vietnamul. Parcă 
pentru a preîntîmpina anomalia a- 
cestei despărțiri, istoria a făcut ca 
majoritatea localităților de pe valea 
acestui rîu să fie așezate pe ambele 
maluri. Pentru a se vedea între ele, 
rudele vin pe malul rîului. Numai că 
cei din nord au grijă să nu spună 
niciodată cît orez au recoltat, ce 
salarii obțin. Rudele din sud ar fi 
suspectate de „propagandă comunis
tă". Căci în timp ce vietnamezii din 
nord construiesc o societate fără 
exploatare, frații lor din sud luptă 
împotriva celei mai crîncene dicta
turi de tip fascist, sprijinită de co
lonialismul american.

Două forțe luptă în prezent în Viet
namul de sud. Familia lui Ngo Dinh 
Diefm, care se bazează pe armamen
tul si dolarii americani, și Frontul 
de eliberare națională, sprijinit de 
întregul popor.

Nu, nu este greșit să se spună 
„familia lui Ngo Dinh Diem", căci 
aproape întregul aparat de stat este 
alcătuit din rude ale sîngerosului 
dictator.

Pentru a se menține la putere, 
Ngo Dinh Diem a întreprins măsuri 
cu adevărat draconice. Este de a- 
juns să amintim că recent autorită
țile diemiste au emis un decret prin 
care se arată că instrumentele mu
zicale sînt obiecte „subversive" de
oarece ele pot fi întrebuințate la ma
nifestările comuniste. Ce să mai 

se ptevede funcționarea furnalului 
pe bază de aer insuflat, îmbogățit 
cu oxigen, în îmbinare cu gaze fier
binți ceea ce va reduce considerabil 
consumul de cocs. încărcarea furna
lului, întreținerea creuzetului furna
lului, producția și turnarea fontei — 
toate aceste procese sînt complet 
mecanizate, iar procesele de bază 
sînt automatizate. Conform proiec
tului, producția de fontă de fiecare 
muncitor va fi cea mai ridicată din 
lume.

figurează și o secție de 'material 
plastic lemnos combinat. Ca mate
rie primă pentru producția acestui 
nou material de construcție vor fi 
folosite toate felurile de deșeuri, in
clusiv și scoarța.

Dispozitivele cu comandă-program 
vor dirija liniile de producție în 
flux, mijloacele de transport, ca
merele de uscare. Dispozitivele auto
mate vor stabili prețul de cost al 
produselor.

Bulgaria
și în felul acesta lucrătorii de la 
cuptoare pot iua imediat măsurile 
necesare. Asemenea instalații elec
tronice au fost montate la cuptorul 
cu baie din care se obține sticlă 
pentru borcape și la cuptorul cu 
baie pentru producția de sticlă 
plană.

A fost astfel rezolvată încă o pro
blemă în lupta pentru reducerea de
șeurilor, realizîndu-se totodată o 
creștere de peste 6 la sută a produc
tivității muncii.

De o deosebită apreciere se bu
cură pianul „Latrof", care a fost 
distins cu cel mai înalt premiu la 
expoziția mondială de la Bruxelles. 
Viorile maiștrilor din orășelul Luba, 
în apropiere de Cheb (Cehia de 
vest), au obținut, de asemenea, o 
serie de premii la concursurile in
ternaționale.

De o largă apreciere se bucură și 
saxofoanele și ghitarele produse de 
industria cehoslovacă.

vorbim de libertatea presei și a în
trunirilor. Pentru orice bănuială de 
„propagandă comunistă" cetățenii 
sînt pasibili de a fi judecați de tri
bunalele speciale care se deplasează 
prin întreaga țară împreună cu ma
șini speciale de ghilotinat. In anii 
dominației sale, guvernul lui Ngo 
Dinh Diern a asasinat circa 75.000 
de cetățeni, 500.000 au fost arestați, 
torturați.

Cum se menține totuși la putere 
clica diemistă? Explicația este sim
plă. Inlăturîndu-i pe concurența lor 
francezi, colonialiștii americani au 
luat sub apărarea lor regimurile cele 
mai reacționare și antipopulare din 
Asia. La începutul anului 1962 în 
Vietnamul de sud s-a creat un co
mandament militar special al S.U.A. 
menit să ajute trupele diemiste în 
reprimarea maselor populare.

Străduindu-se să izoleze de popor, 
forțele de eliberare națională, au
toritățile dictatoriale au elaborat, la 
sugestia si cu binecuvîntarea Was
hingtonului, faimoasele planuri 
„Stanley" și „Sunrise", care prevăd 
crearea așa-numitelor „sate strage- 
gice" (im fel de lagăre de concen
trare), în care este închisă popu
lația a sute de sate.

Ziarul „New York Times" descrie 
în felul următor aceste operațiuni: 
„...Au fost înconjurate șase sate, 
familiile au fost scoase cu forța din 
cocioabele lor. apoi satelor li s-au 
dat foc". Maiorul T* ashore dezvălu
ie în publicația militară americană 
„Army Magazine" aspecte din a- 
ceste sate strategice: „Fiecare zonă 
a prosperității" (cum mai sînt de
numiți aceste lagăre de concentra
re) este împrejmuită cu un gard de 
bambus. -La intrarea în zoriă există

Noi întreprinderi 
industriale în R. P. Mongolă

In localitatea Har-Usnî-Tohoi, si
tuată nu departe de orașul Darhan, 
se construiește o fabrică de ciment 
și beton, care va a.vea o capacitate 
anuală de 200.000 tone de ciment.

Pe teritoriul viitoarei fabrici, care 
va ocupa o suprafață de 9 ha, lu
crările de construcție se desfășoară 
din plin. S-au construit fundațiile 
corpurilor principale de clădiri ale 
fabricii. In jurul uzinei se vor cons
trui zeci de clădiri cu destinații co- 
munal-sociale. In scurtă vreme, aici 
vor apărea șiruri de casc de locuit, 
clădirea clubului, o cantină etc.

* . . .
In așezarea Nariintel din aimacul 

Uburhangai s-a deschis noua mină 
carboniferă „Baianteg". Potrivit pro
iectului, noua mină urma să furni
zeze cărbune la două aimacuri în
vecinate, începînd din luna noiem
brie a anului trecut. Dar, datorită 
muncii pline de abnegație a colecti
vului minei, livrarea cărbunelui a 
început încă din luna august a anu
lui trecut.

In raza noii mine, paralel cu ex
tracția „aurului negru", se desfăj 
șoară și lucrări de construcție. Pînă 
în prezent au și fost construite case 
de locuit pentru mineri, o uzină e- 
lectrică și clădiri cu destinații CO- 
mim al-sociale.

Vești din industria constructoare 
de mașini din Ungaria

Institutul pentru dezvoltarea ma
șinilor-unelte și Uzinele „Csepel" 
au elaborat în ultimii cinci ani 17 
diferite subansambluri din care pot 
fi ansamblate o mare varietate de a- 
gregate. Producerea în serie a a- 
cestor unități a început în 1961.

Agregatele furnizate Uzinei de va
goane și mașini „Wilhelm Pieck" 
din Ciyiir, Uzinei constructoare de 
mașini „4 Aprilie" din Budapesta și 
Uzinei de construcții metalice din 
Angyalfold (cartier al Budapestei) 
au permis ridicarea simțitoare a 
productivității muncii. Anul acesta, 
la Uzina de tractoare „Voros Csil- 
lag“ din Budapesta a fost pus în 
funcțiune agregatul. Ac-5, care poa
te prelucra zece piese diferite. La 
Uzina de motoare electrice „Dina
mo" funcționează cu succes^ prima 
linie automată construită în întregi- 
ge din subansambluri produse în 
Ungaria. Această linie destinată pre
lucrării carcaselor de motoare elec
trice a dus la creșterea cu 1.000 la 
sută a productivității muncii.

santinele permanente. In fața fie
cărei uși există o listă cu locatarii, 
precum și cu numele celui care 
răspunde de fiecare a cincea fami
lie. Orice întrunire familială trebuie 
anunțată cu cel puțin 24 de ore îna
inte. Plecînd la muncă, fiecare ce
tățean trebuie să se înregistreze în 
dosarul gărzii militare. Pentru fie
care întîrziere la înapoiere se per
cep amenzi sau închisoare".

Dar planurile „Stanley" și „Sun
rise" nu dau rezultatele scontate. 
Nu apucaseră autoritățile să comu
nice la Saigon că 7.500 de țărani au 
fost încadrați în „satele strategice", 
că 4.000 dintre aceștia fugiseră în 
junglă.

Repetatele atacuri ale partizanilor 
sud-vietnamezi împotriva trupelor 
diemiste, comandate de americani, 
au provocat pierderi uriașe regimu
lui de la Saigon. Numai în primul 
semestru al anului trecut au dezertat 
aproape 18.000 de militari diemiști, 
au fost capturate zecj de mii de ar
me, au fost doborite 11 avioane și 
au fost dezarmate în total 58 de pos
turi militare. In eforturile lor dis
perate de a zăgăzui atacurile tot mai 
persistente ale forțelor populare, im
perialiștii americani nu se dau în 
lături de la crime monstruoase. în
treaga lume a fost zguduită de așa- 
zisul război al copacilor care constă 
în distrugerea vegetației cu ajutorul 
substanțelor chimice.

Speriat de amploarea pe care a 
căpătat-o lupta pentru libertate a 
poporului vietnamez, Ngo Dinh 
Diem recurge la metode jalnice. Re
cent s-a anunțat că dictatorul inten
ționează să-si construiască un nou 
palat, prevăzut cu adăposturi sub
terane de beton armat. Dar nici un 
adăpost nu poate salva pînă la urmă 
regimul putred al dictatorului de la 
Saigon.

(Urmare din pag. l-a)

larizeze rezultatele obținute în dez
voltarea industriei socialiste, în 
transformarea socialistă a agricul
turii, științei și artei, în ridicarea ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
In această perioadă, organizațiile de 
partid vor trebui să îndrume agita
torii ca ei să organizeze discuții și 
convorbiri colective, în care să ex
plice oamenilor muncii cum s-a a- 
juns la mărețele realizări din țara 
noastră, scoțînd in evidență lupta 
clasei muncitoare sub conducerea 
partidului.

Popularizarea marilor înfăptuiri 
ale regimului democrat-popular tre
buie să aibă un caracter viu, mo
bilizator. Desfășurînd munca politi
că în această direcție, organizațiile 
de partid să nu se mulțumească nu
mai să arate cît de mărețe sînt rea
lizările înfăptuite de oamenii mun
cii sub conducerea partidului în anii 
puterii populare, ci, totodată, trebuie 
să se sublinieze ce mai este de făcut, 
să fie scoase în evidență țelurile 
spre care ne îndreaptă partidul, să 
mobilizeze oamenii muncii la înde
plinirea lor.

In campania electorală, munca po
litică de masă pentru popularizarea 
realizărilor obținute de regimul de
mocrat-popular, a înaltului demo
cratism al orînduirii noastre de stat, 
a candidaților F.D.P., trebuie să fie 
îmbinată strîns cu îndeplinirea sar
cinilor economice și politice ce stau 
în fața colectivelor de muncă. In 
industrie, organizațiile de partid să 
axeze munca politică pe îndeplinirea 
planului de producție la toți indicii. 
In agricultură, atenția să fie îndrep
tată în spre obținerea unor însemnate 
producții vegetale și animale. Pre
tutindeni munca politică va trebui 
să ducă la mobilizarea maselor de 
cetățeni spre noi realizări cu carac
ter gospodăresc.

In cartiere, în rîndul alegătorilor, 
sarcina organizării și desfășurării 
muncii politice de masă revine or-

—----------------------O

Alegerile în grupele sindicale 
din întreprinderi $1 instituții
(Urmare din pag. 3-a) 

crederea colectivului, care prin re
zultatele în producție și în activita
tea obștească dovedesc că merită să 
fie aleși.

in conducerea lucrărilor pentru 
dări de seamă și alegeri să se țină 
seamă întocmai de normele statu
tare și instrucțiunile C.C.S., să se 
vegheze Ia respectarea centralismu
lui democratic și al democrației 
muncitorești, să se creeze un cli
mat favorabil criticii principiale, to
vărășești.

Adunările grupelor sindicale a- 
doptă măsuri ce se consemnează în 
procesele verbale, care trebuie să 
cuprindă toate propunerile bune fă
cute de membrii de sindicat și care 
se pot rezolva cu posibilitățile exis
tente la locurile de muncă. Cele 
care se referă la probleme ce nu pot 
fi rezolvate pe locurile de muncă cu 
forțe proprii să fie aduse la cunoș
tința conducerilor secțiilor sau a în
treprinderii, la cunoștința comitetu
lui sindicatului care trebuie să ur
mărească îndeplinirea lor.

Buna reușită a adunărilor depinde 
și de felul în care sînt rezolvate pro
blemele legate de desfășurarea prac
tică a acestora. Convocarea adună
rilor grupelor sindicale pentru dări 
de seamă și alegeri se face cu trei 
zile înainte, pe bază de tabele con
vocatoare în care semnează fiecare 
meimbru de sindicat. O dată cu con
vocarea se anunță ordinea de zi a 

ganizațiilor de bază de cartier.
Atît la oraș, cît și în comunele și 

satele raionului nostru există și alte 
forme organizatorice care, îndruma
te și sprijinite de către organizațiile 
de partid, pot aduce o contribuție' 
prețioasă în munca politică de ma
să. Așa sînt, de pildă, comitetele de 
stradă, cercurile de citit, comitetele 
cetățenești, comitetele și cclmisiile- 
femeilor, șezătorile etc.

O susținută activitate va trebui să 
se desfășoare la punctele de agita
ție. In acest scop, organizațiile de 
partid vor trebui să repartizeze aici 
pe cei mai pregătiți agitatori, asi- 
gurîndu-se la aceste „puncte" o ac
tivitate zilnică.

Organele și organizațiile de partid 
din raionul nostru trebuie să mili
teze pentru ca întreaga muncă po
litică și culturală de masă indife
rent unde se desfășoară — la locul 
de producție, în cartiere, la punc
tele de agitație, cluburi, cămine cul
turale — să fie interesantă, mobili
zatoare, eficace. Foarte multă grija, 
foarte mult spirit de răspundere 
pentru conținutul, pentru rezultatele 
practice ale fiecărei manifestări po
litice și culturale, iată ce se cere 
din partea organelor și organizații
lor de partid. Munca politică 
de masă în campania electorală tre
buie strîns împletită cu celelalte 
sarcini economice și politice ce stau 
în fața organizațiilor de partid.

Comitetele și organizațiile de 
partid vor trebui să analizeze, pe
riodic felul cum se desfășoară mun
ca politică în caimpania electorală, 
iar pe baza analizei făcute, să se ia 
măsuri care să asigure continua îm
bunătățire a muncii.

Muncind cu toată răspunderea, 
antrenînd în munca politică toți 
membrii de partid, pe fiecare om a! 
muncii din raion, vom obține rezul
tate deosebite în îndeplinirea măre
țelor sarcini trasate de partid.

adunării, data, ora și locul unde se 
va ține adunarea. Comitetele sindi
catelor trebuie să ia asemenea mă
suri pentru ca la adunare să parti
cipe toți membrii grupei.

Pentru ca organizatorii grupelor 
sindicale și delegații noi aleși să 
poată desfășura de la bun începute 
rodnică activitate, comitetele sindi
catelor au datoria să organizeze i- 
mediat instruirea acestora. Organi
zatorii grupelor să fie instruiți cu 
sarcinile ce le revin în organizarea 
întrecerii socialiste și a consfătuiri
lor de producție pe locurile de mun
că, pentru urmărirea îndeaproape a 
creerii condițiilor materiale necesare 
îndeplinirii angajamentelor. Să fie 
înarmați cu cunoașterea sarcinilor 
ce le au în organizarea îndeplinirii 
de către grupele sindicale a (măsu
rilor stabilite de comitetele sindica
telor de secție și de comitetele sin
dicatelor în munca de primire a noi 
membri de sindicat, de încasarea 
cotizației sindicale, etc.

Pregătite și organizate temeinic, 
adunările de dări de seamă și ale
geri în grupele sindicale vor contri
bui din plin la îmbunătățirea între
gii activități a sindicatelor noastre, 
la creșterea capacității lor de mo
bilizare a maselor de oameni ai 
muncii salariați, la lupta pentru a- 
plicarea în viață a politicii partidu
lui de desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră.
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