
IN FIECARE ÎNTREPRINDERE

Sarcinile de plan și angajamentele 
îndeplinite în mod exemplar! Mite

Ne aflăm în pragul ultimului tri
mestru al acestui an și pentru fie
care colectiv de muncă din între
prinderile raionului perioada scurtă 
care a mai rămas constituie o pe
rioadă de muncă și mai entuziastă, 
pentru ca sarcinile de plan să fie 
nu numai îndeplinite ci și depășite, 
ca angajamentele luate la începutul 
anului să fie în mod exemplar tra
duse în viață.

Bilanțul încheiat pe primele 8 luni 
ale acestui an scoate cu toată 
puterea în evidență că, sub tondu- 
cerea organizațiilor de partid, ma- 
majoritatea colectivelor de muncă au 
desfășurat o întrecere vie, îndepli- 
nindu-și in mod ritmic sarcinile de 
plan și reaiizîndu-și angajamentele. 
Pe ansamblul economiei raionului 
producția globală pe 8 luni a fost 
îndeplinită în proporție de 107,1 la 
sută. Numeroase colective de mun
citori, ingineri și tehnicieni, ca cele 
de la U.C.M. Zlatna, Atelierul cen
tral de reparații, E.M. Zlatna, C.F.R. 
Teiuș și altele, și-au îndeplinit sar
cinile de plan pe primele 3 trimes
tre cu mult înainte de termen. Demn 
de scos în evidență este faptul că la 
aceste unități a existat o preocupare 
permanentă pentru realizarea anga
jamentelor, pentru îmbunătățirea ca
lității produselor și reducerea conti
nuă a prețului de cost. La fabrica 
„Ardeleana", de exemplu, s-au rea
lizat peste plan, pînă în prezent, 
1.256 perechi încălțăminte față de 
1.205 cît avea acest colectiv de mun
că angajamentul anual. De aseme
nea, la U.C.M. Zlatna și E. M. Zlat
na valoarea economiilor realizate se 
ridică la cîteva milioane de lei. 
Muncitorii secției metalurgice din 
cadrul Uzinei au raportat de curînd 
că au dat peste angajamentul anual 
încă 60 tone produse. In toate a- 
cește unități se urmărește realizarea 
nc oricum a planului ci pe sorti
mente și la toți indicii, astfel că e- 
xistă o corelație justă între toți a- 
cești indici tehnico-economici, obți- 
nîndu-se o producție ritmică, o pro
ductivitate sporită și un preț de cost 
redus, fără a se influența asupra 
calității.

In momentul de față întreaga a- 
țentie trebuie îndreptată înspre în
deplinirea și pe mai departe în mod 
ritmic și la toți indicii a tuturor sar
cinilor de plan. In mod special tre
buie mobilizate toate forțele, puse 
în valoare toate rezervele pentru a 
recupera orice rămînere în urmă, în 
toate unitățile care, indiferent de 
motive, nu și-au îndeplinit sarcinile
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de plan și angajamentele luate în 
întrecere. Și, trebuie să arătăm că 
avem asemenea colective de muncă 
în raion, ce-i drept puține ia număr, 
care nu și-au respectat cuvîntul dat, 
rămînînd datoare patriei însemnate 
cantități de produse, sau depășind 
fără justificare prețul de cost. La 
I.C.F. Aibă iulia, de pildă, sarcinile 
de plan nu sînt îndeplinite în mod 
ritmic. Pe primul semestru abia s-a 
realizat 70,3 la sută din lucrările 
planificate, iar în luna august 77 la 
sută. La Grupul de șantiere Alba Iu
lia al T.R.C.H.— s-a realizat abia 70,9 
la sută. La unele puncte de lucru, 
cum este cel din Zlatna, s-au înre
gistrat foarte multe întreruperi din 
cauza lipsei unor materiale. Aceasta 
a dus îa realizarea unei productivi
tăți scăzute, iar în loc de economii, 
conform angajamentului, se înregis
trează pierderi. Rămîneri în urmă în 
ce privește realizarea sarcinilor de 
plan au și colectivele de muncă de la 
cooperativele „Meșteșugarul" Teiuș, 
„Mureșul" Alba Iulia și sectorul 
ceramic al I.I.L. „Horia". Colectivul 
sectorului ceramic are de recuperat 
cîteva sute de mii de cărămizi efi-

. ciente. Rămînerea în urmă la acest 
sector este urmarea faptului că n-au 
fost înfăptuite la timp o serie de mă
suri tehnico-organizatorice, nu se 
asigură o asistență tehnică cores
punzătoare. Nu de puține ori, din 
lipsa unor piese mărunte agregate 
de mare capacitate au fost oprite. 
Conducerea întreprinderii „Horia" 
nu poate și nu trebuie să fie cîtuși 
de puțin liniștită de faptul că pe în
treprindere planul global este înde
plinit, atîta timp cît în spatele cifre
lor globale sînt mari rămîneri în 
urmă la unele sortimente, iar unii 
indici, cum este cel al prețului de 
cost este depășit în loc să fie redus 
cu cel puțin 30.000 lei, cît a fost an
gajamentul anual. In toate aceste u- 
nităti, care sînt rămase în urmă cu 
realizarea unor sarcini de Olan și 
angajamente, organizațiile de partid 
trebuie să analizeze cauzele rămîne- 
rilor în urmă și să sprijine condu
cerile administrative în luarea unor 
măsuri corespunzătoare pentru a în
lătura defecțiunile și a recupera 
toate restanțele.

Cu puține zile în urmă a avut loc 
dezbaterea cifrelor de plan pe 1964, 
la nivelul conducerilor de întreprin
deri și pe ramuri. S-au stabilit cu 
acest prilej sarcinile ce revin condu
cerilor administrative pentru pre
gătirea producției anului vitior. S-au
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CU TOATE FORȚELE LA SEMĂNAT!

Hotărîți să obțină recolte sporite de grîu în anul viitor, colectiviștii 
din Galda de Jos și-au pregătit din timp terenul și sămînța și în urmă 
cu cîteva zile au pornit cu toate forțele la însămînțări.

PREGĂTIRI INTENSE
In gospodăria colectivă din Teiuș, 

ca de altfel în toate gospodăriile co
lective din raion, în aceste zile se 
desfășoară o rodnică muncă pentru 
pregătirea cît mai temeinică a cam
paniei de însămînțări. Cu tot timpul 
ce se menține încă secetos, în ca
drul gospodăriei colective din Teiuș 
a fost pregătită pentru însămînțări 
suprafața de peste 150 ha teren. De 
asemenea, colectiviștii de aici și-au 
condiționat aproape în întregime 
griul de sămînță, iar pentru fertili
zarea solului, au transportat în 
cîmp, pînă în prezent, peste 800 tone 
de îngrășăminte naturale.

In teren bine pregătit, colecti-

Vineri, 27 septembrie 1963 

viștii din Teiuș au și însămînțat 20 
de ha cu secară furajeră, iar în zile
le următoare vor începe și semăna
tul griului.

Tuturor lucrărilor
Colectiviștii din Șard vor însămîn- 

ța în această toamnă grîu pe o su
prafață de 240 ha, secară pe 10 ha 
și orz pe 5 ha.

In scopul executării însămînțări
lor la timp și la un înalt nivel a- 
grotehnic, condiții de bază pentru 
obținerea de recolte bogate în anul 
viitor, nu se poate spune că colecti
viștii din Șard nu s-au pregătit. Din
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Muncă intensă la 6. Ă. S.
Alba Iulia

La Gospodăria agricolă de stat 
din Alba Iulia pregătirile în vederea 
lucrărilor din campania de însămîn- 
țări se desfășoară din plin. Pînă în 
prezent, în cadrul acestei gospodării 
a fost pregătită în vederea însă
mînțărilor de toamnă suprafața de 
111 ha. Pentru a asigura un volum 
cît mai mare de masă verde pentru 
animale în perioada de primăvară, 
aici s-a și însămînțat cu secară fu
rajeră suprafața de 20 ha.

Dat fiind că gospodăria va înșă- 
mînța după porumb și cartofi o în
semnată suprafață, s-au luat mă
suri ca și recoltatul acestor culturi 
să fie grăbit. Drept urmare, într-un 
timp scurt s-a recoltat porumbul de 
pe suprafața de 150 ha față de 233 
ha cît are în total și cartofii de pe 
circa 90 ha.

O serie de alte pregătiri în vede
rea însămînțărilor s-au făcut și la 
utilajul agricol, care a fost revizuit 
și reparat. De asemenea a fost asi
gurată sămînța din soiuri de înaltă 
productivitate. V

aceeași atenfie !
contră. Ei au pregătit, încă cu mult 
înainte, 140 ha teren și și-au selectat 
întreaga cantitate de sămînță.

Ținînd însă seama că la gospodă
ria colectivă din Șard, 100 de ha 
grîu se vor însămînța după porumb 
și că recoltarea porumbului a înce
put abia în ziua de 23 septembrie, e 
de datoria consiliului de conducere 
de a organiza în așa fel munca în- 
cît 
fie

terenul destinat însămînțărilor să 
grabnic eliberat și arat.

Să grăbim

recoltatul porumbului și însilozarea cocenilor
RAID-ANCHETÂ

In unitățile agricole socialiste din raion se desfășoară în momentul de 
față importante acțiuni pentru grăbirea recoltatului Ia porumb și cele
lalte culturi de toamnă, eliberarea terenurilor în vederea însămînțări
lor de toamnă și sporirea bazei furajere prin însilozarea de cît mai niulți 
coceni de porumb și alte plante furajere.

Ca urmare a preocupărilor dovedi te, în multe gospodării colective s-au 
recoltat însemnate suprafețe de porumb. La Bucerdea Vinoasă, Cri- 
cău, Berghin și alte gospodării, lucrările de recoltare se desfășoară organi
zat, asigurîndu-se efectuarea concomitentă a tuturor lucrărilor, inclu
siv tăiatul și transportul cocenilor. Trebuie arătat însă că ritmul zilnic 
la recoltări este nesatisfăcător, iar în unele gospodării, ca cele din 
Straja, Vințul de Jos, Benic, etc., recoltatul nici n-a început. De ase
menea lucrările de însilozări sînt mult rămase în urmă.

Zilele trecute, redacția ziarului nostru a organizat un raid-anchetă în 
cîteva gospodării. Redăm mai jos unele aspecte.

Cînd munca e

necesare 
sînt a si
ce face 
se facă 
la locul

La gospodăria agricolă colectivă 
din Bucerdea Vinoasă recoltatul po
rumbului se desfășoară din plin. 
Harnicii colectiviști de aici au reu
șit ca numai în cîteva zile să culea
gă porumbul de pe suprafața de 
peste 70 ha. Munca fiind bine orga
nizată, ritmul zilnic de recoltare 
depășește 20 de ha. De menționat 
este și faptul că atelajele 
pentru transportul recoltei 
gurate în întregime, lucru 
ca odată cu recoltarea să 
și transportul porumbului 
de depozitare. De pe suprafața re
coltată, în aceeași zi, se string și 
cocenii, dîndu-se astfel posibilitatea 
mecanizatorilor să execute arături de 
toamnă pe suprafețele eliberate.

Paralel cu lucrările de recoltare a 
culturilor tîrzii, la Bucerdea Vinoa
să se lucrează cu multă însuflețire la 
însilozarea diferitelor fura je, la pre-

bine organizată
gătirea frunzarelor și la terminarea 
construcțiilor zootehnice pentru bu
na iernare a animalelor.

. Felul cum se lucrează în aceste 
zile la gospodăria colectivă din Bu
cerdea Vinoasă dovedește pe deplin 
preocuparea fiecărui membru al con
siliului de conducere, a fiecărui co
lectivist pentru îndeplinirea la timp 
a sarcinilor privind executarea lu
crărilor din campanie.

Se poate face mai mult
rea: la Ciugud nu s-a copt încă 
porumbul? Răspunsul este că s-a copt. 
Atunci de ce nu se începe recoltatul? 
Adevărata cauză este că nu a fost 
organizată munca destul de bine, 
iar colectiviștii au fost lăsați săptă-
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Motivînd că sînt preocupați cu 
alte lucrări, colectiviștii din Ciugud 
neglijează în mod cu totul nejusti
ficat recoltatul porumbului. Numai 
așa se explică faptul că la această 
gospodărie colectivă la data de 24 
septembrie nu s-a început încă cu
lesul porumbului. Se pune întreba-

Au însilozat 
peste 1.000 tone furaje

Preocupați să asigure cantități cît 
mai mari de furaje de calitate su
perioară pentru efectivul de animale 
proprietate obștească, care este în 
continpă dezvoltare, colectiviștii din 
Berghin acordă o atenție deosebită 
însilozării a cît mai multe furaje. 
Astfel fiind, ei s-au pregătit din 
timp, iar în prezent lucrează intens 
cu două tocători. Folosind din plin 
timpul bun de lucru, ei au reușit să 
însilozeze pînă la data de 25 sep
tembrie peste 1.000 tone de porumb 
și alte diferite furaje.

Paralel cu efectuarea lucrărilor de 
recoltare a culturilor tîrzii și mai a- 
les a porumbului, colectiviștii din 
Berghin sînt hotărîți șă însilozeze în 
acest an și înseninate cantități de 
coceni de porumb, pentru a asigura 
cantități îndestulătoare de furaje a- 
nimalelor pe timpul iernii.

Recoltează de zor
Membrii gospodăriei colective din 

Cistei acordă toată atenția recoltării 
porumbului și a celorlalte culturi de 
toamnă. Pentru a folosi forțele cît 
mai bine, brigăzile au fost reparti
zate să lucreze pe operații. De pildă, 
la culesul porumbului a fost repar
tizată să lucreze o brigadă care și-a 
organizat în așa fel munca îneît pa
ralel cu culesul, parte din colecti
viști lucrează la transportul recoltei 
și la tăiatul cocenilor. Dat fiind fap
tul că pe terenul însămînțat cu car
tofi urmează să se însămînțeze grîu 
și lucrarea trebuie terminată cît 
mai grabnic aici lucrează alte 3 bri
găzi. Pînă în prezent s-au recoltat 42 
ha cultivate cu porumb și o însem
nată suprafață cu cartofi.

La G.A.C. Galtiu se culeg zilnic însemnate cantități de porumb eli- 
berîndu-se astfel terenul destinat însămînțătii griului.

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

ECONOMII II
Colectivul de muncă de la fabri

ca „Ardeleana" dovedește o perma
nentă preocupare pentru a realiza 
cît mai multe economii la materia 
primă și materiale, în care scop e- 
xistă o vie întrecere între secții și 
individual. Rezultatele ce se obțin 
în îndeplinirea anga jamentului de a 
da patriei cît mai multe economii 
sînt grăitoare.

Bilanțul realizărilor obținute de la 
începutul anului și pînă în prezent 
arată că, în această perioadă, a fost 
economisită o cantitate de peste 
1.300 m.p. piele și mai mult de 2.800 
kg talpă, din care se pot fabrica pes
te 5.300 perechi de ghete bărbătești.

La obținerea acestor frumoase re
zultate a contribuit întreg colectivul 
de muncă, evidențiindu-se tov. Man- 
drosca Ana, Covaci Ștefan, Neamțu 
Petru și alții.
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Activitatea culturală în sprijinul producției "4

Propagandei tehnice toată atentia
In ultimii ani, ca urmare a spriji

nului și îndrumării organelor și or
ganizațiilor de partid, activiștii cul
turali ai sindicatelor au dobîndit o 
tot mai bună experiență în dome
niul propagandei tehnice, parte inte
grantă a muncii politice și culturale 
de masă desfășurată de sindicate. 
Sînt tot mai multi acei activiști cul
turali care, manifestînd preocupare 
față de progresul tehnic, desfășoară 
în acest sens o activitate susținută 
pentru creșterea nivelului de califi
care și de cunoștințe tehnice al mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor.

Să vedem însă care este în aceas
tă privință situația la Complexul 
C.F.R. Teiuș-Coșiariu? Există aici un 
club dotat cu toate cele de trebuin
ță. Sală de spectacole, diferite a- 
parate și instrumente și o bibliotecă 
tehnică cu peste 5.000 volume. Con
diții deci există create pentru desfă
șurarea unei activități susținute. 
Dar, sînt acestea folosite din plin? 
De la început putem spune că nu.

Au fost ce-i drept și la Clubul 
muncitoresc al sindicatelor din Te
iuș organizate unele activități fru
moase și instructive apreciate de 
masa muncitorilor ceferiști. Așa, bu
năoară, din expunerile „Posibilități 
de creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost în tran
sporturi", „Uzura șinelor în curbe", 
„Respectarea N.T.S. la fiecare loc de 
muncă" și altele, susținute de tova
răși bine pregătiți, ca Gal Ion, Cane 
Sabin și Dreghici Ion, muncitorii ce
feriști au desprins multe învățămin
te prețioase pentru munca lor de zi 
cu zi. Au fost apoi organizate în ca
drul clubului consultații pe teme 
profesionale, ca „Tratarea segmente
lor la cilindri și pistoane" pentru 
muncitorii din sectorul tracțiune, 
„Instalațiile C.R. 2 și C.R. 3 pentru 
cei din sectorul electrodinamic si 
„Aplicarea metodelor Mamedof" 
pentru cei din sectorul mișcare. Pe
riodic au fost apoi organizate la 
club concursuri pe tema „Cine știe 
meserie cîștigă", toate aceste activi
tăți avînd influente pozitive asupra 
desfășurării procesului de produc
ție si generalizării experienței îna
intate.

Dar, cum cu o floare nu se face 
primăvară, nici cu cele cîteva ac
țiuni organizate în cadrul clubului 
nu se poate spune că s-a făcut de- 
ajuns pentru ca propaganda tehnică 
și munca cultural-educativă să fie 
situate la înălțimea cerințelor ac
tuale. Prevăzute în olan au fost, ce-i 
drept, activități multiple și variate, 
dar din acestea prea puține s-au 
concretizat. Au lipsit cu totul din ca
drul clubului activitățile legate de 
munca inovatorilor. Serile tematice 
în care să se dezbată diverse pro
bleme de producție au scăpat, de a- 
semenea, din atenția activiștilor cul
turali de aici. Practica folosită anii 
trecuți, de a invita la club munci
tori cu rezultate bune în producție 
care să vorbească despre experiența 
lor a fost și ea abandonată. Nu s-a

prezentat apoi în cadrul clubului 
luni de zile nici un film documen- 
tar-tehnic cu toate că acest lucru a 
fost solicitat de muncitorii comple
xului, iar în privința popularizării și 
difuzării cărții tehnice s-a făcut, de 
asemenea, puțin.

Cărui fapt se datoresc aceste go
luri din activitatea clubului munci
toresc al smdicatelor din Teiuș? Cau
ze sînt mai multe, dar principala 
cauză o constitute lipsa unui con
trol sistematic din partea comitetu
lui de partid pe complex asupra co- 
’“ctivului de conducere al clubului. 
Unii activiști culturali din cadrul 
clubului, în frunte cu tov. Tîrtescu 
Vintilă. manifestă lipsuri serioase în 
activitatea lor și nu sînt trași la răs- 
" mdere cu toată tăria. Tovarășul 
Nistor Petru, responsabilul colecti
vului de propagandă politică și știin
țifică manifestă pasivitate față de 
munca cc-i este încredințată și ase
menea lui, de lipsuri care nu pot fi 
cu nimic justificate se fac vinovați 
si tovarășii Alexandruc Francisc și 
Berța Viore! din consiliul de condu
cere al clubului. La slaba activitate 
desfășurată in cadrul clubului a con
tribuit apoi în bună măsura și lipsa de 
colaborare dintre membrii consiliu
lui de conducere al acestuia pe de o 
parte, și șefii de unităti pe de altă 
parte, care se găsesc într-o perma
nentă d'spută, fant ce a dus la de 
/organizarea activității cultural-edu
cative de masă.

Situația existentă în cadrul clu
bului din Teiuș își așteaptă o neîn
târziată rezolvare. Pentru aceasta co- 
nrtetul de partid pe complex trebuie 
să intervină cu toată hotărîrea. Să 
fie trași la răspundere cei care se 
fac vinovați de slaba activitate cul
turală desfășurată la club. Propa
gandei tehnice să i se acorde toată 
atenția și odată cu aceasta să fie 
înviorată si activitatea artistică care 
de asemenea lasă mult de dorit. 
Forțe care să desfășoare o susținută 
activitate cultural-educativă de ma
să sînt la Teius. Aceste forte să fie 
grupate și permanent îndrumate, 
pentru a folosi c« toată priceperea 
condițiile create. Clubul să devină o 
școală a muncii, locul unde să se 
dezbată si să se caute soluții pentru 
rezolvarea tuturor problemelor pe 
care le ridică producția, pentru în
deplinirea cu succes a sarcinilor 
trasate de partid și guvern muncito
rilor din sectorul transportului fe
roviar.

Concurs
„Cine știe zootehnie cîștigă44
Mereu în pas cu preocupările co

lectiviștilor, activiștii culturali din 
Vir.țul de Jos au acumulat o valo
roasă experiență în organizarea de 
acțiuni cultural-educative menite să 
contribuie la buna desfășurare a 
muncii în gospodăria colectivă din 
sat. Și dovada acestui lucru au fă- 
cu*-o chiar și zilele trecute.

Pentru a veni în sprijinul cres
cătorilor de animale, colectivul că
minului cultural, în colaborare cu 
conducerea bibliotecii comunale, a 
organizat un concurs pe tema „Cine 
știe zootehnie cîștigă". Concurenții? 
Tineri crescători de animale din 
sectorul zootehnic al gospodăriei: 
Matrapei Gligor, Nistor Gheorghe, 
Opincar Elena și Bora Nicolae.

Bine organizat, concursul s-a bu
curat de multă apreciere din partea, 
celor peste 400 colectiviști care 
populau sala căminului cultural. Lu
cru de altfel firesc. Prin răspunsu
rile date, concurenții pe lîngă faptul 
că s-au dovedit pricepuți în ale zoo
tehniei, au popularizat larg în masa 
colectiviștilor cele mai bune metode 
de muncă folosite în creșterea ani
malelor.

Concursului, i-a urmat un tot așa 
de reușit program artistic. Artiștii a- 
matori din Vințul de Jos au prezen
tat pentru consătenii lor programul 
de brigadă artistică de agitație „La 
Vinț în gospodărie, muncă, belșug, 
veselie" și piesa de teatru „S-a fu
rat un mire".

Și joc... dar nu numai atît!
Înviorată în perioada pregătirii și 

desfășurării celui de-al VII-lea con
curs al formațiilor artistice de ama
tori, activitatea căminului cultural 
din Țelna a pierdut din intensitate 
odată cu încheierea acestuia. Con- 
siderînd probabil că și-au epuizat 
prea „mult" forțele, activiștii cul
turali de aici se complac într-o ne- 
permisă stare de moleșeală.

Din cînd în cînd însă, la căminul 
cultural din Țelna totuși se mai face 
ceva. Se organizează hore țărănești. 
Dar e oare deajuns atît? Și-apoi, 
cine vă dă dreptul să suspendați 
proiecțiile cinematografice sau alte 
activități pentru 
tovarăși activiști 
na ?

a organiza hore, 
culturali din Țel-

început 
să învăț

In sprijinul ocrotirii
Ca urmare a grijii partidului pen

tru continua ocrotire a sănătății oa- 
ir.etvlor muncii, nu de mult la sta
ția C.F.R. Teiuș au fost terminate* 
ultimele pregătiri în vederea unei 
mai bune asistențe medicale în ca
drul staționarului de aici. Așa, de 
pilda, sălile ce aparțin staționarului 
au fost reparate, s-au revizuit mo-

sănătății muncitorilor
bilierul, instalațiile de apă și încăl
zire, a fost introdus iluminatul fluo
rescent și a fost amenajată o sală 
de așteptare.

Mult interes pentru efectuarea și 
terminarea acestor lucrări au depus 
dr iuliu Oniga, Tiberiu Pop și în
tregul personal de serviciu și sa
nitar al stației C.F.R. Teiuș.

Cu planul trimestrial îndeplinit
Sub îndrumarea organizațiilor de 

partid, muncitorii Depoului de loco
motive din Teiuș obțin lună de lună 
rezultate din cele mai frumoase în 
producție. Folosind metode înaintate 
în muncă și acordînd o atenție deo
sebită întrecerii socialiste organi
zate în cadrul depoului, muncitorii

de aici au 
septembrie 
pe trimestrul III la toți indicii în 
proporție de 102,79 la sută. Totoda
tă ei au realizat o economie de 757 
tone combustibil convențional.

Coresp. V. S.

raportat ia data de 23 
a.c. realizarea planului

Cel de-al 35-lea cinematograf sătesc
An de an, rețeaua cinematografi

că a' raionului nostru se extinde tot 
mai mult. Dacă în anul 1955 în sa
tele și comunele raionului Alba func
ționau doar trei cinematografe să
tești, în anul 1963 numărul acestora 
a crescut la 35, la un număr de 12 
cinematografe rulîndu-se cîte două 
filme pe săptămînă.

In ziua de 22 septembrie a.c., la 
Galtiu a fost dat în folosință un nou 
cinematograf sătesc, în sala căminu
lui cultural de aici.

Dotat cu aparataj modern, produs 
al industriei noastre cinematografi
ce, noul cinematograf va deservi și 
populația satului Coșlariu, unde de 
altfel a și avut loc primul specta
col în ziua de 21 septembrie a.c.

Cu prilejul deschiderii noului ci- V 
nematograf, filmul „Iubire încătun 
șată", rulat în cele două localități, a 
fost vizionat cu viu interes de cei 
peste 250 de spectatori prezenți.

Coresp. NEGRUȚIU VICTOR

Firul activități i trebuie reluat
Eine ar £i dacă.

Nu de mult, în scopul deservi
rii populației, in Alba Iulia, Piața 
„1 Mai" nr. 27, a fost deschisă o 
filială a O.N.T. Carpați. Faptul a 
fost primit cu satisfacție de oa
menii muncii din întregul raion 
care, au. de acum, posibilitatea de 
a-șt procura biletele pentru stațiu
nile de odihnă sau excursii fără a 
fi nevciți să se mai deplaseze la 
centrul de regiune.

Despre activitatea cultural-educa
tivă desfășurată de activiștii cultu
rali din Micești în urmă cu cîteva 
luni, colectiviștii de aici au numai 
cuvinte bune de spus. Ne amintim 
cu drag — spun unii — de serile 
petrecute la cămin, de expunerilfe pre
zentate aici pe teme cum sînt „Cul
tura legumelor", „Avantajele irigă
rii", „Căile de sporire a producției 
de lapte" și altele de acest fel. Am 
trăit clipe de neuitat — spun alții — 
cu prilejul prezentării programului 
de brigadă „Cultivați cu noi legu
me" sau atunci cînd în cîntec și 
joc ne-au fost sărbătoriți fruntașii.

Din toate activitățile de atunci 
însă, în prezent n-au mai rămas de- 
cît amintiri. De ce-i așa și nu alt
fel? La Micești sînt create condiții 
optime pentru desfășurarea unei ac
tivități culturale intense. De ce nu 
sînt folosite cu toată chibzuință? 
Colectiviștii de aici așteaptă ca ac
tiviștii culturali să reia firul activi-

tații culturale întrerupte în timpul 
din urmă, așteaptă ca fiecare să pună 
umărul și să ni; mai lase totul pe 
seama tovarășei Moldovan Dor a., ne 
motiv că se găsește în localitate, în 
timp ce pe#ceilalți îi așteaptă trenul.

Sfatul popular al orașului Alba 
Iulia ar dovedi mai multă preocu
pare pentru rezolvarea unor treburi 
gospodărești și în cartierul Micești. 
Așa, de exemplu, de mai bine de un 
an a fost discutată aici problema cu
rățirii pîrăului ce trece prin Zăvoi- 
Mitești, întrueît adeseori prin re-

vărsarea lui, sau depunerea de di
ferite gunoaie se încurcă mult cir
culația vehiculelor sau chiar 
cetățenilor, dar atît deputății din 
cartierul respectiv care aveau sar
cina de a rezolva aceasta cît și alți 
cetățeni nu au întreprins pînă în 
prezent nimic. Coresp. I. S.

a

Ne pregătim pentru activitatea culturală din timpul iernii

IN CLIȘEU : Corul colectiviștilor din Galda de Jos.

Dacă în lunile de vară, folosind 
clipele de răgaz ale colectiviștilor, 
activitatea culturală s-a desfășurat 
mai mult în cîmp, peste puțin timp, 
cu roadele anului strînse și cu în- 
sămînțările de toamnă încheiate, co
lectiviștii noștri se vor îndrepta din 
nou în număr mare spre căminul 
cultural. Și, e de datoria noastră, a 
activiștilor culturali, să-i primim 
cum se cuvine. Oamenii așteaptă 
multe de la noi și nimic nu trebuie 
să ne pară prea greu pentru a le 
satisface dorințele!

Piecînd de la aceste considerente, 
în scopul creării de condiții optime 
desfășurării unei intense activități 
culturale în lunile ce urmează, noi 
am început încă de pe acum pregă
tirile. Cu sprijinul sfatului popular 
comunal, am reparat și curățit loca
lul căminului, am reparat, de aseme
nea, mobilierul și am revăzut în
treg materialul ce-1 vom folosi în 
acțiunile cultural-educative pe care 
le vom întreprinde.

Avînd baza materială asigurată, 
ne-am ocupat în continuare de or
ganizarea activității cultural-educa
tive propriu-zise. Și, după cum era 
și firesc, am pornit-o de la reorga
nizarea colectivului de muncă al 
căminului, în acest sens fiecărui ac
tivist cultural fîindu-i repartizate 
sarcini concrete. Apoi, nu de mult, 
întrunindu-ne în cadrul unei consfă
tuiri, am dezbătut pe larg sarcinile 
ce ne revin în strînsă legătură cu 
cele ale gospodăriei colective din sat.

Din dezbaterile noastre, ne-a re
ieșit ca sarcină de bază orientarea 
întregii activități culturale în spriji
nul muncii colectiviștilor pentru con
tinua întărire economico-organizato- 
rică a gospodăriei colective, fapt pe 
care l-am concretizat în planul de 
muncă. Așa, bunăoară, colectivul de 
conferențiari și-a prevăzut ca pe 
lîngă conferințele primite să elabo
reze periodic expuneri cu teme luate 
din însăși realitățile existente în

PREOCUPĂRI ACTUALE

gospodărie, ca: „Rezervele noastre 
în sporirea producției la ha“, „Spo
rirea avutului obștesc, baza creșterii 
bunăstării colectiviștilor", „Posibi
lități sporite de creșterea animale
lor" și altele. Ne-am prevăzut apoi 
să organizăm cu regularitate șeză
tori tematice, seri de întrebări și 
răspunsuri, seri de calcul compara
tiv și ale fruntașilor din G.A.C.

Sporirea efectivelor de animale 
proprietate obștească și creșterea 
producței acestora va sta, de aseme
nea, în atenția noastră. In acest 
sens, pentru a veni în sprijinul cres
cătorilor de animale, vom organiza 
lunar „Ziua zootehnistului", vom or
ganiza concursuri cu tema „Cine 
știe zootehnie cîștigă", vom prezen
ta programe de brigadă artistică și

piese de teatru pe teme de zooteh
nie, iar pe linia muncii cu cartea vor 
fi întocmite fișe de cititori pe pro
fesii, 10 cercuri de citit și 
volante la locul de muncă 
tiviștilor.

Și activitatea artistică o 
rienta în sensul sprijinirii muncii din 
gospodăria colectivă. Pentru aceas
ta tovarășelor Raica Veronica și 
Roșu Maria, responsabile în cadrul 
colectivului cu pregătirea corului, li 
s-a indicat să-și întocmească un re
pertoriu adecvat și să recruteze noi 
elemente în cor din rîndul colecti
viștilor. Același lucru li s-a indicat 
apoi tovarășilor Domșa Domnica și 
Muncuș Voicu, care răspund de pre
gătirea echipei de teatru, tovarășilor 
Tărăpoancă Petru, Rusan Nicolae și 
Rusan Maria, responsabili cu pre
gătirea brigăzii artistice de agitație 
si tuturor celorlalți tovarăși din co- 
lect'vui căminului cultural.

întregul nostru colectiv este 
tărît ca în lunile ce urmează să 
făsoare o activitate susținută, i 
diții create avem. Ne bucurăm 
îndrumare concretă din partea 
ganizației de partid și de sprijin 
din partea sfatului popular. Ne mai 
rămîne doar să pornim cu toate 
forțele la muncă pentru a face din 
căminul nostru un cămin cultural 
fruntaș. Și vom face acest lucru.

HÎNZA IUSTIN/A 
directoarea căminului cultural 

din Cricău

biblioteci 
al colec-
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VIAȚA DF PARTID

Probleme ce n-au stat in atenția 
de partidcomitetului

Bccoltatnl porumbului șl însilozarca cocenilor

Dezvoltarea și întărirea economi
că și organizatorică a gospodăriilor 
colective este o sarcină de căpetenie 
ce stă în fața organizațiilor de 
partid din sectorul socialist al agri
culturii. Aceasta înseamnă că toate 
organizațiile de partid trebuie să 
dovedească preocupare pentru orga
nizarea și desfășurarea unei susți
nute munci politice în rîndul colec
tiviștilor, antrenarea și mobilizarea 
lor la lupta pentru obținerea de pro
ducții sporite la hectar, creșterea u- 
nui cît mai mare număr de animale 
proprietate obștească și pe această 
cale realizarea de venituri însemnate 
atît pentru gospodărie cît și pentru 
fiecare colectivist. îndeplinirea a- 
epstei sarcini însă, cere o preocupa
re zilnică din partea organiza
țiilor de partid, pentru con
tinua îmbunătățire a stilului 
de muncă, pentru folosirea acelor 
metode de muncă care și-au dove
dit eficacitatea în viața practică.

Gospodăria colectivă din Căpud 
s-a dezvoltat și întărit. An de an a 
sporit producția de cereale, numă
rul animalelor și producția acestora 
este în permanentă creștere. Din ve- 
nițuzțjle realizate colectiviștii și-au 
ridicat noi construcții atît proprie
tate obștească cît și personală. Re
zultatele obținute de gospodăria co
lectivă din Căpud nu sînt însă ne 
măsura posibilităților existente. Ele 
"puteau fi mult mai bune dacă exista 
o preocupare mai mare din partea 
comitetului de partid.

In planurile de muncă lunare, co
mitetul de partid și-a propus să a- 
nalizeze anumite laturi ale activității 
din cadrul gospodăriei colective, dar 
nu cele mai importante și care ar fi 
fost necesare să facă obiectul unor 
dezbateri în cadrul ședinței comite
tului. De exemplu, în planul său pe 
luna ianuarie a.c., comitetul de 
partid și-a propus să analizeze acti
vitatea din sectorul zootehnic. Pro
blemă importantă. Ea însă nu a fost 
analizată, deoarece în Juna ianuarie 
ședința comitetului de partid nu a 
avut loc. De fapt nu este singura 
dată cînd se întîmplă acest lucru. 
Nici în lunile februarie și iulie a.c. 
comitetul nu s-a întrunit în ședințe, 
așa după cum și-a stabilit în plan, 
ceea ce a făcut ca problemele pro- 

"" puse să nu fie analizate. Trebuie 
spus apoi că chiar și ședințele care 
s-au ținut s-au desfășurat la un ni
vel scăzut, fără rezultate. In luna 
martie a.c., comitetul de partid a a- 
■nalizat felul cum conducerea gospo
dăriei colective s-a pregătit pentru 
campania agricolă de primăvară. Cu 
toată importanța ce o prezenta a- 
ceastă problemă, ea nu a constituit 
■obiectul unor largi dezbateri pentru 
membrii comitetului de partid, 
meni n-a avut de spus nimic.
■dința s-a încheiat fără măsuri poli
tice concrete care să vină în spriji
nul muncilor agricole din campania 
•«de primăvară. In celelalte ședințe

Ni-
Șe-

Gazetele de perete în sprijinul îndeplinirii sarcinilor

In pas cu problemele gospodăriei
Gazeta de perete „Drum nou", or- 

rgan de presă al comitetului de 
■partid din gospodăria colectivă Oar
da de Jos, constituie un real sprijin 

:în munca politică de masă în vede
rea mobilizării colectiviștilor la în
deplinirea sarcinilor ce le stau în 
'față. Dînd dovadă de, operativitate, 
prin grija colectivului de redacție, 
gazeta de perete publică materiale 
legate de sarcinile imediate ce stau 
în fața colectiviștilor, critică aspec
tele negative acolo unde se mani
festă și dă soluții practice pentru li
chidarea Tor.

Ultima ediție a gazetei de perete 
„Drum nou" publică cinci articole, 
legate de viața gospodăriei colecti
ve, de munca și activitatea colecti
viștilor în aceste zile, de rezultatele 
•obținute.

In sprijinul muncii politice de ma
să pentru mobilizarea colectiviștilor 
la executarea lucrărilor din campa
nia agricolă de toamnă, gazeta de 
perete publică chemarea consiliului 
de conducere a gospodăriei colective 
către toți colectiviștii, în care se a- 
rată importanța ce trebuie s-o a- 
cordc fiecare colectivist executării Ia 
Timp a tuturor lucrărilor din campa
nie.

Materialul institulat „ _ _____
Importantă", semnat de M. Gligor, 
;se referă la campania agricolă de 

„O sarcină

ale comitetului de partid, ținute de 
la începutul anului, a mai fost ana
lizată activitatea comisiei de femei, 
a organizației U.T.M. și campania 
agfîcolă de vară. Și aceste ședințe 
s-au tinut sporadic și netemeinic 
pregătite. •

Din experiență se știe că rezultate 
deosebite în activitatea economică 
se obțin acolo unde organizațiile de 
partid desfășoară o permanentă 
muncă politică, unde ele analizează 
cele mai importante probleme eco
nomice și vin cu măsuri politice care 
să sprijine lupta colectivelor de 
rmncă pentru îndeplinirea lor.

Comitetul de partid din gospodă
ria colectivă Căpud a scăpat din a- 
t' itia sa o seamă de nrobleme deo
sebit de importante, din care cauză 
în gospodărie se fac simtite o serie 
de aspecte negative. Deși comitetul 
de partid cunoaște că activitatea u- 
nor organizații de bază din brigăzi 
nu este la înălțimea sarcinilor ce ie 
au, unele din ele, cum este cea din 
brigada zootehnică nu țin cu regu
laritate adunările generale, nu iau 
hotărîri, se ocupă slab de instruirea 
agitatorilor, dovedesc insuficientă 
preocupare pentru educarea candida- 
tilor de partid, și totuși nu a luat 
măsuri corespunztăoare pentru li- 
ch’darea acestor lipsuri.

Slaba preocupare pentru întărirea 
vieții interne de partid, pentru o 
muncă politică permanentă în rîn
dul colectiviștilor a influențat nega
tiv activitatea economică din cadrul 
gospodăriei colective. Pe de 
parte, comitetul de partid nu 
propus să analizeze cele mai 
portante aspecte ale activității 
nomice, cum ar fi creșterea anima
lelor și producția acestora, asigura
rea bazei furajere, ridicarea de con
strucții zootehnice la un preț 

altă 
și-a 
im- 
eco-

(Continuare în pag. 4-a)

Se pregătesc pătulele pentru noua recoltă de porumb.
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toanină, la importanța ce trebuie să 
se acorde executării tuturor lucră
rilor la timp și în cele mai bune 
condiții agrotehnice. Cu toate măsu
rile luate — se arată în articol — 
ritmul lucrărilor se. desfășoară ne
satisfăcător si de aceea consiliul de 
conducere, fiecare brigadier trebuie 
să dovedească mai mult interes pen
tru o mai bună organizare a muncii.

Gospodăria colectivă are în pro
prietate obștească un însemnat nu
măr de animale. Pentru asigurarea 
hranei animalelor pe anotimpul re
ce, colectiviștii și-au propus să în- 
silozeze o cantitate de 2.400 tone fu
raje. Pentru a sprijini acțiunea de 
însilozare, gazeta de perete publică 
articolul semnat de tovarășa Maria 
Barbu, intitulat „Să ne ocupăm cu 
gri jă de hrana animalelor". După ce 
arată importanța ce trebuie să sea- 
corde de către fiecare colectivist a- 
sigurării hranei animalelor pentru a 
se obține de la acestea produse tot 
mai multe, articolul scoate în evi
dență contribuția tov. Henegar Floa
rea, Stoia Elena, Istrate Ana și a 
altor colectiviști la însilozatul fura
jelor.

In afară de articolele ce se referă 
la activitatea pozitivă care se~ des
fășoară în gospodăria colectivă, pe 
brigăzi sau în echipe, la sectorul 
zootehnic sau la grădina de legume.

8e poate face mai mult
(Urmare din pag, l-a)___  

mini de-a rîndul să piardă timpul pe 
loturile individuale care în majori
tate sînt deja recoltate.

Recoltatul porumbului este o lu
crare de sezon ce trebuie să fie exe
cutată din timp. Tărăgănarea recol
tării porumbului duce Ia întîrzierea 
altor lucrări importante din campa
nia agricolă de toamnă. Și deoarece 
colectiviștii din Ciugud sînt cunos- 
cuti pentru hărnicia lor, pot și tre
buie să facă mai mult în această 
perioadă. Trebuie de asemenea ca și 
consiliul de conducere să-și organi
zeze mai bine munca și mobilizînd 
colectiviștii, să treacă Ia recoltatul 
porumbului cu toate forțele.

De ce se tărăgănează, recoltatul porumbului ?
Deși la gospodăria colectivă din 

Vințul de Jos în majoritate lanurile 
de porumb s-au copt, nici pînă la 
data de 25 septembrie nu s-a înce
put încă recoltatul. Tărăgănarea re
coltării porumbului duce la întîrzie
rea unor lucrări importante, ca eli
berarea terenului și pregătirea lui 
pentru însămînțările de toamnă. De 
aceasta trebuie să țină seamă con
siliul de conducere (președinte tov. 
I. Jicărean), care este obligat să-și 
organizeze mai bine munca în a- 
ceastă perioadă de vîrf cînd se cer a 
fi executate o seamă de lucrări și să 
treacă de urgență la recunoașterea po
rumbului în lan. Trebuie de aseme
nea mobilizate toate forțele, la re
coltarea lui pe parcele, luînd tot-

Să fie însilozate toate rezervele
In aceste zile, colectiviștii din ra

ionul nostru trebuie să fie preocu
pați pentru a însiloza cît mai multe 
furaje. Problema care se pune în 
fața fiecărei gospodării colective este 
de a folosi în afară de porumb toate 
resturile din grădinile de zarzavat 

gazeta de perete, prin materialele ce 
le publică ia atitudine combativă 
împotriva lipsurilor.

S-a constatat, de pildă, că în sec
torul zootehnic nu toți îngrijitorii de 
animale dovedesc același interes 
pentru îngrijirea acestora, din care 
cauză și rezultatele ce se obțin de la 
animale sînt diferite. Pentru gene
ralizarea metodelor bune și pentru a 
veni în sprijinul acelor îngrijitori 
care au rezultate mai slabe în mun
ca lor, gazeta de perete a publicat 
un material institulat „Activitatea 
din sectorul zootehnic". In articol se 
scot în evidență metodele înaintate 
în ce privește creșterea vițeilor, ca 
alăptatul la găleată și cu biberonul, 
folosite de tov. Romcea D., care a 
obținut bune rezultate la lotul de 
viței pe care-1 îngri jește. Nu aceleași 
rezultate — se arată în articol — 
le-a obținut tov. Hațegan R., și a- 
ceasta din cauză că nu s-a străduit 
șă împrumute din metodele bune fo
losite în muncă de alți tovarăși.

In articol se atrage atenția bri
gadierului zootehnic de a se ocupa 
mai mult de generalizarea metode
lor înaintate cu privire la îngrijirea 
și hrănirea animalelor, pentru a se 
obține de la acestea cît mai multe 
produse.

Articolele publicate de gazeta de 
perete „Drum nou", organ de presa 
al organizației de partid din G.A.C. 
Oarda de Jos, au contribuit din plin 
la lichidarea în mare parte a lipsu
rilor semnalate, la obținerea de re
zultate pozitive în executarea lucră
rilor din catnpania agricolă.

Cînd insilozatul se amină de pe o zi pe alia
Una dintre sarcinile cele mai im

portante ale perioadei de față, pen
tru asigurarea unei baze furajere 
corespunzătoare o constituie însilo
zarea de cît mai mulți coceni de po
rumb și alte rezerve. La gospodăria 
colectivă din Henig, problema însi- 
lozărilor este lăsată pe planul al 
doilea, cu toate că porumbul — nu 
numai că a 
lapte-ceară, 
cocenii sînt 
drul acestei 
bei organizări a 
faptului că aici se manifestă tendin- 

ajuns la faza de coacere 
dar a trecut de mult, iar 
aproape uscați. In ca- 
gospodării, datorită sla- 

muncii, datorită

odată măsurile cele mai corespunză
toare, ca imediat după recoltare te
renul să fie eliberat și arat, spre a 
se putea însămînța la timp și a ob
ține astfel recolte sporite în anul 
viitor.

Colectiviștii din AAihalț, cu o bo
gată experiență în creșterea anima
lelor, și-au dezvoltat în ultimul timp 
tot mai mult sectorul zootehnic. Con
form planului de producție, pînă la 
sfîrșitul anului efectivul de taurine 
proprietate obștească va trece de 600 
capete. Numărul mereu crescînd de 
animale cere asigurarea unor can- 

precum și alte resurse ce există în 
fiecare comună. Experiența gospo
dăriilor fruntașe a dovedit că, se 
pol folosi în hrana animalelor cu 
rezultate bune toate resturile ca : 
frunze de sfeclă, capsule de floarea- 
soarelui și toate buruienile ce există 
în diferite lacuri și care în trecut nu 
erau folosite. De asemenea, una din 

mai importante resurse de fu- 
o constituie cocenii de porumb, 
în amestec cu saramură asigură 

o. mare rezervă de fura je pentru fie
care gospodărie colectivă.

In scopul însilozării acestor rezer
ve, consiliile de conducere ale gos
podăriilor colective din Micești, Al
ba Iulia, Oarda de Jos și altele care 
posedă și însemnate suprafețe de 
grădini trebuie să ia măsurile ne
cesare îneît odată cu recoltarea lor, 
resturile să fie de îndată însilozate.

Cu ocazia raidului întreprins, s-a constatat că în unele gospodării co
lective ca cele din Bac-'rdea Vinoasă, Berghin, Cistei, Totoi și al
tele, unde munca a fost mai bine organizată, recoltatul porumbului și a 
celorlalte culturii tîrzii se desfășoară din plin. Cu toate acestea însă 
sînt încă multe gospodării colective unde ritmul zilnic de recoltare se 
desfășoară încă nesatisfăcător, iar în altele, ca cele din Alba 
Stremț, Vințul de Jos și Straja se tărăgănează în mod cu totul 
mis începerea recoltării porumbului.

Sub posibilități se desfășoară încă în multe locuri și lucrările 
silozare. Pînă la data de 24 septembrie au fost însilozate circa 
tone, ceea ce reprezintă abia 25 la sută din furajele ce trebuie 
zate de unitățile agricole socialiste din raion.

O mare parte din perioada optimă pentru executarea acestor 
a trecut, iar peste cîteva zile trebuie trecut cu toate forțele la însămîn- 
țări. Ținînd seamă că pe mari suprafețe în acest an semănatul se va e- 
xecuta după unele culturi de toamna se impune urgentarea recoltării 
și eliberării lor în vederea pregătirii terenului pentru însămînțări. A- 
ceastă importantă sarcină trebuie să preocup* îndeaproape fiecare con
siliu de conducere, fiecare colectivist. Și folosind din plin timpul bun 
de lucru, să se lucreze ziua la recoltat, iar seara la tăiatul cocenilor și 
transportarea lor la gropile de siloz, pentru a se putea continua lucrările 
de însilozare.

lucrări

—----- --------------

Vînd statului din surplusul de produse
Satele întregului raion au cunos

cut în anii puterii populare o conti
nuă înflorire. In casele colectiviști
lor a pătruns lumina electrică, ra
dioul. Pentru copiii oamenilor s-au 
ridicat școli noi, iar căminul cultu
ral, cinematograful au devenit de 
mult cunoscute fiecăruia. A pătruns 
în casele 
de viață.

Pentru 
lizate în 
lare, oamenii sînt recunoscători. Ei 
răspund grijii partidului și statului 
nostru traducînd zi de zi în viață 

colectiviștilor un fel nou

toate aceste înfăptuiri, rea- 
anii puterii noastre popu-

ța greșită de a nu însiloza cocenii, 
ci a hrăni animalele cu ei sub for
mă simplă uscați, pînă în momentul 
de față nu s-au însilozat decît 430, 
tone față de 2.300 tone cît și-a pre
văzut gospodăria să însilozeze în a- 
ceastă toamnă. Slaba organizare a 
muncii se poate vedea și din faptul că 
în perioada de la 17 la 25 
brio aici s-a însilozat abia 
cu toate că tocătoarea are
zilnică stabilită la 30 tone, 
curînd, gospodăria a început recol
tatul porumbului. Cocenii 
prafața recoltată deja 
acum n-au fost însilozați.

Consiliul de conducere 
dăriei trebuie să ia cele mai hotărîte 
măsuri pentru însilozarea întregii 
cantități planificate.

septem-
50 tone, 
o viteză

De

de pe su- 
nici pînă

al gospo-

t.'tăți tot mai mari de furaje și în 
special furaje siloz.

Pentru asigurarea necesarului, 
gospodăria colectivă din Mihalț și-a 
prevăzut să însilozeze în acest an 
3.900 lene, din care peste 2.500 
tone porumb. Ce e drept, au fost în
treprinse unele măsuri în această 
direcție, însilozîndu-se pînă la 24 
septembrie circa 800 tone porumb. 
Comprrînd însă cantitatea însilozată 
cu cea planificată și ținînd seama 
că a trecut mai bine de o lună de 
la începerea acțiunii de însilozare, 
se poate ușor trage concluzia că aici 
însilozările se desfășoară încă cu 
încetineală, că posibilitățile existente 
nu sînt folosite din plin și că 
din lipsa porumbului sau a coceni
lor ce urmează a fi însilozați, tocă
toarele stau uneori nefolosite zile 
în ș;r.

_ Timpul fiind încă frumos, se cere 
din partea consiliului de conducere 
(președinte tov. Gh. Bedelean) mai 
multă opetativitate în organizarea 
desfășurării continue a acțiunii 
de însilozare respectînd ritmul zil
nic de 69 tone, pentru ca cel mai 
tirziu la data de 25 octombrie lu
ci ăi ile de însilozare să fie în între
gime terminate. Asigurînd furajele- 
siloz necesare animalelor pe perioa
da de iarnă, contribuim la creșterea 
producției de carne și lapte în anul 
viitor și creăm o bază și mai puterni
că de dezvoltare.

CONCLUZII

Iul ia, 
neper-

de în- 
14.000 
însilo-

mărețele sarcini încredințate pentru 
continua dezvoltare a agriculturii 
noastre socialiste. Zilele acestea, nu
meroși membri ai gospodăriilor co
lective din raion au hotărît ca din 
produsele realizate în gospodărie și 
în special din grîu să vîndă o 
parte statului.. Astfel, mai mulți co
lectiviști din Drîmbar au hotărît să 
vîndă statului 3.300 kg grîu, cei din 
Cricău 3.500 kg, din Galda de Jos 
3.000 kg etc. Exemplul acestora este 
demn de urmat și de colectiviștii din 
alte gospodării.



Mizerie și jaf în lumea capiialisiă
Sârâcic amară in tara bogăției Școlari care se sssiucid

De mult nu mai este un secret 
faptul că Statele Unite nu mai sînt 
astăzi „țara posibilităților nemărgi
nite". Multi nu știu poate că. în a- 
ceastă țară bogată există încă sără
cie lucie, că mulți oameni în vîrstă 
trăiesc părăsiți și în mizerie, că cele 
mai multe familii de negri duc lipsă 
de strictul necesar, că boala și șo
majul înseamnă o nemăsurată ne
norocire pentru un mare număr de 
familii americane.

Contrastele sînt zguduitoare. Se 
cheltuiesc miliarde pentru proiectul 
de transportare a unui om în lună, 
dar pentru patru milioane de ame
ricani nu există nici măcar un loc
șor modest de muncă, la care să-și 
poată cîștiga bucata de pîine fără a 
cădea în sarcina asistenței publice.

In fața Congresului S.U.A., pre
ședintele Kennedy a declarat: „E- 
xistă în țara noastră 32 milioane de 
oameni care trăiesc în lipsuri și să
răcie". In ultimii 30 de ani pentru 
majoritatea celor săraci nu s-a 
schimbat aproape nimic.

Nici perspectivele de viitor nu par 
trandafirii.Pentru locurile noi de mun
că create este nevoie de un perso
nal tot mai specializat. Dar de unde 
să vină specializarea cînd 40. la 
sută din studenți nu sînt în măsură 
să absolve o școală superioară.

Președintele Kennedy vorbea de 
32 milioane de săraci. Dar scriitorul

AUGUST 1963: SE RĂSCUMPĂRĂ SCLAVI
In a doua jumătate a lunii au

gust, „Buletinul Ministerului Infor
mațiilor" al Arabiei Saudite a anun
țat că în regiunea centrală a țării 
guvernul a răscumpărat pe sclavi 
de la stăpînii lor. Buletinul repro
duce următoarea declarație făcută 
de emirul Salman ben Abdel Aziz, 
fratele regelui, în calitatea sa de 
guvernator al regiunii Riad: „Comi
sia însărcinată cu răscumpărarea 
sclavilor, în regiunea centrală a re
gatului, și-a terminat lucrările. Ter
menul fixat de lege expirînd, orice 
sclav nedeclarat de proprietarul său 
și care n-a făcut obiectul unei cereri 
de evaluare este considerat liber, 
fără nici o despăgubire către pro
prietar".

Emirul Salman ben Abdel Aziz a 
adăugat „Numărul total al sclavilor 
pentru care proprietarii au cerut

FIȘĂ DOCUMENTARĂ

COASTA DE FILDEȘ
Cu mai bine de o lună în urmă 

Republica Coasta de Fildeș — stat 
situat pe coasta Atlanticului, în ves
tul Africii — a sărbătorit împlinirea 
a trei ani de la cucerirea indepen
denței sale.

Lupta populației africane de pe a- 
cest teritoriu împotriva colonialiști
lor europeni, și în primul rînd a ce
lor francezi, datează de secole. Pri
mii care au debarcat pe Coasta de 
Fildeș, încă de la sfîrșitul secolului 
XV, au fost portughezii. Mai tîrziu, 
pe aceste meleaguri au început să 
apară francezii — la început numai 
negustori, apoi și soldați. Prin se
colul al XVHI-lea ei au luat locul 
portughezilor, construind puternice 
forturi de apărare. Colonizarea ma
sivă a Coastei de Fildeș a avut loc 
însă în secolul XIX, prin îmbinarea 
celor două metode clasice de aser
vire: forța și înșelătoria.

In 1893, Coasta de Fildeș a deve
nit „oficial" colonie franceză, iar 
la începutul secolului XX a fost in
clusă în Africa occidentală franceză, 
fiind considerată mai tîrziu — pînă 
în 1958 — teritoriu de peste mări al 
Uniunii franceze.

înverșunarea cu care colonialiștii 
francezi au încercat să se mențină 
pe acest teritoriu este explicabilă da
că avem în vedere bogățiile lui. 
Coasta de Fildeș, înseamnă cafea, 
cacao, banane, lemn de esențe pre
țioase, ulei de palmier, ea înseamnă 
diamante și metale nobile.

Populația Coastei de Fildeș nu a 
încetat nici o clipă lupta împotriva 
jugului colonial. In 1898-1899 miș
carea anticolonialistă a luat carac
terul unui adevărat război. Trupele 
franceze au avut nevoie de mai mult 

Michael Harrington vorbește în car
tea sa „Cealaltă Americă" de 40-50 
milioane de oameni care trăiesc în 
lipsuri. Potrivit unui Comitet de cer
cetări pentru științele economice în 
S.U.A. există circa 38 milioane de 
săraci și 39 milioane de oameni care 
trăiesc în condiții foarte modeste.

In primul rînd pentru oamenii în 
vîrstă din S.U.A. viața este foarte 
grea. Un comitet senatorial făcea re
cent constatarea: „Industria țării 
care înregistrează cea mai rapidă 
creștere este cea a azilurilor pentru 
bătrîni".

Cît privește familiile de culoare 
din S.U.A., peste 60 la sută din ele 
trăiesc în mizerie. Șoma jul face ra
vagii. Statisticile arată că în anul 
1961 circa 9,6 milioane persoane ap
te de muncă nu au avut de lucru 
timp de peste cinci săptămîni. Multe 
din aceste persoane rămăseseră și 
în cei cinci ani precedenți în repe
tate rînduri fără lucru.

Un senator american spunea zilele 
trecute că „cultura este cheia care 
deschide calea spre o viațp mai bu
nă"; același senator arăta însă că 
22 milioane de americani nu au ab
solvit nici măcar o școală medie e- 
lementară. 8-10 milioane de ameri
cani sînt atît de analfabeți îneît nu 
sînt în stare nici să citească un a- 
nunț de ziar în care se oferă de 
lucru.

răscumpărare se ridică la 1.682. Va
loarea lor totală fixată de comisie a 
fost de 27.358.900 de riali, iar suma 
efectiv vărsată de guvern pînă la a- 
ceastă dată reprezintă 18.239.266 
riali". El a subliniat ca un omagiu 
că „numeroși proprietari de sclavț 
și-au liberat singuri sclavii, fără 
nici o despăgubire, pentru a-și asi
gura binecuvîntarea lui Alah, ca ur
mare a gestului lor de bunăvoință".

Nu se numără printre aceștia 
membrii familiei regale, care au fă
cut o afacere destul de bună: cel 
puțin jumătate din numărul sclavilor 
din țară le aparțineau. Astfel, mai 
bine de jumătate din suma plătită 
de trezoreria statului pentru răscum
părarea sclavilor s-a întors în buzu
narele familiei regale, care se con
fundă cu ea.

de zece ani pentru a „pacifica" a- 
cest teritoriu. După al doilea război 
mondial, lupta de eliberare s-a ex
tins. In 1950 au avut loc în întreaga 
țară mișcări de protest, greve și de
monstrații împotriva exploatării co
loniale.

In cele din urmă, colonialiștii fran
cezi au fost nevoiți să facă concesii, 
acordînd la 4 decembrie 1958 Coas
tei de Fildeș statutul de republică în 
cadrul așa-numitei Comunități fran
ceze, păstrînd în competența lor pro
blemele militare, afacerile externe, 
finanțele etc. Dar această „schim
bare de metodă" nu a dat rezultatul 
scontat. In ciuda poziției docile a 
unor conducători locali față de foștii 
colonialiști, Franța a fost nevoită în 
cele din urmă să acorde — sub pre
siunea cererilor opiniei publice din 
Coasta de Fildeș — la 7 august 
1960 independență acestei țări.

Avînd o suprafață de 322.000 km pa- 
trați și o populație de 3.200.000 de 
locuitori, Coasta de Fildeș este con
siderată — datorită bogățiilor sale 
— țara cea mai dezvoltată din punct 
de vedere economic dintre teritoriile 
fostei Africi occidentale franceze.

Agricultura reprezintă principala 
ramură a economiei țării, ocupînd 
90 la sută din populație. Principale
le culturi sînt cafeaua (cca 185.000 
tone anual, ceea ce o situează pe lo
cul trei în lume) și cacao (85.000 
tone anual — locul patru în lume). 
F.ste dezvoltată, de asemenea, pro
ducția de banane, ananas, bumbac 
și cauciuc destinată exportului. Se 
cultivă de asemenea, plante alimen
tare cum sînt yamul, maniocul, ba
nanele, porumbul, orezul, sorgul etc. 
Fermele colonialiștilor europeni, 
cărora le aparțin cele mai bune pă-

Intr-un articol apărut în revista 
italiană „Vie Nuove" se arată că în 
ultimii ani cazurile de sinucidere 
în rîndul școlarilor din Italia au fost 
din ce în ce mai frecvente. Și chiar 
dacă fiecare caz în parte trece ne
observat de multe ori, în totalitatea 
lor constituie un fenomen îngrijoră
tor.

După datele Institutului Central 
de Statistică din Italia, anual se si
nucid în Italia 78 de minori — dar 
aceste date nu spun totul căci la 
fiecare caz de sinucidere sînt alte 
4-5 tentative de sinucidere. Fenome
nul se înregistrează în mod deose
bit în lunile iunie și octombrie — 
adică piai ales în perioada examene
lor, cînd copii între 10 și 15 ani se 
sinucid pentru că au primit note 
proaste.

Săptămînalul italian pune această 
situație pe seama sistemului educa-

Unde duc influentele 
dăunătoare

Ziarul „The Japan Times" scrie 
că în cursul ultimilor ani numărul 
delictelor săvîrșite de tineri (în spe
cial studenți și elevi de școală me
die) a crescut în Japonia.

O anchetă recentă a poliției japo
neze a arătat că în cursul anului 
1962 aproximativ 220.000 tineri a- 
vînd mai puțin de 20 de ani au în
călcat legile ceea ce reprezintă 35,2 
la sută din numărul total al delic- 
venților.

La Tokio, numărul tinerilor sub 
20 de ani puși sub supravegherea 
poliției în cursul anului 1962 a a- 
tins recordul de 32.700, de peste 
două ori numărul din 1955.

Dintre toți tinerii sub 20 de ani 
acuzați anul trecut de delicvență, 
41,8 la sută erau elevi de școală me
die, din care 62,8 la sută din clasele 
inferioare.

In 1961, un singur tînăr japonez 
sub'14 ani a săvîrșit un atac bandi
tesc, dar anul trecut 34 au fost a- 
cuzați de acest delict.

„Ca factori care poartă răspunde
rea pentru delictele tinerilor — 
scrie „The Japan Times" — poliția 
a citat influența locurilor dăunătoa
re de distracție, a filmelor cu gang
steri și lupte cu pistoale, precum și 
gradul scăzut de dezvoltare intelec
tuală în comparație cu dezvoltarea 
fizică".

mînturi, se specializează mai ales 
în producția de fructe. O parte din 
plantații aparțin marilor proprietari 
funciari africani. In regiunile înde
părtate pămîntul este folosit în co
mun de către obște sau trib.

Dintre ramurile industriale, cea 
mai dezvoltată este extracția de dia
mante (aproape 200.000 de carate în 
1960). Ea este controlată în întregi
me de capitalul francez.

Un loc important îl ocupă exploa
tările forestiere și prelucrarea lem
nului. Există, de asemenea, mici în
treprinderi ale industriei textile, chi
mice etc.

Comerțul Coastei de Fildeș este 
controlat de monopoliștii francezi.

Colonialismul a pus o pecete tris
tă asupra tuturor iaturllor vieții ță
rii. In 1960 existau doar 31 de școli 
medii, cu numai 4.300 de elevi și 13 
școli tehnice — cu 794 de elevi.

Coasta de Fildeș este o republică 
prezidențială. Președintele este ales 
pe termen de cinci ani. El este in
vestit cu puterea executivă, formea
ză și conduce guvernul. Din noiem
brie 1960, președintele Coastei de 
Fildeș este Felix Houphouet-Boignv. 
Puterea legislativă aparține Adunării 
Naționale, alcătuită din 70 de depu- 
tați aleși pe termen de cinci ani.

Ca bază a politicii sale externe, 
guvernul țării a proclamat dezvol
tarea relațiilor cu celelalte țări din 
Africa și în același timp atașamen
tul față de „legăturile tradiționale" 
cu țările occidentale.

Cu mai bine de trei ani în urmă 
guvernul Republicii Populare Ro- 
mîne a recunoscut acest nou stat 
african, exprimîndu-și convingerea 
că între cele două țări se vor stator
nici și dezvolta relații de prietenie 
și colaborare.

(AGERPRES) 

tiv defectuos, pe seama faptului că 
școala nu reușește să stabilească le
gături trainice cu elevii, nu le oferă 
afecțiunea și căldura de care au ne
voie. Intre profesori și elevi se ridi
că o barieră: catedra, notele care de 
cele mai multe ori nu reflectă just 
cunoștințele, lipsa de încredere reci
procă.

Pe de altă parte, mulți dintre co
pii nu găsesc nici acasă o situație 
mai bună:, nesiguranța economică, 
neînțelegerile familiare care de
curg de ajci contribuie și ele la 
creșterea sinuciderilor în’ rîndurile 
tineretului.

Sarcinile de plan și 
angajamentele - îndeplinite 

în mod exemplar !
(Urmare din pag. l-a) 

elaborat planuri de măsuri tehnico- 
organizatorice, care trebuie înfăptui
te încă de pe acum. Trebuie să stea 
mereu în centrul atenției realizarea 
acestor măsuri chiar înainte de ter
men, deoarece înfăptuirea lor, pe 
lîngă că asigură o producție ritmică 
ridicată din prima zi a anului, con
tribuie la recuperarea rămînerii în 
urmă.

Mai avem pînă la sfîrșitul anului 
trei luni. Acest timp trebuie folosit 
din plin, astfel ca fiecare colectiv de 
muncă să poată raporta că sarcinile 
de plan au fost îndeplinite și depă
șite, că angajamentele luate au fost 
traduse în viață. Organizațiile de 
partid trebuie să desfășoare o largă 
muncă politică, mobilizînd comuniș
tii, pe toți muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de a munci neobosit pen
tru îndeplinirea în mod exemplar a- 
tît a sarcinilor de plan cît și a an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă.
n=- . ::

I. I. S. -ARDELEANA"
ALBA IULIA

—Fabrică de încălțăminte —

Angajează de urgență 
prin concurs:

— maiștri încălțăminte 
—maiștri mecanici 
—ingineri mecanici

Salarizarea conform 
H. C. M. 1053.

Informații la telefon 
435, 436 și la sediul în
treprinderii din Alba Iu- 
lia, str. Morii nr. 8, ser
viciul personal.

g CENTRUL DE LIBRĂRII ȘI DIFUZARE A CĂRȚII g 
g REGIONALA HUNEDOARA—DEVA

J ANUNȚĂ 1
în anul școlar 1963/1964 va funcționa în cadrul g|| 

g Grupului școlar poligrafie din București, o H

școalâ tehnică. în specialitatea librari
|U cu durata de un an. g

Se pot înscrie, fără examen de admitere, absol- Jj 
g venți ai școlilor medii în vîrstă de 17—25 ani.

Elevilor li se vor asigura condiții de cazare și jS 
g masă, pentru achitarea cărora, fiecare elev va primi ■ 
Igg lunar ca bursă suma de 300 lei. ■

Informații suplimentare se pot obține la sediul = 
g C.L.D.C., Piața Unirii nr. 4 Deva, telefon 1258 sau 1597. g

IF O ir O A L
CLASAMENTUL 

campionatului regional
Min. Aninoasa 3 3 0 0 12: 3 6
Minerul Vulcan 3 2 0 1 10: 3 4
Parîngul Lonea 3 2 0 1 9: 3 4
Aurul Brad 3 1 2 0 8: 3 4
Constr. Huned. 3 2 0 1 9: 4 4
Refractara Alba 3 2 0 1 4: 7 4
Sebeșul Sebeș 2 1 1 0 5: 1 3
C.F.R. Simeria 3 1 1 I 4: 5 3
Dacia Orăștie 3 1 1 1 3: 6 3
Minerul Teliuc 3 1 0 2 2; 5 2
Jiul II Petrila 3 0 1 2 2: 4 1
Retezatul Hațeg 2 0 0 2 3: 8 0
Minerul Ghelar 3 0 0 3 3:16 0
Știința Petroșani 1 0 0 1 1: 6 0

Etapa viitoare
Minerul Teliuc _ C.F.R. Simeria;

Minerul Ghelar - Jiul II Petrila?
Știinta Petroșani - Minerul Vul-
can; Aurul Brad Minerul Aninoa-
sa : Constructorul Hunedoara —
Sebeșul Sebeș; Parîngul Lonea —
Retezatul Hațeg; Refractara Alba
Iulia — Dacia Orăștie.

Probleme ce n-au sfat în atenția 
comitetului de partid
(Urmare din pag. 3-a) 

cost cît mai redus si alte problente 
tot atît de importante.

Gospodăria colectivă crește un 
număr însemnat de animale, pentru 
care trebuie asigurată atît hrana cît 
si. adăposturi corespunzătoare. Înde
plinirea acestei sarcini presupune© 
preocupare atît din partea consiliu
lui de conducere cît și a comitetului 
de partid, mobilizarea tuturor forțe
lor de care dispune gosnodăria co
lectivă. Nu s-a mers însă pe această 
linie. Comitetul de partid nu a .în
drumat consiliul de conducere ©.in
tru a organiza echipe de meșteri din 
rîndul colectiviștilor care să lucreze 
Ia construcții, asa cum s-a făcut șF 
în anul trecut. In prezent lucrează 
meșteri dinafara gospodăriei colec
tive. pentru care se plătesc sume im
portante care urcă prețul de costal 
construcțiilor. Cu brațe dinafara 
gospodăriei colective au fost execu
tate și alte lucrări, pentru care de 
asemenea s-ati plătit multi bani din 
veniturile gospodăriei colective.

Sînt apoi o seamă de lucrări agri- 
role de imnortantă deosebită care se
cer a fi executate Ia timp, cum sînt 
însilozatul. recoltatul porumbului, 
executarea lucrărilor pentru însă- 
mîntările de toamnă, cu care gos
podăria colectivă este mult rămasă 
în urmă.

In plină campanie de toamnă, cînd 
în gosnodăria colectivă se cere un vo
lum mare de lucru, este necesac să 
se ia de cjitre comitetul de partid a- 
semenea măsuri organizatorice șf 
politice care să asigure mobilizarea 
tuturor colectiviștilor la executarea 
la timp și în cele mai bune condi- 
țiuni a tuturor lucrărilor agricole.

Rămînerea în urmă în activitatea 
economică a gospodăriei colective 
trebuie să constituie o problemă de 
analiză pentru comitetul de partid, 
si ne această bază să fie luate mă
suri coresounzătoare care să ducă 
la îmbunătățirea muncii în viitor.
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