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La scurt timp de la colec
tivizarea complectă a satului 
Oiejdea, convinși de avan
tajele muncii în comun în 
gospodăria colectivă, au por
nit pe același drum și ță
ranii din Mesentea, care s-au 
Înscris și ei cu toții în gos
podăria colectivă.

Acum, munca răbdătoare 
și perseverentă desfășurată 
in rîndul țărănimii munci
toare din Galda de Jos de 
nrganele de partid și comb 

■tul executiv al sfatului 
popular din comună, de de- 
putați și agitatori, dă rezul
tate frumoase și în satul 
Galda. Și aici, într-o perioadă 
scurtă de timp, au semnat 
cereri pentru a pune bazele 
unei gospodării colective a- 
proape 150 familii de țărani 
muncitori, în frunte cu Păs- < 
trăv Adrian, Raica Aurel și ț 
mulți alții.

Pentru dezvoltarea 
patrimoniului silvic
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Importante îmbunătățiri funciare

r

Pentru a se teri de inundații și 
a se fertiliza importante suprafețe 
de teren arabil, fînaț și pășune din 
comunele Oarda de Jos, Bărăbanț, 
Teiuș, lghiu și altele, s-au prevăzut 
a se executa în acest an o serie de 
îmbunătățiri funciare importante. 
Așa, de exemplu, prin regularizarea 
și adîncirea văii Gălzii, se va a- 
meliora o suprafață de teren agri
col de 1.550 hectare. Prin lucrările 
de îndiguire a Mureșului pe terito
riul comunei Pețelca, lucrare la 
care trebuie să se efectueze ' cca. 
10.000 zile muncă, se vor apăra de 
inundații peste 900 de hectare.

In comuna Oarda de Jos, unde a 
luat ființă un șantier al tineretului 
pentru desecarea unei suprafețe de 
500 hectare teren arabil, brigăzile 
U.T.M. de muncă patriotică din 
orașul Alba-Iulia au efectuat mii de 
ore' muncă voluntară. Acum digul 
ridicat de-a lungul văii Vințului.la 
ridicarea căruia și-au adus contri
buția și un număr mare de țărani 
din sat în frunte cu deputății Ji-

Vineri, 15 mai 1953

Sărbătorirea
9 Mai — Ziua proclamării inde

pendenței de stat a Rominiei și a- 
niversarea victoriei istorice a coali
ției antihitleriste în frunte cu Umu
ma Sovietică asupra fascismului 
german a fost sărbătorită și în ora
șul Alba-Iulia.

Numeroși oameni ai muncii, pio
nieri și elevi, pur tind coroane și 
buchete de flori, încolonați din fața 
Consiliului sindical raional, au por
nit spre monumentul eroilor soaie-

Realizări
Muncitorii și tehnicienii de la 

I. I. L. „Horia" din Alba-Iulia 
muncesc cu avint pentru îndeplini
rea 'ritmică a planului de producție 

■ și pentru o cit mai bună calitate a 
produselor. Rezultatele sîrguinței 
lor sînt oglindite în fapte.

In cursul lunii aprilie, harnicii 
muncitori de aici și-au îndeplinit 
planul producției globale în propor
ție de 102,1%, dînd in același timp 
produse de bună calitate.

MARI CANTITĂ ȚI 
lapte contractat 

zarea laptelui să crească tot mai 
mult.

In comuna Berghin, de pildă, 
sarcina la contractările de lapte pe 
primul trimestru a fost îndeplinită 
în proporție de 145%. In luna apri
lie, cu toată scăderea producției de 
lapte, datorită muncilor agricole, 
sarcina a fost totuși îndeplinită în 
proporție de 122%, iar în luna mai, 
în timp de 15 zile producătorii au 
predat 80% din cantitatea de lapte 
contractat pe întreaga lună.

In frunte la contractări se situea
ză gospodăria colectivă din comu
nă, precum și numeroși crescători 
de animale, cum sînt Kast Ion lun
ger, Vințan ion, Orșa Ștefan, Se- 
ghedi Martin Țipi și alții care con
tractează și predă cu regularitate 
cantități sporite de lapte. O activi
tate rodnică în munca de contrac
tări desfășoară responsabilul de 
centru Hodoș Ion, care lămurește 
pe producători despre avantajele 
contractărilor cu multă răbdare și 
ierseverență.

de
Prețul bun pe care îl plătește sta

tul pentru laptele contractat, face 
ta numărul de coptractanți, șțean- 

■ ITtăTeă'Tle lapte' Vîffchită ' • tntreprin- 
derii de contractare și indusiriali-

botean Gheorghe, /Muntean Ion Că
rei, țăranii Moldovan Simion, Dră- 
ghici Ion, Rusu Ion, Susan Toma și 
alții, este aproape terminat.

Importante lucrări funciare sînt 
în curs de executare și în comuna 
Teiuș, unde organele tehnice de 
specialitate au făcut țărușarea și 
marcarea terenului pe o lungime de 
5.200 metri. Prin' săparea canalelor 
principale și secundare marcate ur
mează a se deseca și fertiliza o su
prafață de teren agricol de 350 hec
tare. Pe șantierul deschis în scopul 
efectuării acestor lucrări, tineretul 
din comuna Teiuș, în frunte cu ute- 
miștii, a efectuat pînă în prezent 
șanțuri de scurgere, principale și 
secundare, pe o lungime de aproa
pe "BOO metri. De asemenea, în ca
drul lucrărilor funciare ce urmează 
a se efectua în comuna Teiuș cu 
sprijinul organelor de partid și de 
stat locale, au fost luate o serie de 
măsuri organizatorice, pentru ca 
lucrările să se termine într-un timp 
cît mai scurt.
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&ilei de 9 Mai
tici și cimitirul ostașilor romîni 
sovietici. La solemnitate au fost de 
față tov. Boureanu Ștefan, -prim- 
secretar al Comitetului raional de 
partid, Mureșan Grigore, președin
tele Sfatului popular raional, Cor- 
moș Vasile, secretar al Comitetului 
orășenesc P. M. R., Iendrușag Ca
rol, președintele Sfatului popular o- 
rășenesc, activiști de partid și 
stat, ai organizațiilor de masă

Și

de 
etc.

frumoase
pot

9,
Printre secțiile fruntașe se 

menționa secția lăcătușerie nr. 
care a dat peste plan 25 sobe 
de gătit tip „VESTA", secțiile 
turnătorie și mecanică, care și-au 
depășit planul producției lunare 
între 25—46%. Și sectorul ceramică 
a obținut rezultate frumoase, inde- 
plinindu-și planul pe luna aprilie în 
proporție de 127 %.
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frecvență de cultură generală și su
perior, dorința de a învăța a răsco
lit inimile multora, după apariția 
acesteia năzuința oamenilor mun
cii de a urca tot mai sus pe trepte
le științei și culturii a căpătat un 
larg caracter de masă.

Iată-1, de pildă, pe Șuvaina Ion, 
lăcătuș la Atelierul central de repa
rații, elev în clasa a 8-a la seral. 
Și-a terminat munca. Cată spre u- 
neltele pe care întotdeauna le lasă 
îngrijite, dă binețe tovarășilor săi 
de muncă, apoi pleacă în pas în
tins. Și fiecare îi înțelege graba.

— Bun băiat Șuvaina ăsta al 
nostru — găsește de bine să-și de
pene gîndul unul din muncitorii mai 
în vîrstă. Iși vede și de producție, 
își face timp și pentru carte.

’ Ca Șuvaina Ion însă, sînt mulți 
în orașul' și raionul nostru. Folo
sind condițiile create de partid și 
guvern, peste 200 de tineri și vîrst- 
nici studiază în 
cultură generală 
vență. Ba unii 
școlii medii, se 
ces în institutele

S-a încheiat o zi de muncă. O zi 
obișnuită ca atîtea altele. Pe por
țile întreprinderilor și instituțiilor 
ies veseli grupuri, grupuri munci
torii, funcționarii. Sînt veseli. Și 
au tot temeiul să fie așa căci au în
cheiat încă o zi plină.

Se încing discuții. Unde mergem 
astăzi?... se adresează o tînără 
muncitoare zglobie unui grup care 
stăruie la poarta fabricii ,,Ardelea
na". Unde? „Pe Donul liniștit" — 
este răspunsul unanim aprobat. Și 
grupul pornește, se împarte, pentru 
ca după scurt timp să se întîlneas- 
că din nou, de astădată 'în sala ci
nematografului „23 August" pentru 
două ore de desfătare.

Dar nu numai a viziona un film 
este preocuparea - oamenilor muncii 
de azi. In cercurile Casei raionale 
de cultură activează o seamă de 
muncitori, în fișele bibliotecilor sînt 
înscrise zeci și sute de nume de 
strungari și rabotori, lăcătuși și 
constructori, iar spre porțile școli- 
lpr se îndreaptă, de asemenea, un 
număr mare de oameni ai muncii 
din diferite sectoare de activitate. Și 
dacă și înainte de apariția Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de 
Miniștri al R.P.R., privind îmbună
tățirea învățămîntului seral și fără

forțele de 
lucru, pro-

Folosind cu pricepere 
muncă și timpul bun de 
ducătorii agricoli din raionul nostru 
au terminat lucrările agricole de 
primăvară în cele mai bune condi
țiuni și acum culturile de păioase 
și prășit oare arată frumos. Dar, 
pînă a vedea recolta în hambare, 
mai sînt încă multe de făcut.

Sarcina importantă care se pune 
în prezent in fața organizațiilor de 
partid și a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare de la comune, a 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură, este de a acorda tot intere
sul celei de a doua etape a lucră
rilor — îngrijirea culturilor — lu
crări fără de care experiența și 
știința agrotehnică a dovedit că nu 
se pot obține recolte bogate.

Traducînd în fapt sarcinile izvo- 
rîte din lucrările plenarei C. C. al 
P.M.R. din noiembrie 1958, oamenii 
muncii din multe unități agricole 
socialiste din raionul nostru au por
nit cu hotărîre la executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor. Pa
ralel cu terminarea ultimelor însă- 
mînțări, muncitorii din G.A.S. Al- 
ba-Iulia au prășit, buchetat și au 
tratat cu hecsacloran cultura de 
sfeclă de zahăr împotriva dăunăto
rilor. Gospodăria agricolă de stat 
din Galda de tos a prășit mecanic 
porumbul dublu hibrid din soiul 
Varoik, din lotul raional, pe întrea
ga suprafață.

Pentru a asigura o dezvoltare cît 
mai bună culturilor de păioase și a 
obține astfel recolte cît mai mari de 
cereale, colectiviștii din Oiejdea, Fi
bre ja, Țelna, Bucerdea Vinoasă și 
alte gospodării colective, țăranii în
tovărășiți din Galda de Jos, Cri- 
cău și alte comune au plivit griul 
de p'ălămidă, rapiță, urda vacii și 
alte buruieni dăunătoare, îndată ce 
acestea s-au ivit în lan. Totodată, 
mulți din aceștia au prășit culturile 
de sfeclă de zahăr și floarea-soare
lui pe întreaga suprafață. La gospodă
ria colectivă din Teiuș s-a executat 
chiar și a doua prașilă la sfeclă și 
a început prașila la porumb.

Cu toate rezultatele obținute pînă 
în prezent însă la întreținerea cul
turilor, trebuie arătat că în raion 
mai sint unități agricole socialist- 
cooperatiste și țărani cu gospodării 
individuale, unde lucrărilor de în
treținere a culturilor nu li se acor
dă toată atenția. Și faptul că in 
raion mai sîrit suprafețe însemnate 
de păioase neplivite, iar sfecla de 
zahăr și alte culturi prășitoare tim
purii nu s-au prășit decît în pro
porție de 50% dovedesc pe deplin 
acest lucru. In comunele Vințul 
Jos și Stremț, bunăoară, plivitul 
griul de toamnă pînă la 11 mai nu 
s-a executat decît în proporție 
35%, iar din sfecla de zahăr și floa
rea-soarelui nu s-au prășit decît su
prafețe neînsemnate în fiecare din 
aceste comune.

întovărășirea agricolă „Galtiana" 
din satul Galtiu, care a însămințat 
pentru fondul de bază aproape două

de
la

de

învățămîntul de 
seral și fără frec- 
depășind nivelul 

pregătesc cu suc- 
și facultățile învă

țămîntului superior. Cine știe dacă 
nu și tovarășa Zilmann Ioana, soră 
la spitalul de adulți, secția conta
gioase, astăzi elevă într-a 8-a la 

hectare cu floarea-soarelui din so
iul VNIJMK, nu a prășit încă a- 
ceastă cultură, deși trebuia să facă 
această lucrare încă cu multe zile 
în urmă. Lucrările de îngrijire a 
culturilor sint abia la început și in 
comunele Benic, Pețelca, Hăpria șt 
altele, deși stadiul de dezvoltare al 
culturilor este avansat.

Practica dovedește că lucrărilț de 
îngrijire a culturilor trebuie să se 
facă atunci cind este nevoie, cînd 
stadiul de creștere a culturilor le 
cere. Lucrările de întreținere, ca și 
toate celelalte lucrări agricole, tre
buie făcute diferențiat de la un loc 
la altul, de la o cultură la alta. De 
aceea, în această perioadă trebuie 
să se acorde toată atenția plivitu- 
lui de buruieni a păioaselor, să se 
execute grăpatul, prășitul și răritul 
culturilor prăsitoare, să se combată 
dăunătorii.

Folosind larg experiența, gospo
dăriilor colective fruntașe, organi
zațiile de partid și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare, orga
nele tehnice agricole de la comune 
au datoria să sprijine pe colecti
viști să-și organizeze cît mai bine 
munca, să aplice cu strictețe siste
mul retribuției suplimentare după 
producția realizată, care stimulează 
pe colectiviști, făcîndu-i să parti
cipe zi de zi la lucru, să munceas
că din ce în ce mai bine pentru con
tinua sporire a producției.

Un sprijin prețios trebuie să se 
acorde de asemenea întovărășirilor 
agricole, pentru ca acestea să exe
cute muncile agricole în comun, 
pentru că numai așa se poate asi
gura executarea la timp a lucrări
lor și a se obține recolte sporite.

Fiecare inginer sau tehnician a- 
gronom, răspunzînd concret demer
sul lucrărilor agricole din sectorul 
în care activează, trebuie să îndru
me și să sprijine unitățile agricole 
cooperatiste și pe toți țăranii mun
citori, pentru a face la timp lucră
rile de îngrijire a culturilor, arătînd 
de ce și cum se fac aceste lucrări 
ca să obțină recolte cit mai mari.

Un puternic stimulent pentru ob
ținerea unor rezultate cit mai bune 
in perioada muncilor agricole și de 
reparații în G.A.S: și S.M.T. îl con
stituie întrecerea socialistă, căreia 
organizațiile de partid și sindicale 
trebuie să-i acorde toată atenția. O 
largă popularizare a rezultatelor fru
moase dobîndite în întrecere trebuie 
să se facă de asemenea în unitățile 
agricole socialist-cooperatiste.

In aceste zile hotăritoare pentru 
soarta recoltei, organizațiile de par
tid și comitetele executive ale sfa
turilor populare de la comune tre
buie să împletească armonios mun
ca de transformare socialistă a agri
culturii cu cea de mobilizare a ță
rănimii muncitoare la executarea la 
timp și în condițiuni optime a lu
crărilor de întreținere.

Oameni ai muncii din agricultură! 
Luptați pentru a efectua la timp lu
crările de îngrijire a culturilor, pen
tru a asigura obținerea unor recolte 
cit mai mari t 

• e

seral nu se va ffîndi sâ urce mîine 
treptele facultății. Depinde doar de 
ca. Și același lucru se poate spune 
și la adresa lui Chiper Adrian, din 
aceeași clasă, muncitor la coopera
tiva meșteșugărească „Munca 
nouă". Frecvența regulată la 
cursuri, rîvna cu care se pregătește 
și interesul pe care-1 manifestă față 
de școală sînt doar cîteva din ca
racteristicile tovarășului Chiper, me
nite să-i asigure izbînzi pe drumul 
vieții.

Aproape de un prim țel — absol
virea școlii medii — sînt Bardan 
Gheorghe de la G.A.S. Galda de 
Jos, Coșara Elisabeta de la secția 
L. C.F.R., Curuțiu Viorel, muncitor, 
la școala profesională de meserii și 
mulți alții. Și n-a fost ușor drumul 
pînă într-a 11-a. Au muncit însăși 
au învins. Bine ar fi însă dacă și 
Cormoș Mihai și Mărginean Titus, 
muncitori la întreprinderea „Horia", 
tot într-a 11-a, ar face un mai mare 
efort acum în preajma examenului 
de maturitate.

Partidul și guvernul, manifestînd 
o grijă deosebită ridicării nivelului 
de cultură al celor ce muncesc, au ' 
creat toate 
Nu rămîne 
să fie din

condițiile în acest sens, 
altceva decît ca acestea 

plin folosite.



FESTIVĂLPRILE — 
manifestări de masă aie tineretului

Zi de sărbătoare 
la Zlatna

In sprijinul crescătorilor de animale

ă atentă animalelor

A fost o zi de mai caldă și lumi
noasă duminica trecută. Dar n-a 
fost numai atît. întruniți în cadrul 
celui de-al IV-lea festival orășe
nesc, sutele de tineri din întreprin
derile, instituțiile și școlile din Al- 
ba-Iulia au dat acestei zile o notă 
de prospețime, de animație și vo
ioșie.

încolonați, purtind steme ale par
tidului iubit, ale republicii dragi, 
ale F.MI.D. și U.T.M., drapele 
roșii și tricolore, nesfirșita 
Ioană de tirun s-a îndreptai 

Și aici, 
de partid 

unite 
s-au făcut
oom 

ijloriri

yeni ci

surorilor Popescu și a. elevei Crișan 
Maria, care a interpretat cu mult 
talent la pian „Rapsodia rorrună" 
de Ciprian Porumbescu..

Zi de afirmare a forțelor și ta
lentelor tinere, cel de-alTV-lea fes
tival orășenesc s-a desfășurat sub 
semnul luptei pentru pace și prie
tenie, sub semnul unei puternice 
coeziuni a tineretului din orașul 
nostru hotărî! să pășească mereu 
înainte pe drumul indicat de partid.

co- 
snrp spre 

in prezența 
și de Stat, 

hotările ale 
încă odată 

munci cu dîrzenie 
a scumpei noastre 
ița cu srguință pen- 
rtățeni de valoare, 
ori ai socialismului, 
in alte ocazii, tinerii

stadion, 
organelor 
glasurile 
tinerilor 
auzite : 
pentru in 
patrii, voi 
tru a dev 
demni construi 
De altfel, ca și 
din orașul postru și-au dovedit și 
de astădată vrednicia. In întreprin
deri, echipele și brigăzile de tineri 
au obținut însemnate depășiri de 
plan, cei 1.300 tineri care au mun
cit pentru 'înfrumusețarea orașului 
au prestat peste 30.000 ore muncă 
voluntară, cu miile numărindu-se 
și orele de muncă voluntară pres
tate pe șantierul de îmbunătățiri 
funciare de la Oarda de Jos.

Căliți în muncă și sport, tinerii 
participanți la festival și-au dispu
tat apoi întîietatea la diferite pro
be atletice, în timp ce la Casa ra
ională de cultură echipele artistice 
au adus slavă partidului în înflă
cărate versuri și cîntece. Dîrze în 
întrecere, Balaban Gabriela, Sasu 
Eugenia, Handraluca Ana, Gligor 
Lucia și Pleșa Elena s-au clasai 
primele la probele de alergări de 
60-100-200-300 și 500 m plat fete. 
Pe scena Casei raionale de cultură, 
corul Școlii medii mixte nr. 2 a fă
cut să răsune „Internaționala", 
„Noi te cîntăm tinerețe", „Măreț 
pămînt al patriei iubite" și alte 
cîntece, iar Rădulescu Adrian, reci
tind poezia originală „Spre culmi" 
a cules ropote de aplauze din par
tea asistenței. Rezultate de seamă 
au obținut pe terenul de sport Cibu 
Romi, Istrate Ion, Muntean Nico
lae, Sasu Nicolae la alergări, Roșu 
Ion, Nistor Viorel la săritura in 
înălțime. Pop Ștefan și Bădilă Ele
na la aruncarea greutății, Plăcin- 
tescu Ion și Plăointescu Elena la 
aruncarea discului, Cibu Constantin 
la aruncatul suliței, Drăghici 
hai, Rotaru Gheorghe și alții 
săritura în lungime. Victoria 
ștafeta 4x400 m băieți a revenit 
Școlii medii mixte ■ „Horia, * Cloșca 
și Crișan", iar la fete echipei co
lectivului sportiv „Mihai ViteazuJ".

Demnă de relevat este de aseme
nea apariția pe scenă a formației ar
tistice a Școlii profesionale . de me
serii. a Școlii medii „Horia, Cloșca 
și Crișan", a solistelor Popa Maria,

s'

Dîrză în întrecere, eleva Balaban 
Gabriela învinge în proba de 60 m 
plat fete.

(De la punctul de corespondenți 
din Zlatna).

Făcînd ocolul comunei, vestea 
desfășurării fazei comunale a festi
valului tineretului a stîrnit mult 
interes printre muncitorii și țăranii 
muncitori din comuna Zlatna. Și, 
astfel fiind, încă de dimineață, un 
mare număr de oameni ai muncii 
s-au îndreptat spre stadion unde a- 
vea să se desfășoare parada 
reții.

Festivalul a început. După 
larea prin fața celor peste 
spectatori, tinerii au executat o reu
șită repriză de gimnastică și exer
ciții acrobatice evidențiindu-se în 
mod special elevele școlii medii E. 
Todoruț, S. Cobuzneanu, S. Novă- 
ceanfi și altele. In continuare, ele
vii școlii profesionale au executat 
spectaculoase sărituri la ladă și 
capră și o seamă de jocuri sportive 
distractive.

Programul a continuat apoi cu 
meciul de fotbal dintre școala me
die și profesională terminat la ega
litate (0-0), un meci de volei, iar 
in după-amiaza zilei a avut loc un 
concurs de tir.

In încheierea faimoasei zile, plină 
de soare și veselie, la căminul cul
tural a avut loc un bogat program 
artistic, evidențiindu-se echipa de 
dansuri, corul școlii medii și solista 
Păcurar Maria.

MAIOR SEPTIMIA

tine

defi-
1.500

Grija atentă pe care crescătorii 
de animale trebuie s-o aibă față de 
acestea, impune crescătorilor o serie 
de măsuri de care acum, în perioa
da scoaterii vitelor la pășune, tre
buie să țină neapărat seamă.

încă înainte de scoaterea bovi
nelor și ovinelor la pășune, se va 
administra acestora doze corespun
zătoare de medicamente împotriva 
gălbezei și se vor vaccina împotri
va dalacului.

Ținînd seamă de aceste îndatoriri 
obligatorii, țăranii din comunele 
Galda de Jos, Vințul de Jos, Zlat- 
na și altele au aplicat aceste trata
mente la animale în proporție de 
100%.
. Felul cum se face pășunatul, tre

buie de asemenea să preocupe pe 
fiecare țăran muncitor. In comuna 
Teiuș, de exemplu, unde comitetul 
executiv al sfatului popular și cres
cătorii de animale din comună a- 
cordă tot interesul creșterii anima
lelor, s-a organizat pășunatul pe tar
lale împărțind cîmpul în 3 par-

cele. De asemenea pe tarlale 
și specii de animale s-a or
ganizat pășunea și în comunele 
Galda de Jos, Vințul de Jos și al
tele. Nu același lucru se poate spu
ne despre 
comunele 
de vacile 
pășunatul

Medicii
nari trebuie să arate crescătorilor 1 
de animale că este în primul rînd 
în interesul lor să aplice tratamen
tele necesare la animale, să respec
te pășunatul pe specii de animale 
și să-și organizeze pășunatul pe 
tarlale.

Pentru a se asigura o cantitate 
sporită de- masă verde-, trebuie să 
se ducă în permanență o luptă ne
cruțătoare împotriva spinilor, scae- 
ților și buruienilor de pe pășune, 
iar pentru adăpatul animalelor tre
buie să se repare fîntînile și jghia- 
burile de pe pășuni.

Dr. GELLNER
medic veterinar

crescătorii de animale din 
Hăpria și Sîntimbru, un
și caii pasc împreună și 
pe tarlale nu se respectă, 
și tehnicienii zooveteri-

RUDOLF 
al raionului

încă o mlădiță a noului la Almaș

--------------------♦♦--------------------

Colectiviști și întovărășiți 
sportivi artiști amatori

(De la punctul de corespondenți 
din Mihalț).

Faza comunală a festivalului a 
fost prilej de strîngere a rîndurilor 
tineretului și în comuna Mihalț. Du
minica trecută, peste 500 tineri co
lectiviști și întovărășiți din Mihalț, 
Cistei și Obreja au evoluat cu suc- 1 
ces în întrecerile sportive și artis-

tice organizate cu acest prilej, 
avut loc la Mihalț concursuri 
volei, tir și ciclism, s-a desfășurat 
în marea sală a căminului un fru
mos program de cîntece si dansuri.

SABAU NICOLAE
★

Festivaluri reușite au avut loc șl 
la Sîntimbru, Berghin, Teiuș etc.'

Au 
de

Cine a cunoscut Almașul altor 
vremi, cu greu l-ar mai putea re
cunoaște pe cel de azi. S-a schim
bat satul, alții sînt și oamenii. Și 
mărturii despre aceasta întîlnești la 
tot pasul. La Almaș-Joseni s-a con
struit școală frumoasă și încăpătoa
re, drumul de-a lungul satului este 
azi pietruit și luminat de becuri, în 
casele multor săteni și-a găsit loc 
aparate de radio, iar ca o încunu
nare a muncii neobosite dusă de 
comuniștii de aici în rîndul țărani
lor muncitori, satul este încă de a- 
proape un an în urmă complect 
cooperativizat.

Dar grija organelor de partid și

de stat față de locuitorii acestui sat 
de munte nu s-a oprit aici. Nu de 
mult almășenii au trăit iarăși clipe 
de adevărată bucurie. La căminul cul
tural a fost adus un aparat de cinejd^i 
tograf și nici unul din sătenii din fU 
tea locului nu s-a putut stăpînii să 
nu vină să vadă minunatul film 
„Alarmă în munți". Și, de atunci, 
din 19 aprilie a.c., de ctnd căminul 
cultural din Almașul-Mare a fost 
înzestrat cu aparat de cinemato
graf, activitatea culturală, bună de 
altfel aici și înainte, a devenit și 
mai rodnică.

O reușită încercare la1 săritura în înălțime.

Pe marginea lucrărilor conferinței U. R. C. C.

Pentru continua îmbunătățire 
a activității cooperativelor

Duminica trecută, s-au desfășurat în orașul nostru lucrările confe
rinței raionale a U.R.C.C. Alba. Aproape două sute de delegați, ca 
și un mare număr de invitați au ascultat darea de seamă a consiliu
lui Uniunii raionale prezentată de tov. Liviu Băiescu, președintele 
U.R.C.C. Alba, asupra activității desfășurate în cursul anului 1958 și 
în primul trimestru al acestui an.

Tot mai multe produse 
la dispoziția țărănimii muncitoare

in cadrul lucrărilor conferinței 
s-a făcut o profundă analiză asupra 
felului în care lucrătorii din coope
rație au luptat pentru traducereaîn 
viață a sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea al cooperației de 
consum din țara noastră. Â reieșit 
cu acest prilej cum, sub conducerea 
Comitetului raional de partid în a- 
nul care s-a încheiat, ca și în pri
mul trimestru al acestui an, s-a îm
bunătățit simțitor aprovizionarea ță
rănimii muncitoare. In cursul anu
lui trecut, de pildă, valoarea măr
furilor desfăcute prin cele 175 de 
magazine ale cooperației a fost cu 
1.712.000 lei mai mare decît în cursul 
anului 1957. In 1958 s-au desfăcut cu 
7,2% mai multe țesături de bumbac

și de lină, cu 22,7% mai multă 
încălțăminte și cu 20% mai multe 
mașini de cusut și aparate de ra
dio decît în anul 1957. De aseme
nea, țărănimea muncitoare din ra
ion a primit în anul trecut și în pri
mul trimestru peste 16 vagoane de 
îngrășăminte chimice și o însemna
tă cantitate de utilaj agricol.

In domeniul circulației mărfurilor 
au existat însă și'o serie de lipsuri 
care au făcut ca în anul 1958 sar
cinile U.R.C.C. la desfacerea pro
duselor să nu fie îndeplinite decît 
în proporție de 95,2%. Unele con
duceri de cooperative, ca cele din 
Vințul de Jos (președinte Bercea 
Ștefan), Mihalț (președinte Marian 
Hațegan), Alba-Iulia (președinte 
Costea Ștefan) și altele, din cauză 
că nu au acordat toată atenția stu
dierii cerințelor populației, n-au ți

nut o strînsă legătură cu masa lar
gă de cooperatori și nu au urmărit 
mai îndeaproape activitatea gestio
narilor în direcția bunei deserviri și 
prezentări a mărfurilor, și-au reali
zat sarclinile de plan abia în pro
porție de 87 pînă la 93 %. U nii ges
tionari din raion ca Fica Petru, Ro
șu Maria, Marian Petru, Petrie A- 
mos, Popa Ioan și Hațegan Nico
lae au ținut în nenumărate rînduri 
magazinele închise în orele de pro
gram, iar la Mereteu, Gdltiu, Nă- 
dăștie, Sîntimbru și în alte sate, din 
lipsă de gestionari magazinele au 
stat închise luni de zile. De aseme
nea, o mare lipsă a fost și aceea 
că unele conduceri de cooperative 
au neglijat aprovizionarea operati
vă cu mărfuri de strictă necesitate, 
ca petrol și sare, , cu toate că 
în depozite existau cantități su
ficiente. Aceste mărfuri, au lip
sit săptămîni și chiar luni la 
rînd din multe magazine, ca cele 
din Tot oi, Ighiel, Sîntimbru, Alma
șul Mare, etc. •

Contractările și achizițiile — 
sarcini principale

U na din cele mai de seamă sarcini 
care a stat și stă în fața coope
rației de consum este intensificarea 
schimbului de mărfuri între sat și 
oraș.

In lumina sarcinilor trasate de 
plenara C.C. al P.M.R. din 27-29

CRAMBA ION

Apucături care nu-și găsesc justificare
De se întîmplă să te îmbolnăvești, 

azi toate mijloacele îți stau la în
demână pentru a-ți căuta de sănă
tate. Partidul și guvernul a creat 
largi posibilități pentru aceasta, iar 
cei chemați direct să contribuie la 
însănătoșirea bolnavilor, medici și 
surori, sînt tot mai atenți și mai 
grijulii în munca ce o prestează. Și 
cele afirmate le susțin cu -tărie, căci 
bolnav fiind, internat în spitalul de 
adulți din Alba-Iulia, m-am bucurat 
de cea mai aleasă îngrijire, în pre
zent fiind complect sănătos.

In timpul cit am stat în spital 
însă, mi-a fost dat să văd și unii 
oameni cu apucături care nu-și gă
sesc justificarea. Așa, de pildă, în- 
tr-una din zile venind la spital fri
zerul Kiss Francisc, i-am cerut să 
mă tundă și să mă bărbierească.

Și, ce-i drept, nu m-a refuzat. Nu-\ 
'mai că m-a dat gata cit ai bate din 
palme, iar la plată mi-a luat 5 lei. 
Cu alte cuvinte, muncă de mîniuială 
și plată... grasă.

M-am interesat cine este acest 
om și am aflat că muncește la una 
din secțiile cooperativei „Munca 
nouă". Am rămas surprins și 
convins că ceea ce face nu facl^ț 
încuviințarea conducerii cooperati
vei. N-ar strica însă ca respectiva 
conducere să pună capăt unor ase
menea apucături, iar pentru deser
virea bolnavilor internați în spital 
să delege după un program stabilit 
1-2 frizeri, oameni care să 'facă 
cinste unității în cadrul căreia mun
cesc.

IANCU ION

decembrie 1956, cooperația de con
sum din raion, cu sprijinul perma
nent al Comitetului raional de par
tid și al organelor de stat, a căutat 
să-și îmbunătățească. permanent 
munca în domeniul contractărilor și 
achizițiilor de produse agriccfle, reu
șind ca în 1958 să achiziționeze cu 
6,3% mai multe produse ca în 1957 
și cu 30% mai multe ca în 1956. La 
contractările de cereale în anul tre
cut s-au încheiat contracte cu pro
ducătorii pen'ru livrarea a peste 
700 tone grîu, porumb și cartofi.

Față de posibilități însă, aceste 
rezultate sînt nesatisfăcătoare, cum 
de altfel nesatisfăcătoare sînt rezul
tatele obținute în 1959. Pînă la 1 
mai, pe întregul raion s-a contrac
tat abia 33% din cerealele prevă
zute, 21,5% din floarea-soarelui și 
73,4% din cartofi. La achtziții sar
cinile de plan pe primul trimestru 
au fost îndeplinite abia în propor
ție de 64%.

Cauza acestei rămîneri în urmă 
se datorește faptului că nu toate 
conducerile de cooperative sătești au 
pus pe primul plan sarcina îndepli
nirii planului la achiziții și contrac
tări. Din cauza slabei munci de con
trol pe care a dus-o serviciul de 
valorificări din cadrul U.R.C.C., 
munca de contractări și achiziții s-a 
desfășurat întîmplător, iar unii lu
crători din cadrul unităților coope
ratiste au pus această sarcină pe

planul al doilea. La Vințul de Jos, 
Ighiu, Stremț și alte cooperative 

-consiliile de conducere, și la rîndul 
lor și lucrătorii din cadrul acestor 
cooperative, au așteptat ca rezulta
tele să vină de la sine.

Rezultatele slabe obținute în do
meniul contractărilor și achizițiilor 
se datoresc apoi și faptului că în 
aceasta imoprtantă acțiune condu
cerile cooperativelor s-au sprijinit 
prea puțin pe consiliile sătești, pe 
masa largă a cooperatorilor. In u- 
nitățile cooperației de consum din 
Mihalț, Vințul de Jos, Zlatna, Gal
da de Jos și altele consiliile sătești 
au desfășurat o activitate slabă, ele 
funcționînd doar pe hîrtie. Slaba ac
tivitate a consiliilor sătești și a con
siliilor cooperativelor a făcut ca și 
înscrierea de noi membri și încasa
rea fondului social să se desfășoa
re nesatisfăcător. Raportat la popu
lația, raionului reiese că abia 49,8% 
a fost atrasă în cooparative, iar 
fondul social a fost încasat abia în 
proporție de 51%.

★
Lucrările conferinței au dezbătut 

și alte probleme deosebit de impor-’ 
fante legate de activitatea coopera
ției. Astfel au fost scoăse la iveală 
e seamă de lipsuri existente în re-

(Continuare în pag. 4-a)



VIAȚA DE PARTID

Mai mult sprijin în munca organizației 
de bază din gospodăria colectivă-Căpud

Gospodăria colectivă „1 Mai" din 
satul Căpud. a crestut și s-a întă
rit uin punct de vedere economic, 
cum de. altjel au crescut și s-au în
tărit toate gospodăriile colective din 
raionul nostru.

Cine a vizitai gospodăria colec-
♦ tivă din Căpud în urmă cu. cițiva 

ani și o vizitează astăzi, Iși poate 
da seama de acest lucru. Odată cu 
creșterea și dezvoltarea gospodări
ei colective au crescut veniturile 
proprii, au fost ridicate construcții 
noi, s-au dezvoltat noi ramuri de 
producție, a crescut bunăstarea co- 
iectiviș.ilor. Toate acestea slnt re
zultatul muncii colectiviștilor, care 
.se străduiesc ca gospodăria lor să 
fie tot mai puternică, tot mai bo
gată.

Punind față in față cele ce s-au fă- 
cut cu cele ce s-ar fi putut face insă, 
constatam că rezultatele obținute sînt 
sub pos.biliiăti, și că printr-o muncă 
politică mai bine organizată și mai 
susținută s-ar fi coținut rezultate 
și mai frumoase. Acest lucru l-a 
dovedit chiar experiența muncii în 
această gospodărie colectivă, cu 
puțin timp in urmă. Dar organiza
ția de bază și in primul find comi
tetul comunal de partid Pețelca

* n-au avut o suficientă preocupare 
in direcția îmbunătățirii continue a 
muncii ut gospodărie.

Ne găsim în cea de-a cincea lu
nă a acestui an. In această perioa
dă conform prevederilor statutului 
P.M.R., organizația de bază trebuia 
să fină in fiecare lună o adunare 
generală ordinară, in care să dez
bată probleme legate de viața gos
podăriei, de frămintările colectiviș
tilor. Or, in această perioadă orga
nizația de bază nu a ținut nici o 
adunare generală ordinară. Din a- 
ceastă cauză membrii de partid au 
fost lipsiți de dreptul lor statutar 
de a participa la adunările generale 
ale organizației de bază din care 
fac parte și de a-și spune părerea 
despre activitatea organizației de 

* bază și a biroului său. *
Un prețios sprijin in munca or

ganizațiilor de bază îl constituie ac
tivul fără de partid, bineînțeles a- 
colo unde există preocupare pentru 
îndrumarea acestuia, pentru spriji
nirea lui in muncă.

Organizația de bază din gospo
dăria colectivă Căpud are in evi
dența sa, pe un tabel, 5 tovarăși ce 
fac parte din activul fără de par
tid. Dar și dintre acești 5 tovarăși 
(de altfel un număr foarte mic) 
unul a fost primit candidat, așa 
incit au mai rămas doar 4 tovarăși. 
Lipsa mare constă în faptul că or
ganizația de bază 'nu se preocupă 
de antrenarea activului fără de par

)CS-

Plenara Consiliului raional U. C. F. S.

Problemei culturii fizice 
și sportului toată atenția

Inir-una din zilele trecute a a- 
vut lec plenara Consiliului raional 
U.C.F.S. Cu acest prilej, în prezen
ța tovarăș lor Mărgineanu Ion, se
cretar al Comitetului raional 
P.M.R., Pienaru Nicolae, secretar 
al Sfatului popular rai9nal, Petro- 
vici Eduard, președinte al Consi
liului regional U.C.F.S., Lupu Cor
nel, secretar al Comitetului raional 
UJM. șî a membrilor Consiliului 
raional U.CE.S. a fost prezentat 
și dezbătut un raport privind acti
vitatea desfășurată de U.C.F.S. în 
raionul nostru de la ultima plenară. 
In cadrul plenarei s-au luat, de a- 
semenea, unele măsuri organizato
rice menite să ducă la îmbunătă
țirea muncii de cultură fizică și 
sport in raion.

Prezentind raportul, tovarășul 
Chirilă Daniel, președintele Consi
liului raional U.C.F.S.-Alba, a scos 
in evidență faptul că, de la ultima 
plenară și pînă în prezent, numărul 
colectivelor sportive a crescut de la 
30 la 35, a crescut de asemenea 
numărul membrilor U.C.F.S. de ~la 
5.120 la 9.239. Din raport au reieșit 
apoi și alte fapte îmbucurătoare. Cu 
prilejul spartachiadei din vara anu
lui 1958, raionul nostru a ocupat 
locul trei pe regiune, în activitatea 
competițională la fel fiind obținute 
bune rezultate: la atletism 9 cam
pioni regionali și 4 finaliști la di
ferite probe, un număr de 10 e- 
chipe de seniori și 2 de juniori ac- 

tid in sarcini concrete, nu îl instru
iește, din care cauză tovarășii ce 
țac parte din activul fără de partid 
nu au nici o activitate organizată. 
Aceasta face ca organizația de ba
ză să se lipsească de acest ajutor.

Organizația de bază nu trebuie 
să neglijeze acest sprijin în mun
ca sa. La trebuie să recruteze și să 
confirme noi membri în activul fără 
de partid, să-i sprijine în activita
tea lor, iar periodic activul fără de 
partid să fie informat despre sarci
nile ce stau în fața organizației de 
bază.

In aceeași măsură tn G.A.C. Că
pud a fost neglijată de către orga
nizația de bază munca politică de 
masă. După cum este știut, cea mai 
eficace muncă de agitație este mun
ca de la om la om, munca agitato
rilor. Organizația de bază din gos
podăria colectivă din Căpud și-a 
organizat un colectiv de agitatori, 
dm care jac parte pe Ungă membri 
de partid și alți tovarăși din rîndul 
colectiviștilor. In total în colectivul 
de agitatori, după evidența ce se 
găsește Ia organizația de bază, sînt 
14 tovarăși. Analizând însă pe fie
care agitator în parte, constați anu
mite lipsuri. De pildă, too. Orban 
lacob figurează ca agitator, dar el 
nu mai face parte am organizația 
de bază a gospodăriei colective. Co
lectivul de agitatori nu a mai fost 
complectai cu noi colectiviști frun
tași în muncă. Ceea ce este însă 
mai rău, este faptul că de instrui
rea agitatorilor biroul organizației 
de bază se preocupă slab. Deși de la 
începutul anului și pînă în prezent 
in viața internă și inter naționala au 
avut loc o seamă de evenimente 
importante, agitatorii in acest timp 
nu au fos instr uiți niciodată. Tov. 
Varro Ștefan, agitator, nu-și amin
tește de cînd colectivul de agitatori 
nu a nuii fost instruit. Lipsuri ase
mănătoare se fac simțite și în ce
lelalte forme ale muncii politice de 
masă in gospodăria colectivă.

De lipsurile de mai sus se face 
vinovat în primul rind comitetul co
munal de partid Pețelca, care se 
preocupă slab de îndrumarea orga
nizației de bază din G.A.C. Căpud. 
Nu ar fi rău dacă comitetul de 
partid comunal ar analiza felul 
cum muncește această organizație 
de bază și ar lua măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea muncii. A lă
sa însă organizația de bază fără 
secretar (organizația de bază nu 
are secretar), a amina de la o zi 
la alta luarea măsurilor care să ducă 
la întărirea vieții de partid în a- 
ceastă unitate socialistă agricolă în
semnează a tolera e seamă de lip
suri ce cer o grabnică lichidare.

tivind în cadrul campionatului de 
fotbal. La popice echipa asociației 
„Voința" a ocupat în anul 1958 lo
cul trei pe țară, iar la tenis de 
masă echipele de juniori ale aso
ciațiilor „Știința" la fete și „Horia" 
la băieți — s-au clasat prima pe 
locul trei, iar a doua pe locul opt 
pe țară. De asemenea, echipa de 
volei băieți „Horia" a cucerit in 
1958 titlul de campioană regională.

Inre gist rtnd rezultate cu care ori
ce om al muncii din raionul nos
tru se mîndrește, raportul a scos 
la iveală, în continuare, și unele 
lipsuri care au frinat și mai stau 
piedică și în prezent activității de 
cultură fizică și sport. Așa, de pildă, 
a fost scoasă în relief slaba preo
cupare a unor sfaturi populare în 
ce privește amenajarea și întreține
rea bazelor sportive, insuficienta 
grijă a asociațiilor sportive Sănă
tatea Alba, Bănci, Alba, Avîntul 
Cricău, Recolta Sîntimbrii și altele 
pentru strîngerea cotizațiilor. Lipsuri 
serioase s-au manifestat apoi pe 
linia sprijinirii și îndrumării colec
tivelor sportive sătești, trecerii nor
melor complexului sportiv G.M.A., 
introducerii gimnasticii în producție 
și educării comuniste a sportivilor.

Participanții la plenară înscriși 
la cuvîni, prin discuțiile purtate au

(Continuare în pag. 4-a)

Pe teme ale sfaturilor populare

Kezultate și... „rezultate*4
Comitetul executiv al sfatului 

popular raional a analizat în șe
dința din 11 mai a.c. felul cum a 
muncit Comitetul executiv al Sfa
tului popular al comunei Benic, pe 
linia cooperativizării agriculturii și 
realizarea planului de contribuție 
voluntară pe lunile ianuarie-aprilie 
1959.1

Analiza făcută de membrii comi
tetului executiv al sfatului popular 
raional, pe baza raportului prezen
tat de tov. ion Preja, președintele 
Sfatului popular al comunei Benic, 
a scos în evidență faptul că, spre 
deosebire de anul trecut, munca co
mitetului executiv comunal s-a îm
bunătățit

Lucrul acesta îl confirmă rezulta
tele obținute în muncă de cetățenii 
comunei mobilizați și îndrumați de 
sfatul popular, sub conducerea co
mitetului comunal de partid și spri
jinit îndeaproape de organele de 
control ale sfatului popular raional. 
Așa, de pildă, în ce privește trans
formarea socialistă a agriculturii, 
la sfîrșitul anului 1958, suprafața coo- 
perativizată pe comună nu reprezen
ta decît ceva peste 11 la sută. Acest 
procent era minim față de ceea ce 
s-ar fi putut face ținînd cont de for
țele existente în comună și de do
rința țăranilor de a păși pe calea 
agriculturii socialiste, lucru confir
mat de rezultatele obținute ulterior. 
Astfel, la sfîrșitul lunii aprilie a.c. 
suprafața cooperativizată pe întrea
ga comună reprezenta aproape 60 
la sută. De la 11 la sută la 60 la 
sută este un rezultat frumos.

Rezultatul acesta este urmarea u-

★
Contribuția voluntară a cetățeni

lor și preocuparea comitetului exe
cutiv pentru îndeplinirea ei la timp, 
a constituit obiectul celei de a doua 
probleme dezbătută în ședința co
mitetului executiv al sfatului popu
lar raional.

Cu ocazia adunărilor populare, 
cetățenii comunei Benic au votat 
ca din sumele provenite din contri
buția voluntară să se termine în 
acest an construirea unei săli de 
clasă la școala din Benic, construi
rea unui pod în satul Cetea și ter
minarea lucrărilor votate anul tre
cut la școlile din satele Galda de 
Sus și Cetea.

Lucrările votate de adunările 
populare impuneau comitetului exe
cutiv sarcini imediate pentru înca
sarea sumelor, descoperirea și va
lorificarea resurselor locale, procu
rarea materialului necesar construc
țiilor etc.

Toate acestea au fost însă negli
jate de comitetul executiv, conside- 
îind încasarea sumelor din contri
buția voluntară o sarcină măruntă 
și de mică importanță, lucru dovedit 
de faptul că pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie s-a încasat doar 19 la sută 
din totalul sumei votată pe întreaga 
comună. Aceasta face ca materialul 
necesar construcțiilor să nu poată 
fi procurat și prin urmare lucrările 
să nu poată fi începute și terminale 
la timp.

In mod cu totul nejustificat co-

Grupa sindicală și problemele producției
In lupta pentru îndeplinirea pla

nului de producție, pentru antrena
rea maselor de muncitori în între
cerea socialistă, un rol de seamă îl 
au grupele sindicale. Pe locul de 
producție ele sînt acelea care mobi
lizează muncitorii la realizarea sar
cinilor ce le au și în general la 
toate problemele producției. Și, nu 
sînt puține sarcinile de care trebuie 
să se preocupe grupa sindicală.

La Atelierul L. Regional dinAl- 
ba-Iulia, grupa sindicală desfășoară 
o vie activitate în sprijinul muncii 
productive și a educării membrilor 
săi.

Astfel, una din problemele căreia 
i se acordă cea mai mare atenție 
și care de fapt este sarcina principală 
a organizațiilor sindicale este cea 
privind cpnsfăiuirile de producție. Cu 
cît acestea, se pregătesc mai bine, cu 
atît membrii de sindicat participă 
mai activ la discutarea problemelor 
de producție, cu atît consfătuirile 
devin mai interesante, mai rodnice. 
Grupa sindicală de la Atelierul L. 
Regional (organizator de grupă tov. 
Borza loan) ține seamă de acest 
lăcru. Aci, pe baza unui grafic, sînt 
stabilite zilele cînd au loc consfă
tuirile de producție, zile în care nu 

nei munci mai bine organizate, per
severente și concrete, este o urmare 
a antrenării maselor de cetățeni 
prin folosirea celor mai variate for
me organizatorice. Incepînd cu mem
brii comitetului executiv, în munca 
politică pentru transformarea socia
listă au fost antrenați toți deputății, 
care în circumscripțiile electorale 
au organizat consfătuiri cu cetă
țenii. x

Alunea organizatorică a . fost îm
pletită cu munca politică și de edu
care a țărănimii muncitoare, orga- 
nizîndu-se în acest scop consfătuiri, 
conferințe etc.

Un sprijin concret în munca pen
tru atragerea țăranilor muncitori 
pe calea agriculturii socialiste îl 
constituie rezultatele pozitive obți
nute de gospodăriile colective. In a- 
cest scop, comitetul executiv a spri
jinit și îndrumat cele două gospo
dării colective de pe raza comunei 
pentru dezvoltarea lor economică și 
organizatorică. Și în această pri
vință se poate spune că s-au obți
nut frumoase rezultate care au in
fluențat direct la obținerea rezulta
telor amintite mai sus.

In munca pentru cooperativizarea 
agriculturii și mai ales pentru dez
voltarea și consolidarea sectorului 
socialist-cooperatist, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al comu
nei Benic, așa după cum a reieșit 
din analiza Comitetului executiv al 
sfatului popular raional, mai are 
incă mulfe de făcut. Rezultatele po
zitive trebuie să constituie un sti
mulent în muncă, mergînd pe linia 
dezvoltării lor în viitor.

mitetul executiv a subapreciat spri
jinul ce-1 putea da comisia perma
nentă de gospodărire comunală și 
propunerile făcute de cetățeni cu o- 
caziă adunărilor populare.

Este necesar ca în această pri
vință Comitetul executiv al Sfatului 
popular Benic să-și îmbunătățească 
munca. *

Comitetul executiv al Sfatului 
popular raional, pe baza analizei 
făcute, a adoptat o decizie menită 
să ducă la îmbunătățirea muncii în 
viitor.

Plantarea butașilor de viță pentru înrădăcinare la G. A. C. CisTei.

mai au loc alte ședințe sau adu
nări. Lucrul acesta este important, 
deoarece la consfătuiri pot parti
cipa toți membrii grupei, fără să 
fie chemați în altă parte. Consfătui
rea de producție ce urmează a a- 
vea loc, deși se cunoaște ziua și 
ora, este anunțată cu cîteva zile 
Înainte, pentru ca muncitorii să vi
nă la consfătuire cît mai bine pre
gătiți, să ridice problemele ce-i in
teresează la locul lor de muncă.

Consfătuirile de producție au loc 
la începutul fiecărei luni. In prima 
parte a consfătuirii se arată care 
sînt rezultatele obținute în luna care 
a trecut, iar partea a doua a 
consfătuirii este rezervată prelu
crării sarcinilor de plan pentru luna 
ce urmează.

Ultima consfătuire la Atelierul L. 
Regional a avut loc în ziua de 4 
mai. După darea de seamă prezen
tată, din care s-au desprins rezul
tatele obținute pe luna aprilie, au 
luat cuvîntul la discuții mai mulți 
tovarăși, printre care Borza 
loan, Oltean Traian, Tisanu Gheor- 
ghe și alții.

In discuțiile lor tovarășii au ară
tat că depășirea planului de produc
ție cu 16 la sută este rezultatul între

Pepiniera ne aduce 
mari venituri

Prin crearea și dezvoltarea ramu
rilor de producție, cum sînt secto
rul zootehnic cu crescătoria de porci, 
ferma de vaci și turma de oi, 
pepiniera de viță și grădina de le
gume, gospodăria colectivă din Cis
tei a realizat an de an venituri im
portante. Anul trecut, de exemplu, 
din sectorul zootehnic, grădină și 
pepinieră, gospodăria a realizat un 
venit de 450.000 lei, din care 
236.000 lei s-au obținut numai din 
pepinieră.

Invătînd din experiența anilor 
trecuți și finind seamă de veniturile 
frumoase pe care le aduce sectorul 
zootehnic și celelalte ramuri de pro
ducție, noi am dezvoltat aceste ra
muri. Așa, de pildă, în sectorul zoo
tehnic am mărit numărul de oi cu 
incă 100 de capete, la grădina de 
legume am sporit suprafața culti
vată cu încă două hectare. Acor- 
dînd o atenție deosebită pepinierei, 
care s-a dovedit a fi una din ramu
rile de producție care aduce cele 
mai mari venituri, am hotărit să 
cultivăm în acest an și butași în
rădăcinați.

In terenul întors din toamnă de 
S.M.T. la adincimea de 80 cm., noi 
am plantat in acest an în total 
400.000 fire de viță altoită șl butași 
pentru înrădăcinare. Acum cînd sa
tul este complect colectivizat, la 
plantarea viței în biloane, la con
fecționarea canalelor de irigație, la 
montarea pompei de irigat și alte 
lucrări în pepinieră, colectiviștii 
mai vechi, ca Bota Aurel, Cîrnaț 
Dumitru, Avram Nicolae, Doblrtă 
Marioara și din cei noi ca Doblrtă 
lacob, Marcu Dumitru, Sălcer Va
ier, Marcu Gheorghina, Doblrtă A- 
nica și alții au muncit cu multă 
hărnicie. Sporită față de anul tre
cut, vița ne va aduce în acest an 
un Venit și mai mare, va crește pu
terea economică a gospodăriei, va 
spori valoarea zilei-muncă, va spori 
tot mai mult belșugul și bunăsta
rea colectiviștilor.

S1LVĂȘAN AUREL 
brigadier G.A.C. — Cistei

cerii socialiste ce s-a desfășurat ca 
urmare a preocupării grupei sindi
cale. Dar in discuții, cei ce au luat 
cuvîntul s-au referit mai mult la 
unele lipsuri și greutăți, făcînd în 
același timp propuneri pentru lichi
darea lor. Așa, de exemplu, tov. Ti
sanu Gh., sudor, a propus să se 
procure un cablu pentru aparatul 
de sudat electric. Tov. Oltean T. a 
propus ca la fierărie să se insta
leze un ventilator.

Ținînd cont de anumite lucrări 
urgente și neprevăzute, tov. Borza 
I. a propus să se rezerve două tu
buri de oxigen pentru a se putea e- 
xecuta aceste lucrări.

In cadrul acestei consfătuiri s-au 
mai făcut și alte propuneri prețioa
se legate de continua îmbunătățire 
a procesului de producție. Conduce
rea atelierului, ținînd cont de pro
punerile făcute a și luat măsuri ca 
cele ce se pot rezolva pe plan local 
să fie puse de îndată în practică 
(tuburile de oxigen), iar altele care 
nu depind numai de ea, să intervi
nă a fi rezolvate de forurile de care 
aparține.

In cadrul consfătuirilor, tot gru-

(Continuare în pag. 4-a)



Problemei culturii fizice 
sportului toată atenția

N. S. Hrușciov
a sosit la Chișinău

CHIȘ/NAU (Agerpres). —TASS 
transmite: In dimineața zilei de 13 
mai, N. S. Hrușciov a sosit la Chi
sinau, capitala R.S.S. Moldovenești, 
pentru a înmîna Ordinul Lenin cu 
care a fost distinsă această republi
că pentru succesele in dezvoltarea 
agriculturii.

Sub presiunea opiniei publice

Guvernul britanic va 
sancționa pe comandanții 
lagărului Hola din Kenya 
LONDRA (Agerpres). — Agen

ția Associated Press relatează că 
guvernul britanic a anunțat in 
cursul zilei de marți că se vor lua 
măsuri disciplinare împotriva co
mandantului și locțiitorului de co
mandat al lagărului Hola din Ke
nya, precum și împotriva persona
lului în . subordine din acest lagăr.

După cum se știe, 11 patrioți din 
Kenya deținuți in acest lagăr, au 
murit in luna martie a.c. din cauza 
tratamentului barbar la care au 
fost supuși de autoritățile britanice. 
Cercetările judiciare făcute la 
Mombasa, la începutul acestei luni, 
au dezvăluit că ei au fost tortu
rați în chip bestial de către paznicii 
lagărului cu consimțământul coman
dantului britanic, Michael Sullivan.

------------♦♦------------

MACMILLAN: Speram ca reuniunea 
de la Geneva va fi urmată de

Pentru continua îmbunătățire 
a activității cooperativelor

o conferință
LONDRA (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cursul zilei de marți la 
dineul oferit de „Newspaper So
ciety" premierul englez Macmillan, 
referindU-se la conferința de la Ge
neva, a declarat printre altele:

-SPORT- =='
Fotbal

Unirea Alba-lulia—Dinamo 
Orăștie 2—1 (0—1)

In ziua de duminică, 10 mai 
1959, s-a desfășurat cea de a 21-a 
etapă a campionatului regional de 
fotbal.

Jucînd pe teren propriu, echipa 
locală Unirea a întîlnit formația 
Dinamo Orăștie pe care a învins-o, 
după o luptă grea.

Pentru Unirea golurile au fost mar
cate în cea de a 2-a repriză de că
tre Vintilă și Piesa. Arbitrul Șulu- 
țiu a condus partida cu scăpări, de
rutat probabil de jocul dur practi
cat de ambele echipe.

Voința Alba-lulia—Recolta 
Limba 2—1

In aceeași zi, în deschidere, s-a 
desfășurat întîlnirea de fotbal din 
campionatul raional, între echipele 
Voința Alba-lulia și Recolta Limba.

Deși a jucat mai legat, cu ata
curi mai bine închegate, lipsa de'fi- 
nalltate la poarta adversarilor și 
apărarea acestora, care a muncit 
foarte mult, au fost cauzele pntru 
care oaspeții au fost nevoiți să ple
ce steagul în fața gazdelor, care au 
cîștigat întîlnirea cu scorul de 2-1.

LA CONFERINȚA DE LA GENEVA

DOUĂ ATITUDINI 
în problema Germană,

. GENEVA (Agerpres). — Cores
pondență specială. După încheierea 
celei de-a doua ședințe a Conferin
ței miniștrilor Afacerilor Externe au 
avut loc conferințe de presă ale 
purtătorilor de cuvînt a delegațiilor 
participante la conferință. tema 
dezbătută a fost problema partici
pării Poloniei și Cehoslovaciei la 
lucrările Conferinței Miniștrilor zi- 
facerilor Externe, idee care se bu
cură de sprijinul puternic al opiniei 
publice.

Conferința de presă a delegației 
R. D. Germane a stirnit uri deose
bit interes, la ea participind un 
număr foarte mare de ziariști.

Purtătorul de cuvînt al delegației 
Republicii Democrate Germane, Ger
hard Kegel, a declarat că delegația 
țării sale este de părere că atît Re
publica Populară Polonă cit și Re
publica Cehoslovacă au "dreptul le
gitim de a lua parte la lucrările 
conferinței ca participanți cu drep
turi egale. Purtătorul de cuvînt al 
delegației R. D. Germane a subli
niat că R. P. Polonă și R. Cehoslo
vacă sini state vecine cu Germania 
și că Republica Cehoslovacă are 
frontieră comună cu ambele state 
germane. De aceea este absolut fi
resc ca problemele discuiate la Con
ferința miniștrilor de Externe să 
aibă o însemnătate deosebită pen
tru aceste state.

Securitatea ambelor țări — Polo

la nivel înalt
„Continuăm să sperăm că se va 
putea realiza un progres și că reu
niunea de la Geneva va fi urmată 
de o conferință cu participarea șe
filor de guverne".

Clasamentul campionatului regional
Min. Aninoasa 
Dacia Orăștie 
Corvinul Deva 
Parîng. Lonea 
Corvin. 11 Huned. 
Unirea Alba 
Min. Vulcan 
Metalul Cugir 
Corvin. III Huned. 
Victoria Călan 
Șurian. Sebeș 
Âurul Zlatna 
Dinamo Orăștie 
Victoria Hațeg

Etapa

2116 1 4 49:1933
21 133 544:21 29
21 11 6 4 35:21 28
2113 1 7 42:19 27
21 12 2 7 43:34 26
20 11 3 6 36:22 25
20 9 5 6 31:28 23
21 82 1133:4118
21 7 4 1030:28 18
21 64 1126:3016
21 64 1134:3816
21 6411303816
21 6 3 12 29:48 15
21 021910:75 2

viitoare
Corvinul Deva — Aurul Zlatna; 

Victoria Călan — U. M. Cugir; 
Corvinul III Hunedoara — Șuria- 
nul Sebeș; Dacia Orăștie — Uni
rea Alba; Corvinul II Hunedoara — 
Parîngul Lonea; Dinamo Orăștie — 
Minerul Aninoasa; Minerul Vulcan 
— Victoria Hațeg.

Tenis de masă
In zilele de 9 și 10 mai 1959, în 

sala de sport „1 Mai“ din Alba-lu
lia, s-au întîlnit în cadrul campio
natului R.P.R. -pe echipe la tenis de 
masă, masculin și femenin, -repre
zentativele raioanelor Petroșani, 
Hunedoara, Orăștie, Hațeg, Sebeș 
și Alba.

In urma desfășurării campiona
tului au fost stabilite următoarele 
rezultate tehnice: echipa Horia 

nia și Cehoslovacia — este amenin
țată de forțele militariste dm Ger- 
mama occidentală, de propaganda 
revanșardă și de pretențiile terito
riale vest-germane. Purtătorul de 
cuvînt s-a referit de asemenea la 
faptul că pentru aceste țări prezintă 
un pericol din cele mai mari înar
marea atomică a armatei vest-ger
mane și înzestrarea ei cu arma nu
cleară.

Între Republica Democrată Ger
mană și cele două țări — Polonia 
și Cehoslovacia — a continuat pur
tătorul de cuvînt, există strinse le
gături de prietenie și colaborare. 
Noi dorim, a conchis el, ca și Ger
mania occidentală să stabilească 
relații normale cu aceste țări, care 
trebuie să dobindească siguranța 
că nu vor mai suferi consecințe de 
pe urma agresivității militarismului 
german.

Purtătorul de cuvînt al delegației 
R. F. Germane, Eckhandt, a adop
tat cu toiul altă poziție în problema 
participării Poloniei și Cehoslovaci
ei la lucrările conferinței. El a de
clarat că guvernul vest-german a- 
probă poziția puterilor occidentale 
care se opun participării Poloniei 
și Cehoslovaciei la lucrările confe
rinței. După părerea guvernului 
vest-german, cele două țări ar pu
tea, după cum cer și puterile occi
dentale, să participe numai în cali
tate de consilieri pentru anumite 
probleme. întrebai la ce probleme 
se referă guvernul de la Bonn, pur-
tătorul de cuvînt a declarat că este 
vorba de problemele referitoare la 
frontiere. Purtătorul de cuvînt al de
legației vest-germane a anunțat că 
guvernul de la Bonn nu va da pu
blicității nici o declarație cu privire 
la poziția sa față de problemele 
discutate la conferință. El și-a ex
primat de asemenea „speranța" că 
puterile occidentale nu vor permite 
delegațiilor celor două state germa
ne să facă declarații de principiu 
î.n cadrul lucrărilor conferinței cu 
privire la fondul problemelor discu
tate.

Alba în finală a întîlnit pe U. M. 
Cugir pe care a învins-o cu 5-1. 
Astfel pe locul I s-a clasat echipa 
Horia Aiba-Iulia, pe locul II U. M. 
Cugir, iar pe locul III Victoria Că
lan (Hunedoara). S-au remarcat 
dintre jucători Petrifăleanu Mircea 
de la Horia Alba și Crișan de la 
I . M. Cugir.

La fete locul I a fost cîștigat de 
echipa Minerul Lupeni, urmată de 
U. M. Cugir, iar pe locul III —e- 
chipa Ardeleana Alba. Dintre jucă
toare cele mai bune au fost Petro- 
vici de la Minerul Lupeni și Dornic 
de la U. M, Cugir.

Coresp. N. A4ORARU

Cooperativa meșteșugărească 

„MUNCA NOUA** 
DIN ALBA-IULIA 
execută cu material propriu, 

la prețul oficial, pentru 
oricare solicitator, în 

cadrul celor trei 
ateliere de ti- 

nichigerie:
COTURI ===== BURLANE 

JGHIABURI PENTRU CASE, etc.
Atelierele de rotărie și fie
rărie primesc orice comandă, 
Iar la patiseria din strada 
„30 Decembrie 1947“ nr. 57, 
se coace pîine pentru popu
lație în zilele de marți, 

miercuri, joi, vineri 
și sîmbătă.

(Urmare din pag. 3-a)
scos în evidență: pe lingă rezulta
tele obținute și o serie de lip
suri. Așa, de pildă, tovarășul 
Luciu Matei, vicepreședintele Sfatu
lui popular raional, a calificat ca 
dăunătoare practica muncii în asalt 
desfășurată de U.C.F.S., s-a pro
nunțat împotriva fărâmițării cate
drelor de educație fizică din școli 
și a făcut propuneri prețioase în 
vederea îmbunătățirii și înfrumuse
țării bazelor sportive. Tovarășul 
profesor Tamaș Emil a subliniat ca 
o mare greșală a organelor U.C.F.S. 
neglijarea dezvoltării mișcării spor
tive la sate, iar tovarășul Ispas Se
bastian, ocupîndu-se în cuvîntul său 
de echipele de volei și de bazele 
necesare practicării voleibalului, a 
făcut apel a se lua urgente masuri 
pentru a se putea ieși din situația 
precară in care se găsește in pre
zent raionul nostru. Avem prea pu
țini purtători ai insignei G.M.A. — 
a arătat tovarășul Constantinescu 
Aurel. Să se inițieze confecționa
rea pistei cu obstacole din resurse 
locale și prin muncă voluntară, a 
accentuat același vorbitor.

Discutind pe marginea raportu
lui și a situației de fapt din raion 
in ce privește activitatea de cultură 
fizică și sport, tovarășii Bocăneț 
Mihai, Lăncrănjan Ion, Peter Ion, 
Gocea Ion și Brici Ion au arătat că 
raionul nostru are largi posibilități 
de a ridica această activitate pe 
trepte tot mai înalte. Pentru aceas
ta însă se impune o mai calitativă 
muncă din partea U.C.F.S. raional, 
o mai adîncă înțelegere a problemei 
din partea profesorilor de educație 
fizică și un mai simțit sprijin din 
partea sfaturilor populare. In con
tinuare tovarășul Lupu Cornel a 
scos în evidență rolul și necesita
tea introducerii gimnasticii în pro
ducție, tovarășul Pienaru Nicolae, 
secretar al Sfatului popular raio
nal, a asigurat plenara de sprijinul

(Continuare în pag. 2 ă) 

cruțarea și promovarea cadrelor și 
în domeniul economico-financiar.

Cu toate că în ultimul timp s-au 
obținut unele rezultate în direcția 
creșterii de noi cadre, prin recruta
rea și școlarizarea a 17 ucenici și 
a altor 10 pentru diferite școli su
perioare în direcția creșterii și pro
movării cadrelor au mai existat în
că destule lipsuri. Astfel, numărul 
celor ce au fost trimiși pentru șco
larizare este încă mic iar pe de 
altă parte au fost promovați sau 
ținuți în diferite puncte la coopera
tive oameni necorespunzători, reci- 
diviști și alte elemente corupte. La 
Hăpria, în cadrul cooperativei, de 
pildă, a fost angajat Gabor Nico
lae, care a avut la activul lui 
6 condamnări (?). Datorită slabului 
control din partea conducerilor coo
perativei din Teiuș, Vințul de Jos, 
Benic și Mihalț, aceste elemente au 
delapidat în anul trecut peste 
600.000 lei. Din acești bani au fost 
vină acum recuperați 136.400 lei, 
dar rămîne ca o sarcină, ca în cel 
mai scurt timp ei să fie recuperați 
in întregime. Numeroși delegați și

Grupa sindicală și problemele producției
(Urmare din pag. 3-a) 

pa sindicală este aceea care, pe 
baza rezultatelor obținute în mun
că, declară fruntașii în producție. 
Pe luna aprilie au fost declarați 
fruntași în producție 16 tovarăși, 
printre care Borza I., rabotor, Apoi 
zan Vasile și Todor Cornel, fierari, 
Onița Simion, lăcătuș și alții.

Educarea membrilor de sindicat 
stă de asemenea în atenția grupei 
sindicale. Pentriî aceasta, grupa 
sindicală a îndrumat membrii săi 
să participe la formele de învăță,-- 

pe care îl vor da sfaturile populare 
pentru amenajarea de baze sporti
ve și înzestrarea colectivelor spor
tive cu materiale, iar tovarășul Pe- 
trovici Eduard", președintele UC.F.S. 
regional a menționat măsurile pre
conizate pentru~mstruirea în cadrul 
unui curs a profesorilor și învăță
torilor care predau educația fizică.

In încheierea plenarei tovarășul 
Mărginean Ion, secretar al Comite
tului raional P. Ai. R., a ară
tat că activitatea de cultură 
fizică și sport a înregistrat 
succese deosebite. E însă nece
sar ca acestea să fie mereu lărgite 
și pentru aceasta organizațiile de 
partid trebuie să-și exercite in per
manență îndrumarea și controlul. 
Lipsa de control a făcut Ca la C.F.R. 
Alba-lulia, la C.F.R. Teiuș-Coșlariu 
și în unele comune și sate activi
tatea sportivă să lîncezească in mod 
ne permis. Neîndestulător este de a- 
semenea sprijinul acordat mișcării 
sportive la sate de către organiza
țiile de masă, care in viitor va tre
bui să se facă mai mult simțit. To
varășul Mărginean Ion a indicat 
Consiliului raional U.C.F.S. și bi
roului său să-și intensifice munca 
pentru atragerea în mișcarea spor
tivă tot mai largi mase de munci
tori, colectiviști și întovărășiți 
și în același timp să acorde 
o atenție sporită activității spor
tive elevilor. Partidul și gu
vernul crează an de an condiții 
tot mai bune dezvoltării mișcării 
de cultură fizică și sport. Să folo
sim din plin aceste condiții — a spus 
tovarășul Mărginean — să creștem 
un tineret călit, în stare să facă fa
ță necesităților mereu crescinde ale 
producției și construirii socialismu
lui în patria noastră.
---------------- 

invitați, ca Demco Nicolae, Tomuța 
Viorel, Dușa Ispas, Priplaia Rudolf, 
Salcău Silviu, Andreoaie Costache, 
Comșa Victor și alții, luînd cuvîn
tul au criticat cu toată asprimea 
lipsurile care s-au manifestat 'inac
tivitatea cooperației sătești și au 
făcut propuneri pentru lichidarea 
lor. De asemenea, în scopul conti
nuei îmbunătățiri a muncii, în ur
ma consultării delegaților,tov. Du
mitru 1. a prezentat conferinței răs
punsul la chemarea la întrecere a- 
dresată de conferința U.R.C.C. 
Brad.

In încheierea lucrărilor aciuat cu- 
vintul tovarășul Ștefan Boureanu, 
prim-secretar al Cdmitetuldi raio
nal de partid Alba, care pe lin
gă analiza temeinică a activității 
cooperației a făcut o serie de reco
mandări care, traduse în viață, vor 
duce la îmbunătățirea muncii coo
perației sătești din raion. A mai 
luat de asemenea cuvîntul tov. Tu- 
dorel loan, vicepreședinte al Uniu
nii regionale a cooperativelor de 
consum Deva. Conferința a aprobat a- 
poi un proiect de hotărîre, care pre
vede sarcini concrete pentru îmbu
nătățirea muncii de viitor.

mînt politic ce funcționează pe lîn- 
gă organizația de partid. In afară 
■de aceasta, săptămînal, se organi
zează expuneri legate de evenimen
tele interne și internaționale, toate 
acestea ducînd Ia ridicarea nivelu
lui politic al muncitorilor.

Rezultatele pozitive obținute de 
grupa sindicală de la Atelierul L. 
Regional în sprijinul producției se 
datoresc îndrumării și sprijinului de 
•care se bucură din partea organi
zației de partid.
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