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ZIUA PRESEI ROMINE L.

Oamenii muncii din patria noas
tră sărbătoresc astăzi Ziua presei 
din Republica Populară Romînă.

Cu 32 de ani în urmă, la 15 au
gust 1931 în plină teroare a odiosu
lui regim burghezo-moșieresc, a a- 
părut primul număr al ziarului 
„Scînteia", credincios purtător de 
cuvînt al partidului. Ferită cu riscul 
vieții de ochii siguranței, „Scînteia" 
ilegală alături de celelalte publicații 
comuniste trecea din mînă în mină, 
ducînd în fabrici și uzine, în adîn- 
cul abatajelor, în cazărmi si în ca
sele sărăcăcioase ale țăranilor che
marea plină de curaj a partidului 
comunist, partid marxist-Ieninist al 
clasei muncitoare din țara noastră, 
luptător neînfricat împotriva exploa
tării, pentru apărarea intereselor vi
tale ale celor ce muncesc, împotriva 
fascizării țării, pentru eliberarea și 
independența națională, pentru pace 
si socialism.

In cele peste 3 decenii de existen
ță, sub conducerea partidului, presa 
comunistă din țara noastră, în frun
te cu „Scînteia" a cucerit dragostea, 
stima și prețuirea oamenilor mun
cii. devenind un prieten bun și ne
despărțit. Prin intermediul presei, 
partidul stă zi de zi de vorbă cu 
masele, le ajută să interpreteze just, 
științific, evenimentele, le mobilizea
ză la noi fapte mărețe în lupta pen
tru desăvîrșirea construirii socialis
mului în patria noastră.

Istoria prese5 comuniste din pa- 
. > tria noastră este parte integrantă a 

istoriei gloriosului nostru partid. 
Tocmai de aceea partidul nostru. 
Comitetul său Central și personal 
tovarășul Ghcorghe Gheorghiu-Dej 
se preocupă în permanență de îndru
marea prese’ si manifestă față de 
ea o înaltă exigentă, cerîndu-i să 
trateze la un nivel cît mai ridicat 
problemele multiple ale construcției 
socialiste. Conducerea de către 
partid este principiul fundamental 
al» presei noastre, chezășia îndepli
nirii cu succes a sarcinilor mărețe 
trasate de partid. Tocmai de aici de
curge principialitatea, respectul pen
tru adevăr, devotamentul ei nemăr
ginit pentru cauza socialismului și 
a păcii, caracterul său popular.

Ca mărturie a prețuirii, a înaltei 
atenții pe care o acordă presei 
partidul, ziua de 15 august a fost 
declarată Ziua presei romîne. Aceas- 

,/tă dată a rămas în viața poporului 
nostru ca o dată istorică, ca o tra
diție scumpă pe care oamenii muncii 
din patria noastră o sărbătoresc cu 
însuflețire.

Presa comunistă este cu adevărat 
liberă și populară. Ea se deosebește 
fundamental de presa burgheză pu-

să în slujba exploatatorilor, a sacu
lui cu bani patronal. N-a existat și 
nu poate exista în lume o presă a- 
tît de puternică, ătît de principială, 
combativă, atît de legată de om cum 
esle presa comunistă.

In prezent presa din țara noastră 
militează activ pentru mobilizarea 
celor mai largi mase de oameni ai 
muncii la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de-al IlI-lea Congres al 
partidului nostru, vast program de 
luptă și de muncă al întregului po
por. pentru desăvîrșirea construcției 
socialiste în patria noastră. Prezentă 
permanent în frontul muncii pașni
ce. presa desfășoară o vastă activi
tate mobilizatoare a oamenilor mun
cii la sporirea producției și produc
tivității muncii, la îmbunătățirea ne
încetată a calității produselor și re
ducerea prețului de cost al acestora, 
la dezvoltarea și consolidarea agri
culturii noastre socialiste, la spori
rea continuă a producției agricole 
vegetale și animale. Pentru toți este 
bine cunoscut faptul că sub condu
cerea partidului presa din țara noas
tră a organizat diferite acțiuni de 
mare importanță, s-a preocupat de 
extinderea a tot ce e nou și folositor 
în mersul nostru înainte, adueîndu- 
și astfel o contribuție de preț la re
zolvarea cu succes a o serie de sar
cini ridicate de construcția socialis
mului în patria noastră.

Alături de presa din țara noastră, 
ziarul „Steaua roșie" condus și în
drumat îndeaproape și în mod per
manent de către Comitetul raional 
de partid reușește în măsură tot mai 
mare să-și îndeplinească rolul de 
propagandist, agitator și organizator 
colectiv. La baza întregii activități a 
ziarului „Steaua roșie" a stat și stă 
mobilizarea oamenilor muncii din ra
ionul nostru la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. Ziarul a susținut 
în mod permanent și a mobilizat oa
menii muncii din raion la o muncă 
însuflețită pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, realizarea unei 
producții numai 
oară.

Ținînd seama 
ionul nostru pe 
vem și o agricultură socialistă în 
plină dezvoltare, în centrul atenției 
ziarului a stat oglindirea activității 
însuflețite pe care țărănimea din ra
ion, unită în gospodării agricole co
lective, o desfășoară pentru a-și face 
viața tot mai fericită, tot mai înflo
ritoare.

Pentru rezolvarea cu succes a sar-

ANUL XIV. Nr. 723 Joi, 15 august 1963

de calitate superi-

de faptul că în ra- 
lîngă industrie a-

(Continuare în pag. 4-a)

Cu prilejul ZILEI PRESEI ROMÎNE, redacția 
ziarului „Steaua roșie" felicită călduros pe corespon
denții voluntari, colaboratori și cititori, urîndu-le noi 
succese în înfăptuirea sarcinilor trasate de partid 
pentru desăvîrșirea construcției socialismului în pa
tria noastră.

mu — fițI-ii FAȚă* Istorisiri
„Dumbrava" e liniștită în această 

zi călduroasă de august de parcă 
ar fi părăsit-o oamenii. E cald, ce e 
drept și aici spre înălțimi, soarele e 
și el cu ceva mai aproape. Nimeni 
să-mi țină de ortăcie înafară de un 
om înalt trecut de vîrsta tinereții. 
Vorbește rar și cumpănit.

— He, hei! Să știi dumneata cît 
au necăjit oamenii aceștia așezați pe 
firul văii de aici din Cibul îndepăr
tat și pînă sus la Almaș. îmi aduc 
aminte de copilăria mea, de... Era 
să zic de școală. Uitasem că nu am 
avut parte să dezleg taina slovelor 
decît în anii vieții noastre noi. 
La noi la Cib nici nu era o școală 
propriu-zisă. Se strîngeau într-o ca
să cîțiva copii, venea un inimos de 
dascăl, le spunea cîte ceva și cu as
ta gata școala. In tot satul nu erau 
decît vreo doi care au terminat 4 
clase. încolo toți analfabeți. Astăzi 
situația e cu totul alta. Nici nu ne 
vine să credem. La Cib-chei, sat 
despre care nu se știa nimic s-a ri
dicat o școală nouă, la Cib-sat a- 
vem cămin cultural în care ne pe
trecem duminicile. Altă dată pe vre
mea capitaliștilor singura portiță de 
a ne mai descreți frunțile o găseam 
la crîșmarul satului la care ne în
gropam și în datorii. Azi venim la 
cămin, ne ascultăm copiii cum cîntă 
viața noastră nouă'. .... x-3 t&ii frSBEi

• • •
Și la Glod și Almaș viața era tot 

la fel. Acum la Glod copiii învață în 
școală nouă, construită în anii pu
terii populare. S-a ridicat școală 
nonă și la Almașul Mare. Uneori du
minicile sau în alte dăți cînd ziua 
se îngînă cu noaptea întîlnești la 
tot pasul oameni mergînd spre ci
nematograf. Serile sau nopțile nu mai 
sînt așa întunecoase îneît să nu-ți 
vezi degetul. La Almașul Mare oda
tă cu înserarea se aprind becurile 
electrice, atît în casele oamenilor cît 
și pe străzi. In ulițe tinerii se prind 
în joc, rid și se învelesesc.

îmi aduc aminte de un caz petre
cut prin 1939. O femeie din Almaș 
mergea pe jos la Zlatna să-și caute 
leacul bolii care-o usca de pe pi
cioare. Am întîlnit-o sus în plai un
de se împreună drumul nostru, al 
cibenilor, cu al almășenilor. Abia-și 
ducea suferințele, dar n-avea ce 
face. La Almaș medicul ajungea o- 
dată la 6 luni, pentru că erau doi de 
toți pe întreaga Vale a Ampoiului 
și în satele noastre. Am mers cît am 
mers cu femeia și pe urmă n-a mai 
putut merge. A căzut jos și la cîte- 
va zile a murit.

Du-te azi la Almaș și intră te rog 
în noul dispensar. Rămîi uimit de
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In întîmpinarea zilei de 23 August
Cu planul depășit
La Depoul de locomotive din Te- 

iuș, întrecerea socialistă se desfă
șoară din plin. îndrumați îndeaproa
pe de către organizația de partid, 
muncitorii depoului obțin pe zi ce 
trece succese tot mai frumoase în 
muncă. Planul producției globale pe 
luna iulie 1963 a fost îndeplinit în 
proporție de 109,59 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
13,29 la sută față de plan.

Remorcînd 261 trenuri cu suprato- 
na j, au fost transportate mai repede 
la destinație 33.253 tone mărfuri, 
realizîndu-se prin aceasta o econo
mie de 15 locomotive. In acțiunea 
de remorcare a trenurilor cu tonaj 
sporit s-au evidențiat brigăzile loco
motivelor conduse de mecanicii Bai- 
doc Aurel, Medrea Gligor, Picoș 
loan și Păcurar loan.

Coresp. V. STREMȚAN

Au raportat terminarea 
treierișului

Membrii gospodăriei agricole 
lective din Bucerdea Vinoasă 
Straja au raportat zilele trecute 
minarea treierișului la cele 203 
și respectiv 333 ha cultivate cu grîu.

Fiind sprijiniți în această acțiune 
de mecanizatorii de la S.M.T. Alba 
Iulia și desfășurîndu-și cu elan mun
ca de zi cu zi sub conducerea direc
tă a organizației de partid din ca
drul gospodăriilor agricole colective 
ei s-au situat pe primele locuri 
raion în campania de recoltări.

După terminarea cu succes a 
ierișului o mare atenție acordă 
celorlalte lucrări ce se cer în aceas
tă perioadă. Astfel, cu sprijinul me
canizatorilor de la S.M.T., ei au tre
cut la executarea arăturilor de vară. 
Astfel, pînă în prezent ei au arat o 
mare parte din suprafața de teren 
planificată. ■) i

Angajamentul a fost îndeplinit 
înainte de termen cu 18 zile

Colectivul de muncitori de la sec
ția de împletit sîrmă din cadrul în
treprinderii de industrie locală „Ho- 
ria“ din Alba Iulia a înregistrat zi
lele trecute un binemeritat succes. 
Sub îndrumarea organizației de 
partid, avînd mereu în față exem
plul comuniștilor, colectivul de aici 
și-a îndeplinit angajamentul luat în 
cinstea măreței sărbători 
August, realizînd planul 
inte cu 18 zile.

Acest succes de seamă

de la 23 
lunar îna-

înregistrat
aici se

datorește introducerii și folosirii 
unor metode înaintate de muncă. 
Așa de exemplu s-a conceput, pro
iectat și executat în cadrul întreprin
derii o mașină de împletit sîrmă, 
care a dat un randament de produc
tivitate de aproape sută la sută. D 
novația aparține comunistului Co- 
man Alexandru, șef de schimb. O 
contribuție importantă la desăvîrși
rea inovației au adus-o muncitorii 
secției precum și comuniștii ing. 
Muntean Șofron și ing. Ordeanu 
loan.

de harnicii muncitori de Coresp. ALBU GH.

din

tre-

ce-ți văd ochii. Oamenilor li s-au 
creat adevărate condiții să-și îngri
jească sănătatea. Nti mai este ne
voie să alergi zeci și zeci de kilo
metrii pentru a-ți afla boala. Sînt 
aici toate serviciile chiar și mater
nitate pentru femei. Personalul me
dical se poartă omenește cu toți. Dar 
cîte n-aș avea să-ți istorisesc. In 
satele noastre a pătruns radioul, 
mașina de cusut, mobilă modernă...

A pătruns într-un cuvînt viața 
nouăl

La blocul A3 din Alba Iulia, constructorii muncesc cu însuflețire. 
preggțeșfe turnarea ultimului planșeu.IN CLIȘEU:

In preajma deschiderii
noului an școlar

Ne mai desparte puțin timp pînă la deschiderea noului an școlar. Pen
tru buna reușită a desfășurării procesului instructiv-educativ al elevilor 
în noul an școlar, peste tot în raionul nostru, conducerile școlilor, ca 
sprijinul sfaturilor populare, au acordat o atenție deosebită desfășurării 
lucrărilor de reparații și curățenie a localurilor de școli.

începute în multe locuri încă din primele zile ale vacanței și chiar 
mai înainte, pregăt’rile pentru viitorul an școlar se intensifică pe mă
sură ce ne aprop em de data deschiderii lui

Pregătiți din timp să-și primească elevii
Cunoscînd din proprie experiență 

că succesele în muncă la clasă sînt 
o urmare firească a condițiilor ma
teriale asigurate, conducerea Școlii

Brigada artistică de agitație de la Autobaza I.R.T.A. Alba Iulia, s-a 
clasat în cadrul celui de al VI!-lea concurs printre brigăzile fruntașe.

medii din Teiuș a luat din timp mă
surile necesare terminării încă îna
inte de 10 august a.c. a tuturor re
parațiilor și pregătirilor, în ve
derea începerii noului an școlar.

Ca urmare a preocupărilor susți
nute, conducerea Școlii medii din 
feiuș cu sprijinul sfatului popular 
comunal a efectuat reparațiile nece
sare și zugrăvirea întregului local 
de școală. La fel din timp au fost 
luate măsuri de revizuire a între
gului mobilier, iar acolo unde a fost 
cazul s-au făcut și reparațiile nece
sare. O mare atenție s-a acordat în
frumusețării aspectului exterior al 
localului școlii. Aici au fost amena
jate două terenuri de jocuri sportive 
menite să asigure dezvoltarea con
tinuă a culturii fizice și sportului în 
rîndul elevilor. Aceeași atenție s-a 
acordat și amenajării localului de 
internat al școlii care în acest ari va 
fi mărit cu încă 40 de locuri. Aici 
s-au făcut de asemenea reparații și 
zugrăveli interioare, precum și alte 
lucrări ce vor contribui la crearea 
unei atmosfere plăcute, atît în sălile 
de lectură cît și în dormitoare. De

(Continuare în pag. 3-a)
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Presa — purtătoarea cuvintului partidului
un ajutor prețios $1 la timp Vești de la corespondenți
In cadrul întreprinderii noastre au 

fost consemnate realizări de seamă 
în creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îmbu
nătățirea simțitoare a calității pro
duselor ce le producem.

In îndeplinirea cu prisosință a a- 
cestora un ajutor prețios și de fie
care dată la timp l-am primit din 
partea presei, în special de la cea 
locală care s-a ocupat în permanență 
de activitatea noastră. Articolele a- 
părute în ziarul nostru „Steaua ro
șie" a influențat în bine activitatea 
ce o desfășurăm zi cu zi. Așa de e- 
xemplu a fost generalizată experien
ța pozitivă a altor colective de mun
că, ni s-a dat ajutor concret în pri
vința găsirii celor mai eficace so
luții de rezolvare a unor probleme 
mai dificile de care desigur depin
dea îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție si a angajamentelor luate.

Popularizarea metodelor înaintate 
în muncă cît și a urmăririi rezulta
telor obținute în muncă a stat în aten
ția permanentă a ziarului. Din co
loanele ziarului am cunoscut iniția
tiva „La fiecare loc de muncă o pro
ductivitate cît mai înaltă" lansată 
de către metalurgiștii de la Zlatna, 
inițiativă Care a cunoscut o largă 
popularizare și în cadrul întrenrin- 
derii noastre, ea fiind îmbrățișată cu 
căldură și fiind aplicată în acelaș 
timp în toate sectoarele noastre.

Și rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. Am realizat media produc
tivității muncii pe primele 6 luni ale 
anului în pronortie de 108 la sută. 
Desigur că tot în această perioadă, 
din partea ziarului am primit alte 
și alte indicații și orientări în pri
vința obținerii rezultatelor. Articole 
ca „Măsuri care vizează rezultatele". 
„Succese de seamă la l.I.L. „Horia"

Ășa-i poștașul nostru
Fie iarnă, fie vară, pe timp de ză

padă sau arșița dogoritoare a soa
relui de august, cu tolbai-i elină de 
vești străbate fără oboseală o uliță 
sau alta din Vurpăr, Mereteu sau 
Dealul Fierului poștașul Ispas N. 
El și-a cîștigat pe bună dreptate 
stima și respectul oamenilor din îm
prejurimi. Și apoi de ce nu ar fi 
așa? Să poposești zilnic la mai mult 
de 200 de porii și., fiecăruia să-i 
„spui" ceva, să-i dăruiești cuvîntul 
partidului prin ziarul cel atît de 
mult dorit sau. prin rîndurile dragi 
ale scrisorilor de la cei dragi, desi
gur nu este ușor. Insă lui Nicolae 
Ispas nu-i schimbă intinerariul,^ nici 
chiar oboseala. Nu a fost încă și 
parcă nimeni nu l-a văzut vreodată 
obosit. Cu zîmbetul pe buze, cuvor- 
ba-i caldă, așa-1 cunosc oamenii și 
tot asa-1 si prețuiesc.

N. TOMUȘCA

In cinstea colectiviștilor 
evidențiat! în muncile agricole
Elevii de la școlile medii și școala 

de 8 ani din localitate aflați în va
canță în Cistei desfășoară o intensă 
activitate cultural-educativă în ca
drul căminului cultural, astfel că 
colectiviștii au posibilitatea să par
ticipe la frumoase și interesante ac
țiuni culural-educative.

In ziua de 11 august 1963 în fața 
unui număr de peste 300 de specta
tori,. formațiile artistice de teatru, 
cor și dansuri au prezenat un bogat 
și variat program artistic dedicat 
colectiviștilor evidențiați în muncile 
agricole din campania de vară.

DUMITRU LONGHIN 

f 
Creșterea porcilor aduce venituri mari colectiviștilor. In clișeu: Un 

SM>u lot de purcei înțărcați la gospodăria colectivă din Galda de Jos.

sau „înainte de termen" sînt numai 
cîteva din materialele apărute în zia
rul nostru local „Steaua roșie" și 
care se ocupă în mod special atît de 
analiza problemelor de bază ce stau 
în fața colectivelor noastre de mun
că cît și de popularizarea metodelor 
și succeselor dobîndite în muncă.

Datorită acestor fapte ziarul și-a 
cîștigat stima și prețuirea cuvenită 
din partea muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor întreprinderii noas
tre, el fiind așteptat cu nerăbdare 
de fiecare dată.

De asemenea, sprijinul ziarului 
s-a făcut simțit în mare măsură și 
în privința îmbunătățirii calității 
produselor noastre. Combaterea unor 
lipsuri semnalate în paginile ziaru
lui în privința atitudinii superficiale 
față de muncă a unora, a dus la o 
îmbunătățire simțitoare a calității, 
care în prezent putem spune că este 
mult superioară nivelului anilor 
precedenți. Produsele noastre ca 
mobilă de diferite tipuri, cărămidă, 
împletituri de sîrmă și altele sînt 
tot mai mult solicitate și apreciate 
de către oamenii muncii.

Fiecare muncitor, maistru, tehni
cian sau inginer din întreprinederea 
noastră găsește în ziarul „Steaua 
roșie" un prieten credincios care-1 
aiută concret ounîndtt-i la îndemînă 
bogate și variate metode de muncă.

Ajutorul pe mai departe pe care 
ni-1 va da presa de partid în munca 
noastră se va concretiza orintr-un 
bilanț si mai rodnic în înfăptuirea 
mărețelor sarcini ce ne stau în față.

GHEORGHE BRAȘOVEANU 
directorul l.I.L. „Horia" Alba Iulia

Excursie la „DETUNATA*1
trecute ca 
initiative a

Intr-una din duminicile 
urmare a unei lăudabile 
comitetului comunal al femeilor din 
Zlatna, ajutat și sprijinit de comite
tul comunal de partid și de sfatul 
popular comunal, s-a organizat o 
excursie la muntele „Detunata" din 
masivul munților Apuseni.

A fost o inițiativă de mult aștep
tată și de multe femei dorită, nu nu
mai pentru farmecul pitoresc al unei 
excursii în natura frumoasă a mun
ților Apuseni, ci și pentru curiozita
tea firească de-a cunoaște un fru
mos monument al naturii de aici — 
stînca de bazalt — un fenomen rar 
întîlnit.

Intîlnirea cu piatra rară și sălba
tică a stîncii de bazalt, cu peisagiul 
extraordinar de frumos al 
a constituit prilejul unor 
bucurii. înaltă de circa 
stînca de bazalt este de-o 
rar întîlnită.

locurilor, 
justificate 
100 metri 
frumusețe

Coloanele prizmatice,

Pornesc rînduri din uzină...
Poate pe fila îngălbenită a carto- 

tecii notarea laconică de acum mai 
bine de 12 ani și-a pierdut impor
tanța. Un nume, o dată și un titlu. 
Atît. Și totuși răsfoind peste aceste 
documente în anumite popasuri din 
viață întîlnești în cuprinsu-le senti
mentele înalte ale omului care, în- 
vingînd timiditatea primului început, 
s-a prins să fie propovăduitorul nou
lui și dușmanul a tot ce e rău și

Ceferiștii în excursie

După o săptămînă de lucru, o zi 
de recreere în tovărășia munților e 
foarte bine venită. De aceea pentru 
ceferiștii din Complexul Teiuș-Coșla- 
riu s-a organizat o excursie la In- 
tregalde, unde au petrecut în mod 
plăcut o duminică împreună cu fa
miliile lor. Pe văile Intregălzii s-au 
făcut auzite cîntecele vesele ale te- 
iușenilor și acordurile orchestrei 
care au adunat în jurul ei zeci de 
oameni dornici să-și petreacă în mod 
plăcut timpul liber. T. V.

Cursa de 10 metri garduri

Deși nu s-a mai auzit pînă acum 
despre această ramură sportivă ea e- 
xistă și ia proporții tot mai mari în 
orașul nostru.

6 mică plimbare pe strada Calea 
Moților și vă veți convinge de a- 
devăr. La un moment dai în plin 
trotuar întîlnești garduri în zig-zag 
așezate parcă pentru a încurca cir
culația pietonilor. Se vor întreba u- 
nii: S-a redus oare cursa de 100 
metri garduri? Da! s-a redus pen- 
trucă tovarășul Eugen Paladoi a 
fixat garduriie la 10 metri. Cum 
însă vecinii fac tot același lucru e- 
xistă toate condițiile să se ajungă 
din nou la 100 metri garduri.

Nu știm, tovarășii de la sfatul 
popular al orașului n-au nimic de 
spus în privința aceasta?

PETRAȘCU NICOLAE

strînse mănunchi, unele verticale, al
tele cu vîrfurile îndoite, par a fi dăl
tuite de mîna celui mai priceput 
sculptor. Din vîrful „Detunatei" pri
virilor li se oferă alte și alte frumu
seți. Vezi de aici „Vulcanul" cu pe
reții lui abrupți și cu curiozitatea 
îmbrăcăminții acestui munte care-și 
schimbă culoarea după lumina soa
relui, vezi muntele Găina etc. Dea- 
semenea am admirat fîntîna ghețar.

A fost o excursie frumoasă, re
creativă și instructivă. Comitetul or
ganizației de femei din Zlatna a 
fost bine inspirat cînd a inițiat-o. Ar 
fi o notă și mai bună dacă, mergînd 
pe aceeași linie s-ar mai organiza 
și alte excursii, fie în cuprinsul re
giunii noastre — unde sînt atîtea 
locuri pitorești de vizitat, fie în alfe 
regiuni ale frumoasei noastre patrii.

MAIOR SEPTIMIA
Centrul de radioficare Zlatna

tînăr ca orieînd. 
însuflețită, entuziasmul 
mă înconjoară — spu- 
din zile — îmi dau

dăunător, s-a angajat să fie slujitor 
devotat al partidului, pe frontul cu- 
vîntului tipărit.

★
Comunistul Cîmpean Aurel, își 

are strînse în tîmplele-i albite peste 
cincizeci de primăveri. E însă totu
și tînăr, mai

— Munca 
oamenilor ce 
nea într-una 
parcă aripi. Și atunci cînd iubești a- 
cești oameni, cînd te entuziasmează 
munca lor poți să nu scrii despre ei? 
Nu! Nu poți! Deci...

La redacție a sosit o scrisoare. E 
poate a suta care poposește aștep- 
tîndu-și rîndul la tipar. Secretarul 
comitetului de partid de la Uzina 
chimico-metalurgică Zlatna, Cîm
pean Aurel, a scris din nou despre 
oameni, despre munca lor. Vorbește 
cu pasiune despre tot ceea ce scrie 
dar cu mult mai mult despre oa
meni. Comunistul Dominic Alexan
dru a realizat o nouă inovație. Poa
te oare o asemenea faptă de abne
gație și dragoste pentru viața a- 
ceasta nouă să rămînă fără ecou? 
Nu poate. Ea trebuie cunoscută și 
exemplul ei mobilizator trebuie ur
mat. S-a defectat un cuptor. Echipa 
de zidari și mecanici intervine cu
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Intîlnire între constructori
Sus, la al treilea etaj 

A 3, echipa lui Cîmpean 
ultimele cărămizi. Mîinile harnici
lor constructori clădesc de zor cu 
toată'bătaia soarelui. Mulți trecători 
se opresc, se uită la clădirea impu
nătoare, la cei ce o înalță. In priviri 
li se poate citi mîndria pentru me
seria de constructor, mulțumirea, ca 
și cînd ei, trecătorii, ar fi înălțat-o.

—- Atunci cînd vezi oamenii că te 
privesc cum lucrezi — spunea șeful 
echipei de zidari, Cîmpean loan — 
mîinile îți umblă mai repede, mai 
cu spor și într-adevăr ne putem 
mîndri. Blocul A3 a fost ridicat în- 
tr-un timp scurt în roșu.

Era ora 12. Constructorii coborî- 
seră de sus, de pe bloc, își luară 
servietele și la umbra răcoroasă a 

al blocului 
loan pune

curaj. Sînt greutăți care uneori pun 
în pericol și viața. Comuniștii u- 
zinei, toți muncitorii știu să învin
gă greutățile momentului. Filus 
Francisc, Balașfi Iosif, Nicula Ni
colae, Magda loan și Valacec loan 
aveau să dea cel mai greu examen 
din viață. Și, l-au dat cu succes. In- 
fruntînd temperaturi înalte ei au re
parat cuptorul. Asemenea fapte de 
eroism adevărat nu pot fi trecute 
sub tăcere. Și tocmai de aceea ori de 
cîte ori se petrece ceva comunistul 
Cîmpan Aurel așterne rînduri pe 
hîrtie și le trimite ziarului. Oamenii 
le citesc apoi cu dragoste. E o do
vadă a stimei pe care le-o acordă 
colectivul în care muncesc, le-o a- 
cordă toți cei ce le cunosc fapta.

Dar tovarășul Cîmpeanu nu se 
împacă nici cu lipsurile. Ori de cîte 
ori le întîlnește le consemnează și 

■ - - - ■ aceasfa e
muncii, a

le trimite ziarului. De fapt 
o datorie a fiecărui om al 
fiecărui comunist.

★
De peste doisprezece 

cretarul comitetului 
Cîmpean Aurel, 1 
rînduri despre 
despre inimoșii 
zultate. Sînt rînduri simple dar 
emoționante. Sînt adevărate me
saje care reflectă dragostea și a- 
tașamentul față de triumful noului, 
sînt semnele conștiinței cu care s-a 
legat să facă parte din marea ar
mată a corespondenților voluntari, 
— acești minunați exponenți ai o- 
piniei publice. N. S.

de 
trimite 

muncă și 
făuritori

ani, se- 
partid, 

ziarului 
fapte, 

de re-

'Ă

blocului întinseră o masă comună.
Un om între două vîrste, cu panta

loni scurți de culoare verde, purtînd 
•în picioare sandale ușoare de vară 
se apropie de ei și le urează „poftă 
■bună". I se dete binețea, și bineîn
țeles invitația de a pofti la masă. 
După o scurtă discuție aflară _cu 
toții că era constructor din R. P. 
•Ungară.

— Mă numesc Budai Imre, ingi-A 
•ner constructor în Ungaria, — spu
se străinul strîngînd mîinile zidari
lor. — Pot să privesc și eu acest 
bloc?

— Poftiți și vă uitați, spuse unul 
'din grup.

In jurul lui, constructorii făcuseră 
un cerc larg. Inginerul Budai Imre 
le împărtăși din experiența construc
torilor maghiari.

— îmi place construcția. E un 
bloc frumos. îmi plac mult balcoa
nele. Sînt pline de fantezie. Cînd va 
fi . gata, va fi foarte frumos. Elec
tricieni aveți?

— Avem, cum să nu?! El e elec
tricianul nostru, — spuse Cîmpean 
Ioan arătîndu-1 pe electricianul Ma
rian Pop.

Cei doi își strînseră mîinile.
— Mă bucur, și eu am muncit ca 

electrician. Inginerul maghiar vor-’ 
bea puțin mai greu romînește, dar 
constructorii înțelegeau.

— Voi sta aici, în Alba Iulia pînă 
prin 23-24 august. Dacă te intere
sează, îți pot arăta o inovație .de-a 
mea, s-o folosești aici, la dumnea
voastră. Ai o foaie de hîrtie?

— Cum să nu? spuse electricianul 
scoțînd din buzunar un carnețel pe 
care-1 întinse inginerului.

Acesta îl luă și începu să schițeze 
un transformator.

— De fapt să știi că nu e un 
transformator obișnuit. E un tran
sformator de la 1-220 v cu 10 bor
ne. Aceasta .e o inovație personală 
și v-o arăt cu mare bucurie. Dacă 
vreți să veniți, după ora de pro
gram la mine, sînt foarte bucuros 
să vă arăt schițele ca să faceți și 
dumneavoastră unul la fel. Vă asi
gur că e un transformator util și mo
dern.

Pe tema transformatorului, discu
țiile mai continuară mult timp. In
ginerul Budai Imre explica electri
cianului Marian Pop modul de în
trebuințare a transformatorului și 
multe alte detalii. Toți ascultau a- 
tenți.

A. MANOILA
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VIAȚA DE PARTID

Fiecare comunist cu sarcini concrete
Organizația de partid de la Iprod

coop Alba lulia s-a întărit mult în 
ultimii ani. Ocupîndu-se cu grijă de 
creșterea și educarea tovarășilor din 
activul fără de partid, biroul orga
nizației de bază din această între
prindere se preocupă cu toată răs
punderea și de antrenarea tuturor 
comuniștilor la desfășurarea unei 
susținute munci politice pentru creș
terea producției și 
muncii și continua 
calității produselor.

Una din formele 
munca politică a membrilor și can- 
didaților de partid este repartizarea 
■de sarcini de partid după pregătirea 
și posibilitatea fiecăruia. Din felul 
cum sînt repartizate sarcinile de 
partid în carnetul destinat ținerii e- 
■videnței îndeplinirii acestora, se ve
de clar preocuparea în acest sens a 
Biroului organizației de partid. Fie
cărui membru și candidat de partid 
îi sînt repartizate una sau două sar
cini. Pentru a întări simțul de răs
pundere asupra felului cum se în
deplinesc aceste sarcini, biroul or
ganizației de bază cere periodic co
muniștilor să informeze adunarea 
generală despre 'felul cum își duc 
la îndeplinire sarcinile de partid. 
Controlul îndeplinirii sarcinilor este 
efectuat și de secretarul organizației 
de bază. Acolo unde comuniștii în- 
tîmpină greutăți în ce privește înde
plinirea sarcinilor de partid, ei sînt 
ajutați de către membrii biroului în 
rezolvarea problemei respective. Un 
alt faot pozitiv în munca biroului 
(rganizatiei de bază de la Iprodcoop 

ste acela că pentru fiecare sarcină 
se stabilește o dată precisă pînă 
cînd trebuie îndeplintă. Cei care nu 
se achită de sarcina primită 
trași la răspundere și ajutați 
mult în această direcție. Așa 
-xemplu, într-o vreme, tovarășii 
Tîicolae și Drăgan loan nu-și duceau 
Ia îndeplinire sarcinile încredințate. 
Mai mult, încălcînd disciplina mun
cii, ei întîrziau și lipseau nemotivat 
în paod repetat din producție. Față 
de aceste abateri organizația de 
partid a luat imediat atitudine, bi
roul organizației a însărcinat pe to
varășul Hărmănaș Nichifor să se o- 
Cupe de educarea acestor doi tova
răși. In urma muncii politice depuse 
.și sprijinul acordat, tovarășii mai 
sus amintiți au reușit să-și lichideze 
în scurt timp lipsurile și chiar să 
devină evidențiați la panoul de o- 
noare al întreprinderii. In ultima pe
rioadă însă asemenea cazuri sînt pu
ține, deoarece fiecare membru și 
candidat de partid se străduiește 
■să-și ducă la bun sfîrșit sarcinile.

Cu sarcini bine stabilite în ca
drul procesului de producție, mem
brii și candidații de partid sînt re
partizați în locurile cheie. De exem
plu, în cadrul echipei care lucrează 
Ia mobilă, produsul cel mai preten
țios, la mașinile principale și croi
tul materialului lucrează cei mai

productivității 
îmbunătățire a

de antrenare în

sînt 
mai 

de e- 
Luca

buni membrii de partid ca Popa Ma
xim, lancu loan, Cioară loan și al
ții. Tînărul membru de partid Con
tor Gheorghe, acordînd o atenție de
osebită calității produselor, lucrează 
cu multă grijă la șlefuirea furniru
lui. Echipa condusă de comunistul 
lancu loan, înlocuiește cu succes 
bradul cu plăci aglomerate la mo
bila de bucătărie și mobila comer
cială. De asemenea, exemplul bun 
al comuniștilor Rusan Gheorghe, 
Bleneși Carol, Voicu Mihai, Adam 
Mircea, Luca Ștefan, Sînzuiană 
Gheorghe și a altora a făcut posibil 
obținerea unor frumoase rezultate. 
Astfel, planul global pe primele 7 
luni a!e acestui an a fost realizat și 
chiar depășit cu 33 la sută. Au fost 
de asemenea realizate beneficii peste 
plan în valoare de 109.000 lei prin 
depășirea volumului producției pla
nificate, iar productivitatea muncii a 
crescut cu aproape 7 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Preocuparea permanentă a birou
lui organizației de partid pentru e- 
xecutarea unui control exigent, o- 
perativ a contribuit în foarte mare 
măsură la îndeplinirea sarcinilor de 
către fiecare membru și candidat de 
partid. Acest lucru este oglindit prin 
rezultatele bune obținute pînă în 
prezent în toate ramurile de pro
ducție din cadrul întreprinderii.

Hotărîți ca prin străduința lor co
lectivă să fructifice cît mai bine ex
periența cîștigată, comuniștii de la 
„Iprodcoop" depun toate eforturile 
pentru a-și îmbunătăți continuu sti
lul și metodele de muncă și în mod 
deosebit pe ce'e referitoare la orga
nizară muncii, repartizarea cît mai 
justă a sarcinilor și îndeplinirea a- 
cestora, conștienți fiind că în aceas
ta constă în mare măsură chezășia 
succeselor în rezolvarea problemelor 
ce le stau în față.

Lucrările agricole de vară să fie grabnic terminate
Fruntași la arăturile de vară

Paralel cu recoltatul și treieratul 
griului, una din principalele lucrări 
agricole care trebuie grabnic termi
nate este și arătura adîncă de vară. 
Ținînd seama de aceasta, brigăzile 
de mecanizatori din multe gospodării 
colective și-au organizat temeinic 
munca încă de la început, pentru a 
putea efectua la timpul potrivit toate 
lucrările agricole de vară. La gos
podăria colectivă din Ighiu, de e- 
xemplu, arăturile adînci de vară au 
fost începute odată cu recoltatul.

Aici, de îndată ce echipele de colec
tiviști terminau de secerat o parce
lă, tractoriștii imediat treceau la e- 
fectuarea arăturilor de vară chiar 
și printre clăi. Iar pe măsura ce 
snopii erau transportați la arie se 
continua arătura pe întreaga supra
față eliberată. In felul acesta tracto
riștii au lucrat din plin iar în ziua 
de 14 august au terminat arăturile 
de vară pe întreaga suprafață pla
nificată de 240 hectare.

Arăturile trebuie făcute 
acum!

Treierișul trebuie urgentat
In numeroase gospodării colective 

din raionul nostru, unde munca a 
fost mai bine organizată, iar capa
citatea de lucru a garniturilor de 
treier a fost folosită mai judicios, 
treierișul griului este foarte avansat 
și chiar terminat în unele gospodării 
colective ca Straja, Bucerdea Vi- 
noasă și altele.

Timpul prielnic și capacitatea de 
lucru a batozelor nu sînt însă folo
site peste tot cu aceiași răspundere. 
Numai așa se explică faptul că încă 
la data de 14 august, unele gospo
dării colective ca cele din Căpud și 
Cricău continuă să rămînă în urmă 
la treieriș. Consiliile de conducere 
ale unor gospodării colective cum 
sînt cele din Galda de Jos, Alba Iu

lia, etc. n-au luat măsuri 
pentru grăbirea treierișului 
această importantă lucrare 
să se tărăgăneze.

In aceste zile, toate forțele trebuie 
mobilizate pentru terminarea treieri
șului în timpul cel mai scurt, 
îndrumarea 
conducerile 
mă trebuie 
munca, să

eficiente 
astfel că 
continuă

Sub 
organizațiilor de partid, 
unităților rămase în ur
să organizeze mai bine 
asigure 

plin a capacității 
turilor de treier, 
ducerea stațiunii 
toare să asigure 
vă a batozelor din gospodăriile care 
au terminat treierișul în cele care 
sînt încă rămase în urmă cu aceas
tă lucrare.

Deși recoltatul păioaselor s-a ter
minat de mai mult timp șl terenul a 
fost eliberat de snopi și paie, la li
nele gospodării colective, ritmul a- 
răturilor de vară continuă să se 
desfășoare încă mult sub posibilități. 
La gospodăria colectivă din Stremț, 
de exemplu, din cele 300 ha prevă
zute a fi arate, pînă la data de 14 
august s-a arat în jurul la 100 ha. 
Miriștea lăsată nearată mai multe 
zile duce la pierderea unei mari can
tități de azot și apă din stratul a- 
rabil. Pentru a evita pe cît mai mult 
posibil aceste pierderi, este necesar 
să se excute grabnic arătura de vară 
pe toată suprafața planificată și la 
gospodăria colectivă din Stremț. A- 
ceastă unitate a realizat o produc
ție la ha sub 
asemenea după 
prezintă la data 
nurile de porumb
ducție mică în comparație cu alte 
gospodării. Cauza producțiilor scă
zute de cereale este motivată prin 
lipsa mijloacelor de fertilizare a so
lului. Oare dacă așa stau lucrurile, 
de ce consiliul de conducere al 
gospodăriei colective din Stremț nu 
ia măsuri încă de pe acum pentru 
transportul îngrășămintelor naturale 
în cîmp și grăbirea arăturilor 
vară? La această întrebare să 
pundă consiliul de conducere 
gospodăriei agricole 
Stremț prin luarea 
gente care să ducă 
crărilor agricole de 
rea solului, punînd
pentru sporirea producției agricole 
din anul următor.

posibilități. De 
felul cum se 
actuală și la- 

vor avea o pro-

Mai multă
Arăturile adînci de vară sînt ră

mase în urmă și la gospodăria co
lectivă din Benic. La această uni
tate agricolă, pînă la 14 august, au 
fost arate 130 ha față de 350 ha cît 
au prevăzut. Față de această situa
ție, consiliul de conducere al gospo-

La G.A.C. din Ciugud treierișul se apropie de sfîrșit. IN CLIȘEU : 
Aspect de la treieriș.

In preajma deschiderii noului an școlar
Pregătiți din timp să-și 

primească elevii

(Urmare din pag. l-a)
•■asemenea aici s-a revizuit întregul 
■cazarmament de care dispune școa- 
'la, efectuîndu-se totodată și repara
ția lui. Cantina internatului a fost 
aprovizionată cu conservele nece
sare. S-au luat măsuri ca pînă la 
•data de 15 august să fie depozitat 
>în încăperile amenajate, întregul 
•combustibil necesar pentru iarnă.

Pentru reușita procesului 
instructiv-educativ

In anul școlar trecut, ca de altfel 
•și în anii precedenți, învățătorii și 
■profesorii de la Școala de 8 ani din 
Cistei au obținut succese de seamă. 
■Și aceasta nu întîmplător. Pe lîngă 
faptul că s-au pregătit temei
nic pentru fiecare lecție, ei au folo
sit în predare și un bogat material 
intuitiv la fiecare oră de curs.

Hotărîți să obțină rezultate și 
mai bune în noul an școlar, paralel 
•cu lucrările de reparație și cură
țenie, conducerea școlii de 8 ani din 
Cistei în strînsă colaborare cu ca
drele didactice, au îmbogățit inven
tarul școlii cu noi și noi piese.

Așa de exemplu pentru a veni în 
ajutorul elevilor din clasa a I-a au 

■fost confecționate din carton litere 
-mari și mici, iar pentru clasa a IV-a 
planșe gramaticale. De asemenea 
au mai fost confecționate și unele

aparate și s-au făcut diferite planșe, 
scheme și altele.

Bine doar pe jumătate

Ce-i drept și la Mihalț, problema 
deschiderii în bune condițiuni a a- 
nului școlar a preocupat atît condu
cerea școlii cît și comitetul execu
tiv al sfatului popular comunal. Așa 
spre exemplu, parcă ghicind lipsa de 
comoditate a tovarășilor de la 
I.G.O. Alba, conducerea școlii de 8 
ani din Mihalț a făcut încă din luna 
aprilie a.c. o adresă către I.G.O. 
Alba lulia prin care solicită, la ter
minarea anului școlar trecut... tri
miterea de zugravi pentru lucrările 
de reparare și zugrăvire a școlii. Și 
cu toate acestea rezolvarea cererii 
lor a fost soluționată abia acum cî
teva zile. Așa deci, la Mihalț lucrul 
cum s-ar spune se află în toi. Ți
nînd cont însă de situația creată și 
de faptul că pînă la deschiderea șco
lilor a mai rămas doar o lună se 
cere ca atît conducerea școlii de 8 
ani cît și Comitetul executiv comu
nal să acorde o atenție deosebită re
cuperării timpului pierdut și deci 
să asigure terminarea cît mai ur
gentă a micilor reparații, spoieli și 
bineînțeles curățenia localului școlii.

In ritm de melc

Asemănător ca la Mihalț s-au pe
trecut lucrurile și la Școala de 4 ani 
din satul Beldiu. Numai că de data 
aceasta nu este vorba de I.G.O. 
Alba lulia ci de secția I.G.O. Te-

iuș. Desigur că volumul de lucrări 
nu s-ar putea compara. Școala din 
Beldiu are doar două săli de clasă, 
dar cu toate acestea problema re
vizuirii și reparării acestora pînă 
în prezent este nerezolvată.

Este adevărat că de rămînerea în 
urmă a neefectuării lucrărilor de re
parații ce se cer la această școală se 
face vinovată și conducerea Școlii 
medii din Teiuș care teritorial și 
din punct de vedere gospodăresc o 
patronează, dar aceasta nu scutește 
cu nimic cadrele didactice de la 
Beldiu de a se preocupa cu răspun
dere de efectuarea reparațiilor.

Timpul care a mai rămas se reco
mandă a fi folosit din plin, atît de 
conducerea Școlii medii din Teiuș ca 
și de sfatul popular comunal, care 
poartă de asemenea toată răspun
derea de starea în care se găsește 
școala din Beldiu.

★
Din cele cîteva aspecte oglindite 

se desprinde clar faptul că acolo 
unde sfaturile populare și conduce
rile școlilor au privit cu răspundere 
problema pregătirilor în vederea 
deschiderii noului an școlar, au fost 
obținute rezultate bune.

Opus acestora, în unele locuri ca 
cele amintite mai sus sau ia Ciu
gud, Benic și Vințul de Jos, orga
nizațiile de partid trebuie să îndru
me cu toată competența sfaturile 
populare în sensul impulsionării lu
crărilor ce se cer la localurile șco
lare, în așa fel ca ele să fie termi
nate cel mai tîrziu pînă la data de 
25 august. Există în această direcție 
toate condițiile necesare.

I. PONORAN

folosirea din 
de lucru a garni- 

De asemenea con- 
de mașini și trac- 
deplasarea operati-

preocupare
dariei colective din Benic trebuie să 
ia atitudine acordînd mai multă 
preocupare acestei importante lu
crări și a jutați de către mecanizatori 
să treacă de urgență la executarea 
arăturilor adînci de vară folosind 
din plin timpul bun de lucru din zi
lele următoare.

de 
răs- 

al 
din 
ur- 

i lu-

colective 
unor măsuri 
la executarea 
vară și fertiliza- 
de acum bazele

"KtoeT ! Insilozatul și pregătirea frunzarelor
Perioadă optimă a sosit

Colectiviștii din Micești preocupa
ți pentru asigurarea unor cantități 
mari de nutrețuri însilozate și de 
bună calitate s-au pregătit dn timp, 
luînd toate măsurile pentru desfășu
rarea acțiunii de însilozare în con
dițiile cele mai bune. Și îndată ce 
porumbul a ajuns în faza optimă au 
trecut la recoltarea lui în amestec 
cu gulii, sfeclă și alte resturi de la 
grădina gospodăriei.

Harnicii colectiviști din Micești 
au reușit ca numai în cîteva zile să 
însilozeze peste 60 tone. In aceste 
zile acțiunea de însilozare continuă. 
Paralel cu executarea altor lucrări,

în cadrul gospodăriei colective din 
Micești a fost organizată o echipă 
care se preocupă în această perioa
dă de pregătirea și așezarea frunza
relor necesare pentru completarea 
furajelor Ia oi în timpul iernii.

Exemplul miceștenilor este bine 
să fie urmat de toți colectiviștii din 
raion și odată cu lucrările de însi
lozare să fie organizate echipe care 
să taie și să pregătească cît mai 
multe frunzare. Posibilități sînt su
ficiente în fiecare unitate, acestea 
trebuie însă folosite din plin încă 
de pe acum.

Capacitatea tocătoarelor să fie folosită din plin
Experiența gospodăriilor colective 

fruntașe au dovedit că acolo unde se 
iau din timp măsuri de pregătire în 
vederea însilozărilor, această acțiu
ne se desfășoară în condiții bune și 
contribuie în mare măsură la ridi
carea calității nutrețului însilozat. 
Ținînd seama de aceasta, în multe 
gospodării colective din raion a e- 
xistat în acest an o preocupare mai 
mare în această privință. De exem
plu, gospodăria colectivă din Vin
țul de Jos, care are de însilozat a- 
proape 3.000 tone de nutrețuri di
ferite, și-a procurat din timp o 
combină universală de siloz, a cu
rățit și pregătit o mare parte din 
silozurile existente, iar în ziua de

12 august au început acțiunea de 
însilozare.

Ritmul însă în care se desfășoa
ră însilozarea este mult sub posibi
lități (15 tone în 2 zile). Aceasta în
seamnă că un siloz de 100 tone în 
loc de 3-4 zile va fi terminat în 
10-12 zile. Pentru a evita tărăgăna
rea acțiunii de însilozări și pentru 
a însiloza toată suprafața de po
rumb în perioada optimă, consiliul 
de conducere al gospodăriei colecti
ve din Vințul de Jos, trebuie să 
treacă imediat la organizarea mai 
temeinică a muncii în așa fel încît 
capacitatea de lucru a tractoarelor 
să fie folosită din plin, iar însiloza- 
tul să se desfășoare în ritm susți
nut.

Ce se mai așteaptă
Creșterea continuă a efectivelor 

de animale în cadrul gospodăriei 
colective din raion impune să fie 
luate măsuri tot mai hotărîte pentru 
asigurarea unor cantități îndestulă
toare de furaje variate cu o bogată 
valoare nutritivă. Unul dintre aceste 
nutrețuri care îndeplinesc foarte 
bine condițiile cerute îl constituie 
porumbul siloz. Dar aceasta numai 
atunci cînd se însilozează în faza 
optimă, cînd știuletele de porumb a 
ajuns în faza de lapte-ceară.

Deși faza optimă a început, la 
gospodăria colectivă din Teiuș, ac
țiunea de însilozare continuă să fie 
amînată de la o săptămînă la alta 
în mod cu totul nejustificat. Gospo

dăria colectivă din Teiuș are de în
silozat în acest an peste 3.000 tone 
de porumb și alte diferite plante de 
nutreț. Pentru realizarea acestei sar
cini în cele mai bune condițiuni și în 
timp scurt se cere din partea consi
liului de conducere (președinte tov. 
Timiș Gligor) mai multă muncă or
ganizatorică, asigurînd desfășurarea 
însilozării în două schimburi. De 
asemenea, organizația de partid din 
cadrul gospodăriei, folosind agita
torii, să treacă la mobilizarea colec
tiviștilor. la. această importantă ac
țiune, luptînd ca fiecare plantă sau 
deșeu agricol utilizabil să fie însilo
zat în amestec cu porumbul ajuns 
în faza optimă. ,
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uj jnauuoa ‘Bjqy jg ajjojsj |naoj ajsa 
pzgA ajnqajj ajBa njanj jniuijj

■yjq’S js oajy ojjoj ‘sBjnpuoy ‘bj 
-uuiapng uj asajgSajd as ajBa ajuu 
-aajaui ajadnjj ap gpnjajd ij jb Bjns 
-uj gaup Bjduiijui jb-s aa auiq ajjBoj 
aSajajuj ajBaajj 'jjsjjBjjadiuj njjuad 
joaujsqo un-jjuj ‘gpBajjBq uj gptu 
-JojsuBjj ajsa gfBjd ajsaajj ’bjufij 
-jui guoz o tunau ajsa ojoau ga gaijd 
-xa au jJajijo jjJauiq. qjqisodtuj ajsa 
njanj jsaau jua qujojjj ad ajaagjd 
na uquiijd jb-s aajjUBUioj ajjqaaj 
-ad js ajjjiujsau ad gsBj as ujuas

•gzajSua uquijj 
asaqJOA au jjjjy qjjBjji njnsuj 
ajsaqjoA as ajua gppnja uzaauBjj 
gzuasajpu as ju ubjbj un 

tuaq gs uijjdo a\ -bjjbui 
gs gpajjjs gjojuBds o-jjuj 
jzauiqa apun ‘gjujajatuoa

gS p B3 JJgJJJOJ 
upju§ asop jnj 
apun ‘soujj ap 
[a bo jiuaAjajuj 

'BUBABJJ Ujp
UI 0JBOJJAOJSJ

souid ap B|SI ,
•UBaiJauiB-pns injnj 

-uauijuoa jnsujjdna Sajjuj ad țipuid 
-sgj b-s nu Bjsoq BajBojizoiSnj ga 
jnjduj uaijdxa apod as jajjsB iBuin\ 
•jjBtu ajuBjsip apqgjjs apod nu ncs 
BZBajguua nu sa ga ajBd as ’uij 
-nd Bajd Jiaap ajțs as nu jajaasui jb 
ajjpuidsgj ap jnpoui is -bJbia aadsap 
is JBiqo -qoq jajiqjjaj pdBa gund 
gs jiqBdua nipauiaj inun uajuajjq 
-bj njjuad gjnujjoj o gaui isgS pj 
-nd b nu jopjoqBj un jaiu is apj.q 
-Baoj ui gasBajiqBjs as gs jiuzgjpuj 
b nu ajpaui un iai[\j qjJiaid jjijjos 
gjapjsuoa. as iijoqnaoj is qniu ibui 
joj aFsapuidsgj as BjBog

J3BS 
loioj

_ -saaans 
ajBd as jep ‘iaa ap jSajjuj 
JOJIJOJBpBAUJ BAJJJodtUJ pUJS 

‘ajadB as gs gajBaauj jjojjnaoj

'poipl'sinud »p

uj 
UI 
UI 
o 

au
BjBdjaujJd ad uiaaaJi ■gjBaajsatuu 
jbui is ajsa Bijujndod -ajiA js asBa 
aujapotu jbui ajaa ap jJnjgju ‘saj 
‘XIX lB jninjoaas jnjjsjjjs bj ap zaa 
-UBjj jnjjjs ui ajnsga ‘ajBjuojoa ijjp 
-gja ‘auBajjauiB ajJA ‘jnjnjojanjjsuoa 
ajjjgjjjjqjsod is ajjjnjjjs ‘ajunjsnS 
ajBoj ap aajsauiB un ajsa jnsujQ 

•sa aanpu jjaSssBd 
aa gpBA gs ajsaqgjS as jauojarj b 
ajjBjndod b8b3jjui adBojdB js juaui 
-IU0A0 jBjgAapB un ajsa 3auu jaun 
Bajisog -jajnsui Bjnjjdua ‘Buojag ba

«-------- -----------
vana nimj 

qpnaoivava

‘B0JB3 
uiapaA 
gJJAUl 

gpBJJS

-naft jnsBJO gjju as ‘sbsbq SBq jnjnij 
BjnS na ajSadojuoa as ja apun ops 
-B ‘BinjsaoB jnpunj uj -punuiui jjo3 
un gzBaiuJoj ajBa ijunui is isuijs ap 
jnjuiJjqBj uj gJjui gjjsBou bab\—

•aaujgs jjgzasB ‘objbs 
jodoj -gjaziui gjuajsixa o njjuad jus 
-aaau jnpjjjs jjaap nBgjjija nu jajns 
-uj jjjojinaoj jbj -iJBUi ibui ijo jsjj 
ap is gnop ap jjnjajd bj nuapujA as 
apun Bqng uj nua3un[B is gjnsui ad 
guiBA gjgj nujjui ajBoj — auuaijaui 
-B ajuiiugagjquij is auinjsoa ‘auaijaA 
-ja ajuauiBaipaui iă ijnsBaa ‘azapuBjo 
jjnundgs ‘azaauBjj jjnuinjjBd ji jjno 
-eiuoq -gjSuau BSJnq BajBjjAijSB uijd 
uip ojosB ajuosgjsap is-gs jndaaui b 
jaunjy ‘ajutuBA ajaxuj ap is ajizod 
-iui ap gjijnas guoz o gaipB ‘„boubjj 
buoz“ gujuigj gs jup ‘jaqno gppajd 
aij gs Bjnsui na jijuiisuoa nu ‘yjq’S 
‘2561 inuB uj ‘giujn ujp ajaa uj

•ju 
-BajjauiB ‘juaiSjaq ‘jzajâua ‘ijojusds 
‘izapuBjo — juadojna jojjiujjd uaj 
-isos gdnp gjnsui gjsBaaB ad ppujj 
-ad nu-s jjojjjaana js jjujid jjjnp

■„jqjaa nugjajB auajod 
uijd jbj ‘aaaj gdu na sjboazj nBauijj 
BJOJB3 jnaojfjui ui ‘pBjq ap aajujuj 
jjnpgd na jjjjadooB ‘isouinjj jbuj is 
ijuntu na ‘gsuoiunjj auniSaj o-jjui 
juajuqap b quinjog t6H aiunj g bj“ 
‘aajjojsj jojajuauinaop jjAjjpd -bs 
b jjjojgjga unop B-ap jajaa jnsjna ui 
quinjoj jojojsjjj ap gjjjadoasap jsoj 
b (joijZBjq Bjnsuj) soujj ap bjsj 

•juBsajajuj 
ap jiqasoap uAaa jjadoasap jaA jjoj 
-inaoj jjqaaA ajdsap asajsaAod ajBa 
ajapuaSai ui ‘jqaaA ajijjdjjasuj ajj 
-uijd ‘jjajsad ujjd ga apod ‘ajj$ auja 
‘js’ ‘ajnzgA pjgdBau ajnqajj bjbo ‘aj 
-Bunujui jjnjanj jojb pzijuaj b Bjjnj 
-0A3J jja na ‘jjntu jbui jijb nq pagd 
ajBtu ajsa ‘aajojst ajdBj js apuaSaj 
BajjjB ap gjBSaj ‘soujd ap Bjsi !zaj 
-jzia nu gs js Bqnq uj jjjb aj gs

ap 000’t' P3 ‘sojpqjBq ap bjbpbaui 
‘siBjag sbujw ppjs uip ujiduaujj 
auaijjzBjq ijgJijBaoj ijaiui BipaSsjj 
gjnasouna quaAap b pujjna aa 

•jujuig) 
-dgs BABjja ap sanaap ui auiAJns bsj 
-jboui iidoa Bq ‘JBjbj jnjisajjs bj gujd 
jojapoj b gjBjdaj} Baiapaaid na jjnu 
-jqa ap j3unj iub gutusasuj Bjssaa 
-B ‘qnps inun gsiiususjj ajsa Bjsoq 
pujj -jninuio jnzsjqo iBiunu gdsajuj 
aJBa ‘. ojjaqjuq*1 gqiunu gpasui gajui 
o ajsa iijoq jnJojgjitusuBja ’nipauiaj 
un jaiu Băut qjadoasap s-s nu ‘Baț 
-jboui na jiquqABUj guiuuaj as ajBa 
‘ijoq jajsaau uAjjjodiui ‘izbjsb bujj 
■ngs ajaiunu gpsod sjbs ‘gjuoq o 
qjadoasap b seSbiq UBijjzujq 
-aui ‘njjsou injnjoaas jnjndaaui
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pioip
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■gjepoja 
-ju jiaap njzjij jbui auiq iiqy \-j 
-ujui ap ajasutu gnop ‘jisjjjsui 'tna 
-saja hb-i jub ap J8 ap bjsjia uq 
•njpuiui ajJBoj ajsa spjug ip BAjy 
ujp izuajoq pjodoaq jnuBajgjaq
eiBpopiu ijaap njzjij ibui suiq fbki

qnana
jjBjgjaa ‘jniozajuja — ajui jnun 
— jjnjgjB uinas j-bjbi j$ 'gaBja o 
ad jujnqz nu jjnd joptiiuiB ujsp o 
•qjna ui guiuigj gs jjsnaj b jozaj 
-u’ja aprind"ajjuip" jnun jbq -ajdui 
ap igs jojjjbjj ajusaajjad ap jnagj 
B-aj' ja js -jozajuja ap qina un-i, 
-ui jnasaja b ana ap jnd ufj

’ -jojapzBS jjnd gJBju uauriJB ji 
qjna ut asajjjAui as ja ‘ana -.'p ijnd 
saj BajsaaB ujp puig 'aujgjjs jjnq 
-ina ut ajgno aundap isi jnang

sjde| ap iJbjj

•gjjnusjqoau ajjojgjga gjsuaa 
ui gasuaujod gs gzBauojjuajuj ajua 
bj "ujBp gaui jBjunuu b nu oubjj 
-bq •ojsjoi bj ajBS ijjapaă jnduijj 
ut ajJjqa is gusjq njjuad ajus 
-aaau ajatuns bSjjsio b njjuad ga 
-ssaaunui gs gzBauojjuajuj ja sina 
-jud ag ■j.ggl jnuB in jajuodup bj 
-Bjidua ui bzjubSjo joa as sjbo aa 
-jdiuijo ajjjnaoF bj bjsjsb b njjuad 
ojqog bj sol ad aaajd gs jiJgjoq 
b’ jub ap 23 3P g)SJJA Hl B!IP!S 
Ujp’ UBUIJBq ‘oubjjbq oddijjq

epeiduii|o q sof aj

■aaj3 
-ojoa3 jjpfamiJd ap gjeBaj ajsa nu 
Bjjanjjsuoa ‘ajjBjjjuaA njjuad pouioa 
jbui ‘jjnas ibui jj ba ja ‘ajBojjajuB 
ajajaajojd na ajjujBduioa ut alBjUBA 
-B ap ajjas o gjujzajd jaaiojd jno^[ 

■jaasusjj Bajudgs 
njjuad ajaisBjaj ajijgjanj bj jBsujd 
-ap jnjuiuigd na gjjjadoaB is disju 
ap Jbjjs un ad aasuujj o-jjui gjssBjd 
-uiB jj ba Bjanpuoq 'ajBjaads ouijoj 
-jujd ad punj ad ajuoqoa jj joa aisa 
jjbui jmaojq joun jnJOjnjB na irijdgj 
-ui ba as Bg 'jub g ujnp ba uijanjjs 
-uoq qauBjj auBojjjtu qsZ 3 sl’ °lsa

snujunaj ajjjjBjs Ajsniatn ‘injnjau 
-nj jaijanjjsuoa b gi'Jjoj EaiuopA 
■jnjnjaunj jojjzbjjsojab optiijsap qjj 
-jgd jnuojsjd ui appoiU jAaj. op jiq 
-josqB ij ba jnduji jaa jbi ‘jiqnpunj 
b BJBiAOjaj uaunj|Jod ad apunjjgd 
ba jgdseojd jnjay ■ajBjaijjjJB ajusuj 
jaiui joun jnjpauijajuj uijd jnj.jjajxa 
na gaiunuioa aJBa is jnjjB ap pun 
ubj z BI ajenjis jjnjnd g b jnjopf 

na BjBjnSisu jj ba ajua ajuaaij
njjuad bjo ad iuisbui 002'3 8 B8J 
-aaajj njjuad gjBjnajBa Bi|BjtjuaA

JU'; 
9g uaa ap ajsa injnjaunj BaiuiSunq 
■zaauBJj jnjBJOjij ad ‘za\ sjjr) jnduq 
js zapsj auBjg pduq ajjui ‘juussia\ 
BauniSaJ ui buiuijoj ba as is ‘jaijS 
-uy jnjujojjj ad ‘jsaoq ap ajsa-pjou 
bj adaaui ba jnjauni -aoifiiu ad ui 
2 ap ajBj ‘ajizgJjsojnB jbj ‘iuiSjbiu 
ad ajBSBjduiB ij joa auadoJna bjbj 
-aj ajua ap ajijujq •gjBjjuaa sajjud uj 
auqjjBUi uj g‘u’ js' aiujjBi tu gg aJB 
BjBpiOAO buijoj ap uojaq ap piau 
-nj, •jzBJjsojnB gnop iâ BjBjaj ajBa 
ap uujf gnop na ‘iijojujijjs jnpunj 
ad aunisjauii ap jaunj inun sajinjjs 
-uoa ap BqJOA ajsg 'ijaauiw injBUBj 
qns jaunj ap jaaiojd nou un jațuBjg 
is jaqSuy jojaujaAnB jBjuazajd b 
is jBJoqBja u ‘azaauBjj jaugq jjbui 
jBtuajaa juis ijudjaujjd jjBuojjas jaj 
-so IB ‘„aq’auBjv uj snos ajiBjAOJjag 
ja jajjnoy jaiduioq jauunq np apnj 
-3,P 919POS“ gzaauBjj Bajejaiaos

■loauiiu jn|tm qns in|n|sun| inpaiojj
snpBjj 
ajBod 

-9LUOP

•gjBIA uj 
ij Bajnd ba jaajojd jsaaB ga 
jnduiiț na jsp ‘jaizajuBj jniu 
ap ajBd saapi gppuiBaoaa

•jajo ap ajjj aqn azax
-ij as gs Bjnjga jnjojntB na ‘njqB3 
un jbxjj jnqaj; ba juiuigd is qiajBS 
ajjuj jndaauj Bq qnjnjijajBs jnjojnC 
-B na Baa ajsa uinjp Bauaiuass inu 
-n iijjnjjsuoa ajajuuiJBA uip supj 

ijajo ap jjnjqna uip gjinjjsuoa 
uajBa ijjojs jnaoj ui JBj ‘uiojpoiusoa 
un ujjb jb-s jijgjnajS 
jbq ‘Bjbojs apupuj

plOOl UI B9BP
BJSB99B ‘9|B|

-naj3 o gjBSaj ajsa uiajga jnjgdea bj 
gJBOJS O IJJJAUJ UIOA ‘gpjjd ap ‘B3Ba 
•aSnjiJjuaa jajJoj uajisojoj ap BqjoA 
ajs3 ■?3!J!ju!ns gzBq o bjb ajapaA 
Buijjd bj gajjSBjuBj aapi gjSBaay 

■gJBJ 
-aj ajBa o-jjuud ja ap pSaj aij gs 
ajBa ‘juiuigj ap ajjBdap ajuisoa jjod 
jbuiSijo un azaaja as gs aundojd 
jnj jnjopy ‘..B:,!JP8l3 BAjpuioaoj na 
souisoq uj“ jiuinuap ij apod jaaj 
-ojd jsaay ‘pBjSujuaq uip gjujijs ap 
uio jgujj un ajjga ap giujn ui iub ba 
-ijja na sndoad jsoj b asjuisoa jojijj 
-ojgjga jb jaaiojd juBsajajuj ufj
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