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închiderea invățămintului de partid 
cu program de oraș

In multe din aceste cercuri și 
cursuri predarea și seminariile s-au 
desfășurat superficial, iar în altele 
studiul a rămas în urmă. S-a cons
tatat, de asemenea, că nu toaie or
ganizațiile de partid au selecționat 
propagandiști oameni corespunză
tori, și aceasta a influențat în mod 
negativ desfășurarea calitativă a 
invățămintului.

Acum, cînd se pregătește închi
derea anului școlar în învățămîntul 
de partid, în fața comitetelor de 
partid, a organizațiilor de bază stau 
sarcini de mare însemnătate.

In acest an, învățămîntul de par
tid, cu program de oraș, cercurile 
de studierea istoriei P.M R , cursu
rile serale, cercurile de studierea 
istoriei P.C.U.S., de economie poli
tică și bazele marxism-leninisrnului 
se vor închide între 1-25 iunie a.c. 
Cercurile de politică curentă, de 
studiu al statutului P.M.R. șl cursu
rile de economie concretă își vor 
continua activitatea în tot cursul 
anului.

Tot în această perioadă se închi
de învățămîntul politic U.T.M., în
vățămîntul ideologic cu cadrele di
dactice și celelalte cercuri cu inte
lectualii.

A încheia învățămîntul de. partid, 
nu însemnează pur și simplu a pre
da ultima lecție și a ține ultima 
convorbire prevăzută în programul 
de studiu. Cursanții simt nevoia să 
adincească, să li se clarifice anu
mite teze, să discute pro'Jleme.le ac
tuale ale politicii partidului nostru.

Convorbirile recapitula'ive sint un 
prilej pentru a înarma și 
pe cursanți cu tezele de 
marxism-leninisrnului.

O mare atenție trebuie 
dierii politicii leniniste a 
pertiru îndeplinirea prevederilor ple
narei C. C. al P.M.R. din 26-28 
noiembrie 1958, în scopul lămuririi 
rolului însemnat pe care îl are dez
voltarea industriei noastre socialiste, 
creșterea producției, a productivității 
muncii și a reducerii prețului de 
cost în ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii de la orașe și

La orașe, anul școlar dm siste
mul invățămintului de partid se 
apropie de sfirșit. In anul școlar 
1958-1959. înoâțăinîntul de partid 
a înregistrat o puternică creștere. 
In lumina sarcinilor trasate de ple
nara din iunie 1958, a C. C. al 
P.M.R., organele și organizațiile de 
partid au dat o mai mare atenție 

arii in învățămîntul de par- 
membrilor și candidaților de 
precum și a tovarășilor

tîd a 
partid, 
activul fără de partid.

In sistemul invățămintului 
partid, cu program de oraș, 
cuprinși

din

de 
sint 

cuprinși peste 3.300 de cursanți, din 
care peste 950 din activul fără de 
'ar id, In cele 7 luni de studiu, 
cursanțit membri și nememhri de 
partid au fost ajutați să-și îmbogă
țească cunoștințele politice, să în
țeleagă mai bine politica partidului 
de construire a socialismului.

In acest an școlar, învățămîntul 
Ie partid a fost mai strlns legat de 
problemele construcției socialiste; în 
unitățile industriale s-a dat o aten- 

♦ ' mai mare problemelor creșterii 
oducției, a productivității muncii 

șt a reducerii prețului de cost. La 
legarea invățămintului de partid cu 
practica a contribuit studierea ho
tărârilor plenarelor din iunie și no- 
embrie 1958 ale C. C. al P.M.R. 
De asemenea, o deosebi'ă însemnă
tate în ridicarea nivelului învăță
mântului de partid a avut-o studie
rea documentelor Congresului al 
XXI-lea al P.C.U.S. și expunerea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Def, ți
nută in fața activului de partid din 
orașul și regiunea București.

Comitetele de partid de ia Între
prinderea Zlatna. Complexul C.F.R. 
Teiu-Coșlariu, organizațiile de 
gază de la .Jprodcoop", P.T.T.R., 

M Atelierul central de reparații din 
Alba-Iulia și altele au analizat, pe
riodic, felul cum se desfășoară în
vățămîntul de partid, conținutul lec
țiilor, măsura în care învățămîntul 
de partid este legat de practica 
muncii de partid, economică și cul- 

hcacitatea învățămlniului de par- 
este confirmată în practică de 

numărul tot mai mare de fruntași 
în producție din rindurile membri
lor. candidaților și a celor fără de 
partid din unitățile industriale, de 
numărul cresclnd al celor ce cer să 
devină candidați de partid, și de 
întărirea continuă a meții interne 
de partid.

Toate acestea dovedesc, mai în- 
iii de toate, forța mobilizatoare și 
creatoare a învățăturii marxist-leni- 
n'ste și creșterea maturității politi
ce a organizațiilor de partid.

Cu toate că învățământul de par
tid s-a desfășurat anul acesta la 
un nivel mai înalt și cu rezultate 
mai bune, totuși in unele organi
zată de partid învățămîntul are în- 
ă un caracter școlăresc, studiul 

fiind adesea abstract, nelegat de 
preocupările curente ale. acestor or
ganizații. Asemenea cazuri pot fi 
date de la organizațiile de bază 
Tribunalul .Alba, întreprinderea 
..Horia", Secția L. 11 C.F.R. 'Alba- 
Iulia, T.R.C.L.H., Sănătate și altele.

Lipsuri s-au constatat ți în ce 
p-rvește frecvența la pre gat,rea pro
pagandiștilor, la unele organizații 
de bază, cum sint cele dc la Intre- 

Gh. Doja" și altei

zai

Vineri, 22 mai 1959

mii 
bază

ătne 
ale

slu-dată 
partidului

(Continuare în pag. 4-a)
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Pe marginea plenarei cu acti
vul de partid din agricultură

al
a

dc

a

In ziua de 19 mai a avut loc șe
dința de lucru a activului de partid, 
din agricultură, al Comitetului raio
nal de partid Alba.

In prima parte a ședinței, tovară
șul Crișan Gheorghe, secretar 
Comitetului raional de partid, 
expus în fata activului planul de 
măsuri al Comitetului raional 
partid și al Sfatului popular raio
nal, cu privire la lucrările de îm
bunătățiri funciare ce urmează 
se executa în raionul nostru.

întocmit pe baza sarcinilor 
reies din hotărîrile plenarei C. 
al P.M.R. din noiembrie 1958, pla
nul prevede lucrările funciare ce 
trebuie efectuate și măsurile politi
ce și organizatorice ce necesită ați 
luate în vederea îndeplinirii lui. 
Printre cele 14 lucrări de amelio- 
rațiuni importante ce urmează ase

ce
C.

Secția de incuba
toare organizată la 
sediul gospodăriei 
colective „Unirea" 
din Alba-Iulia va a- 
duce acesteia im
portante venituri.

IN CLIȘEU: In
troducerea ouălor 
în incubator.
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In întîmpinarea Zilei copilului
Se apropie ziua de 1 lume — 

Ziua internațională a copilului. Ca 
în fiecare an, această zi va pri
lejui și de astădată o seamă de 
manifestări, care vor ilustra ’’răilor 
grija de care se bucură copiii' în 
statul nostru democrat-popular.

Așa, de pildă, în școlile din ra
ion, în instituțiile preșcolare și la 
Casa pionierilor vor fi organizate 
întîlniri ale copiilor cu fruntași din 
producție și luptători din ilegalitate, 
care vor vorbi acestora despre mun
ca și viața lor, despre lupta 'partidu
lui pentru a le asigura o copilărie 
fericită. Pentru copiii de la Casa 
copilului, comitetul de sprijin va 
confecționa diverse jucării, iar pen
tru femeile mame din Alba-Iulia și 
Zlatna se vor deschide două cursuri 
„Școala mamei". Vor fi organizate, 
de asemenea, vizite ale copiilor și 
pionierilor în întreprinderi, gospo
dării. de stat și colective, vor fi vi
zionate în colectiv filme și specta
cole specifice copiilor.

In ziua de 1 Iunie, la căminele 
culturale din satele raionului vor 
avea loc adunări festive cu care pri
lej vor fi expuse conferințe și vor 
fi prezentate programe artistice a- 
decvate zilei. La Alba-Iulia se va 
deschide „Orășelul copiilor", vor 
avea loc programe artistice prezen
tate de copii. Vor avea loc, de a- 
semenea, focuri de tabără și între
ceri sportive.

încălțăminte peste plan
Luna trecută meșteșugarii de la 

cooperativa de încălțăminte „Pro
gresul" din Alba-Iulia au confec
ționat 500 perechi încălțăminte 
pentru bărbați și 83 perechi pentru 
copii peste plan, și au reali
zat economii de piele și talpă din 
care se pot confecționa 85 perechi 
de pantofi pentru femei.

In cursul lunii mai, harnicii meș
teșugari de aici au început lucrul 
mai cu spor, obținînd noi succese. 
Pînă la 18 mai, muncitorii Covaci 
Carol a realizat economii de 926 
dm.p. piele, Muntean Traian — 253 
dm.p. piele, Oarga Nichifor — 12 
kg talpă, iar Bedeluș Florian, Mu- 
reșa'n Ernest, Manciulea Cornelia 
și alții și-au depășit planul pe a- 
ceastă perioadă între 8-27 la sută.

/

Lucrări funciare importante
executa în raionul nostru sint regu
larizarea văii Gălzii, îndiguirea rîu- 
lui Sebeș în comuna Oarda de Jos, 
reprofilări de canale pe pășunea co
munei Bărăbanț, canalizarea văii 
Craiva-Cricău-Oiejdea, etc., după 
executarea cărora vor fi date cir
cuitului agricol, cu o fertilitate spo
rită, o suprafață de teren agricol 
de aproape 5.000 hectare. Pentru 
coordonarea, controlul și evidența 
lucrărilor a fost format un colectiv 
raional.

Pînă în prezent au fost executate 
lucrări importante în comuna Oar
da de Jos, unde s-a efectuat prin 
muncă voluntară îndiguirea rîului 
Sebeș pe o lungime de 1.500 metri 
și s-au săpat canale de irigație pen
tru desecarea unei suprafețe de 350 
hectare în comuna Teiuș. De ase
menea au fost executate canale pe 
o lungime de 3.495 metri, pentru 
desecarea pășunilor din Teiuș și 
Galda de Jos.

In vederea realizării obiectivelor 
prevăzute în plan, care au un rol de 
scamă în dezvoltarea agriculturii 
raionului nostru, organizațiile de 
partid și comitetele executive ale 
sfaturilor populare de la comune au 
sarcini deosebit de importante. Ast
fel, în primele ședințe de comitet 
executiv și sesiuni se va face de 
către organele tehnice agricole din 
comună o scurtă informare despre 
lucrările funciare propuse și impor
tanța lor, dîndu-se astfel prilej par- 
ticipanților să facă propuneri pen
tru noi lucrări ce se pot executa cu 
posibilități locale. Se va pune un

>eva
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Cwaareta de perete fin sprijin»!

CONCURS KB
In scopul continuei îmbunătățiri 

a activității gazetelor de perete, li
nul din principalele mijloace de a- 
gitație și propagandă, redacția zia
rului „Steaua roșie" organizează un 
concurs sub titlul „Gazeta de pere
te în sprijinul îndeplinirii sarcini
lor". ' „ . .

Concursul cuprinde două etape. 
Prima între 23 mai și 23 august, 
a doua pînă la 30 decembrie 1959, 
cînd concursul se va încheia, iar 
pe baza unei analize ce se va face, 
gazetele de perete care au obținut 
cele1 mai bune rezultate vor fi pre
miate.'

Redacția ziarului va publica, pe
riodic, materiale legate de activita
tea gazetelor de perete, stimulînd 
pe acele colective de redacție care 
se străduiesc să facă din organele 
de presă ale organizațiilor de bază 
un puternic sprijin în munca aces
tora, pentru îndeplinirea sarcinilor 
politice și economice.

Redacția ziarului '„Steaua roșie" 
propune pentru acest concurs ur
mătoarele obiective :

1. Popularizarea, la fiecare edi
ție, a fruntașilor în producție, a 
metodelor lor de muncă și a rezul
tatelor obținute.

2. Atragerea colectivelor de mun
că în lupta pentru reducerea 
murilor specifice de materii 
și materiale, la micșorarea 
ielilor gospodărești și grija 
avutul obștesc.

consti- 
prime 

cheltu- 
pentru

♦♦

Importante cantități de produse

Pentru a-și asigura venituri bă
nești cit mai mari, colectiviștii din 
Micești și-au prevăzut, să cultive în 
acest an legume șl zarzavaturi pe 
o suprafață aproape dublă față de 
anul 1958.

Folosind experiența anilor trecuți, 
membrii gospodăriei pun un accent 
deosebit pe cultivarea legumelor 
timpurii. Astfel, in acest an supra
fața cultivată cu cartofi timpurii ia- 
rovizați a fost mărită față de a- 
nul trecut cu încă un hectar, iar 
cantitatea de răsad cultivat în cu
buri nutritive este acum de cinci 
ori mai mare față de anul trecut.

a-

accent deosebit pe munca deputați- 
lor comunali, care prin desfășurarea 
unei largi munci politice de masă 
în rîndul țăranilor muncitori din 
circumscripțiile lor, trebuie să asi
gure o mobilizare totală a acestora 
la executarea lucrărilor.

O analiză temeinică asupra lucră
rilor de îmbunătățiri funciare de 
la comune vor face cu activul și 
comitetele comunale de partid, care 
la ,rîndul lor vor complecta planu
rile de lucrări cu noi îmbunătățiri 
funciare ce se pot face pe plan lo
cal și despre care lucrări se va 
nunta și Comisia raională.

Pianul de măsuri prevede de a- 
semenea sarcinile birourilor organi
zațiilor de bază părând un accent 
deosebit pe instruirea agitatorilor 
în problemele funciare, pe populari
zarea rezultatelor la gazetele de pe
rete, pe organizarea și desfășura
rea întrecerilor patriotice și socia
liste.

Pentru ca acțiunea de îmbunătă
țiri funciare să capete un caracter 
de masă, la executarea căror lucră
ri să participe fiecare om al muncii 
din comună, pentru ca fiecare să 
cunoscă ce s-a hotărit și ce trebuie 
sa se facă, se vor ține adunări 
populare la care un membru din 
colectivul comunal va arata impor
tanța lucrărilor, recolta și sporul de 
recoltă ce se obțin prin lucrările de 
indiguiri și desecări ce urmează a 
se executa. Sub conducerea organi
zațiilor U.T.M., tinerii, înfrunte cu 
utemiștii, trebuie să organizeze

(Continuare în pag. 2-a)

3. Oglindirea activității tuturor 
organizațiilor de masă pentru edu
carea oamenilor muncii și mobili
zarea lor la realizarea și depășirea 
planului de producție la toți indicii.

4. Gazetele de perete de la sate 
să oglindească în materialele publi
cate contribuția lor la mobilizarea 
țărănimii muncitoare Ia transfor
marea socialistă a agriculturii și 
la obținerea de recolte bogate, preo
cuparea organelor locale ațe puberii 
de stat pentru buna gospodărire a 
comunei și a satelor, activitatea cul- 
tural-artistică și alte, probleme le
gate de viața satului și a comunei.

5. Fiecare gazetă de perete să 
participe la realizarea obiectivelor 
arătate mai sus și cu suplimente de 
saltiră și umor.

6. Antrenarea unui număr cît mai 
mare de corespondenți voluntari ar 
gazetelor de perete, instruirea și 
pregătirea lor, și îndrumarea aces
tora de a scrie la presa locală.

Pentru pa colectivele de redacție 
ale gazetelor de perete să obțină 
cele mai bune rezultate, este nece
sară îndrumarea și sprijinul orga
nizațiilor de partid. Ele să vegheze 
la tratarea celor mai importante 
teme, să sprijine suplimentele de 
satiră și umor, și să analizeze acti
vitatea colectivelor de redacție ale 
gazetelor de perete.

REDACȚIA ZIARULUI

valorificate
Din legumele timpurii cultivate, 

colectiviștii din Micești au și valo
rificat prin cooperație mai multe 
mii de legături de ceapă verde șt 
ridichi de lună, care au adus gos
podăriei un venit de aproape 5.000 
lei. De asemenea, importante veni
turi vor realiza colectiviștii și din 
alte legiune timpufîi, cum stnt gu
liile, castraveții, roșiile timpurii etc. 
Veniturile frumoase realizate din 
grădina de legume vor da posibili
tate colectiviștilor să împartă tri
mestrial ca avans la zi-muncă im
portante sume de bani. Așa, de e- 
xemplu, în acest an, pe primul tri
mestru, s-au și repartizat membrilor 
gospodăriei cite 10 lei de fiecare 
zi-muncă.

Sectorul socialist al agricul-
turii crește zi de zi

0 nouă întovărășire 
agricolă

cit 
510 hectare, au pus 
bazele unei întovă- 
puternice, care a 

de „Măgura", după

luat ființă întovărăși-

Manciulea Mihăilă, 
Constantin Ion și alții

Munca politică desfășurată de or
ganele de partid și de stat din co
muna Hăpria în rîndul țărănimii 
muncitoare, pentru atragerea aces
teia pe drumul agriculturii socialis
te, continuă să dea rezultate tot 
mai frumoase. Astfel, duminica tre
cută, un număr de 295 familii, 
o suprafață de 
în satul Straja 
rășiri agricole 
primit numele 
numele părții de hotar, pe perime
trul căreia a 
rea.

Comuniștii 
Șușma,n Ion, 
au fost printre primii care1 s-an în
scris în întovărășire. Pe același 
drum au pășit printre primii și ță
ranii muncitori Gruian Ambrozie, 
Șușman Ion și . alții, care, după ce 
s-au înscris în întovărășire, au lă
murit și pe alți țărani muncitorî 
din sat să pășească cu încredere 
pe drumul agriculturii socialiste.

Ca președinte al întovărășirii a 
fost ales întovărășitul Constantin 
Ion, unul din cei mai destoinici ță
rani din sat.



îo^rijErii culf^irilos'y țoala atenlsa!

RAID ANCHETĂ
In complexul de lucrări ce se 

aplică culturilor agricole, lucră
rile pentru îngrijirea culturilor și 
îndeosebi prășitul, au un rol ho- 
tărltor în cîștigarea bătăliei pen
tru obținerea de recolte bogate.

Pentru a vedea cum se desfă
șoară în comunele și satele raio
nului nostru aceste lucrări, și

Muncă spornică la G. Â. S. Oarda de Jos
Grija atentă pe care colectivul de 

muncă al gospodăriei agricole de 
stat Oarda de Jos o acordă între
ținerii culturilor se observă peste tot.

Folosindu-se cu pricepere forțele 
de muncă, în gospodărie s-au pli
vit de buruieni culturile de păioase 
încă de săptămîna trecută pe în
treaga suprafață. Tot atunci s-a ter
minat de prășit, buchetat și tratat 
cu hexacloran împotriva dăunători
lor sfecla de zahăr. Ducînd o luptă 
necruțătoare împotriva buruienilor 
din culturile de prăsitoare, colecti
vul de muncă al gospodăriei a în
ceput prășitul la porumb. A con
struit de asemenea canalul princi
pal pentru conducerea apei din rîuî 
Sebeș, la întreaga suprafață de po
rumb ce se irigă.

In grădina de legiune, una din 
principalele ramuri de producție din 
gospodărie, s-a nlantat răsadul de 
varză timpurie, roșii, s-a prășit cea-

ftioi succese
■n colectivă

Dușmani neîmpăcați ai buruieni
lor, colectiviștii din Ighiel se stră
duiesc să aibă tot timpul culturile 
curate. Organizați pe echipe, ej au 
plivit păioasele de buruieni, îndată 
ce acestea s-au ivit și au început 
să prășească porumbul. In vii s-a 
efectuat sapa mare pe întreaga su
prafață, iar în grădina de legume 
s-au plantat roșiile și varza timpu
rie.

Fruntași la îngrijirea culturilor 
sînt colectiviștii David Nicolae 1. 
Nicolae, Samoilă Petru, Costea Ilea
na, Ignea Cornelia, Florea Valeria, 
Opriș loan si alții.

Coresp. FLOREA GL1GOR
★

Mult interes penru îngrijirea cul
turilor depun și colectiviștii din Bu- 
cerdea Vinoasă. Dacă privești peste 
panta de deal plantată cu vii, recu
noști de la distanță care sînt viile 
colectiviștilor, acestea, legate pe 
pari noi și săpate adine pe întrea
ga suprafață, sînt mai frumoase ca 
oricare altele. Și pentru ca stropi
tul să-l facă cît mai ușor și mai 
bine, ei și-au confecționat 50 bazine 
rotunde de ciment.

Lucrări funciare importante
(Urmare din pag. l-a)

șantiere ale tinerelului și organizați 
în brigăzi de muncă patriotică, să-și 
aducă o contribuție de seamă în 
acțiunea de lucrări funciare.

Luînd cuvîntul ta d’scuții pe mar
ginea planului de măsuri pentru lu
crările de îmbunătățiri funciare, to
varășii Bora Ion, Vass Gheza, 
Hrușcă Victoria, Dobîrtă Mihai, Ta- 
maș Moise și alții au scos puternic 
în evidență foloasele mari pe care 
le aduc agriculturii aceste lucrări, 
propunind pentru a se executa în 
comunele lor numeroase alte îmbu
nătățiri funciare.
Pentru succesul campaniei de'vară

In cea de a doua parte a ședin
ței, tovarășul Suciți Matei, vicepre
ședintele Sfatului popular raional, 
a prezentat planul de măsuri cu 
privire la desfășurarea campaniei 
de oară.

Planul de măsuri care cuprinde 
sarcinile care stau în fața celor ce 
muncesc pe ogoare în perioada- de 
vară, începînd cu îngrijirea culturi
lor, pregătirea secerișului și treie- 
rișului, precum și executarea aces
tor lucrări, asigurarea fondului de 
semințe, măsuri pentru asigurarea 
cerealelor cuvenite statului, însilo- 
zarea furajelor, precum și alte lu
crări, a fost de asemenea viu dez
bătut. Pentru a da un avînt și mai 
puternic bunei desfășurări a cam

pentru a contribui la intensifica
rea lor, ziarul „Steaua roșie" a 
organizat, cu sprijinul corespon
denților voluntari, un raid anche
tă.

Mai jos, dăm pe scurt unele 
aspecte ale constatărilor făcute 
cu acest prilej.

pa și cartofii extra timpurii și s-au 
amenajat canalele principale și 
secundare ale grădinii pe întreaga 
suprafață.

In clișeu: Conducta de irigație 
de la grădina G.A.S. Oarda de Jos.

După exemplul
U rmînd exemplul colectiviștilor 

din satul lor, care an de an obțin 
recolte sporite la toate culturile, 
membrii întovărășirii agricole din 
Micești au împrăștiat pe întregul 
lan de grîu 7.000 kg azotat de a- 
tnoniu, care in urma ploilor căzute 
a pătruns cu ușurință la rădăcina 
plantelor și care acum cresc văzînd 
cu ochii.

In perimetrul legumicol, unde 
zilnic întovărășită pot fi întîlniți,

CONCLUZII
Practic s-a dovedit că, acolo un

de organele de partid și de stat, in
ginerii și tehnicienii agricoli de la 
comune se ocupă cu răspundere de 
antrenarea oamenilor muncii din a- 
gricultură la executarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor, arătindu-le 
prin fapte vii, convingătoare că 
este în primul rind în interesul lor 
să îngrijească culturile în cele mai 

paniei agricole de vară, președin
tele comitetului executiv al sfatului 
popular din comuna Mihalț a che
mat la întrecere patriotică toate 
sfaturile populare din raion.

★
Tovarășul Ardelean Ioan, membru 

în biroul regional P.M.R., care a 
participat la plenară, luînd ciivîqiul 
pe marginea planurilor de măsuri 
dezbătut, a apreciat ca deosebit de 
prețioase numeroasele propuneri fă
cute cu privire la lucrările de îm
bunătățiri funciare și campania de 
vară. De asemenea, a făcut o sea
mă de recomandări menite să con
tribuie la buna desfășurare a lucră
rilor prevăzute în planurile de 
măsuri.

In încheierea lucrărilor plenarei.

Concursul țjrupelor sanitare
Pe Platou! Romanilor a avut loc 

duminica trecută cel de-al V-lea 
concurs al grupelor sanitare, orga
nizat de Comitetul raional de Cru
ce Roșie.

Demn de menționat este faptul că 
numărul grupelor care au luat par
te la acest concurs a crescut, față 
de anul trecut, cu 11, în total par- 
ticipînd 21 de grupe sanitare;

Grupa sanitară de la întreprinde
rea Zlatna, condusă de tov. Indrei 
Elena, s-a clasat pe locul I, cea

Cei rămași în urmă, să-i 
ajungă pe fruntași!

Dacă în multe comune din raion, ca 
Galda de Jos, Oarda de Jos, Bără- 
banț, culturile de păioase au fost pli
vite la vreme, prășitul la cultu
rile de sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui s-a făcut în proporție 
de peste 80 la sută, iar prășitul po
rumbului este de asemenea avan
sat, situația pe teren ne arată că 
în raion mai sînt încă multe/ comu
ne, ca Sînfimbrti, Cricău, Pețelca 
și altele, unde se mai află și acum 
holde cu pălămidă neplivită, floa- 
rea-soarelui și sfeclă de zahăr care, 
deși trebuiau de mult prășite, nu 
s-a făcut încă această lucrare. Nu 
mai vorbim de porumb, a cărui pra- 
șilă nu s-a făcut nici 5 la sută.

Așa, de pildă, în satul Galtiu, la 
întovărășirea „Galtiana" floarea- 
soarelui cultivată pentru fondul de 
bază nu a fost nici pînă în prezent 
prășită. De asemenea, datorită lip
sei de preocupare a tehnicianului a- 
gricol Costin Vasile, care în loc să 
sprijine munca în întovărășiri, se 
ocupă de afaceri nepermise, con
damnabile penal, tratarea sfe
clei de zahăr împotriva dăunători
lor nu s-a făcut la vreme. De ase
menea în comuna Sîntimbru mai sînt 
și acum suprafețe de teren nearate, 
fapt ce trebuie grabnic lichidat.

colectiviștilor
mulțl din're aceștia, ca Brașovean 
Aurel, Dăian Achim, Păcurar Ion, 
Rusii Vasile și multi alții, se si
tuează în frunte la prășitul culturi
lor ele cartofi, roșii, castraveți și 
pepeni. De asemenea, întovărășiții 
din Micești au săpat porumbul pe 
o suprafață însemnată și sînt pe 
terminate cil prășitul la sfecla de 
zahăr.

Coresp. HAIDUCI EUGEN

bune condițiuni, rezultatele sînt 
totdeauna cele mai bune.

De aceea, este necesar ca acolo 
unde lucrările de îngrijire a cultu
rilor sînt rămase în urmă, organele 
de partid și de stat de la comune 
să ia cele mai potrivite măsuri pen
tru urgentarea acestor lucrări, pen
tru ca îngrijirea culturilor, îndeo
sebi prășitul, să se facă la timp, 
căci numai așa se va putea asigura 
în acest aii o recoltă sporită.

luind cuvîntul tovarășul Boureanu 
Ștefan, prim-secretar al Comitetu
lui raional de partid, a scos in evi
dență importantele sarcini ce reies 
din planurile de măsuri ce s-au 
dezbătut, recomandind sfaturilor 
populare de la comune să-și dezvol
te planurile lor cu noi lucrări fun
ciare. In continuare vorbitorul a 
dat îndrumări prețioase cu privire 
la desfășurarea muncii politice și or
ganizatorice de către organele de par
tid și de stat de la comune, recoman
dind acestora să țină seamă de a- 
vîntul creator al maselor, dînd po
sibilitate oamenilor muncii de la 
sate, tineretului și tuturor celor ce 
muncesc în întreprinderi și insti
tuții să participe cu toții la impor
tantele lucrări funciare ce se des
fășoară în comunele și satele raio
nului. FI. BARABAȘ 

de la Bărăb'anț — condusă de 
tov. Datu Ana — pe locul II, iar 
grupa II cartier Aiba-Iulia, condu
să de tov. Roșu Elena — pe locul 
III. Bine s-au prezentat și grupele 
sanitare din comunele Galda de 
Jos, Teiuș-Cartier, Vințul de Jos, 
Meteș, Feneș și altele.

S-au remarcat din grupele sani
tare din Zlatna și Bărăbanț echipie
rele Pușcău Maria, Vermaga Cor
nelia, Nyaradi Maria, Muntean Ma
ria Bîrlădeanu Elena și altele.

Corespondenții scriu despre oameni 
și fapte din comuna lor

Crește și se întărește sectorul 
socialist-agricol

La 14 martie a.c., sectorul socia
list al agriculturii în comuna 
Vințul de Jos cuprindea 11 la sută 
din suprafața de teren a comunei.

Datorită muncii politice desfășu
rată de comitetul comunal de par
tid, de organizațiile de bază, de sfatul 
popular, și ca urmare a rezultate
lor obținute de întovărășiți, supra
fața de teren a sectorului socialist- 
agricol a crescut pînă la 16 mai 
a.c. cit 678,72 ha. In prezent, sec
torul socialist al agriculturii cu
prinde 67 la sută din suprafața de 
teren agricol a comunei.

Pe baza rezultatelor obținute de 
gospodăriile agricole colective din 
raion și convinși de avantajele mun
cii în comun și cu unelte mecani
zate, 51 de membri întovărășiți au 
cerut să se pună bazele unei gos
podării colective în comuna Vințul 
de Jos. Printre aceștia se numără 
tov. Moț Tovie, Ivănescu Sava, Bă- 
căintan Ion si alții.

ROMOȘAN GHEORGHE

Fruntași ia întreținerea culturilor
Zorind lucrările de întreținere a 

culturilor. întovărășiții din comuna 
Vințul de Jos au terminat plivitul 
pe întreaga suprafață însămînțată 
cu grîu și au executat prașila l-a la 
sfecla de zahăr.

Fruntași la lucrările de întreți
nerea culturilor s-au situat mem
brii întovărășirilor „7 Noiembrie" 
— Vinț și „Mureșul" din Vurpăr. 
Executînd lucrările în comun, ei au 
reușit să termine plivitul griului și 
prășitul sfeclei de zahăr încă la 16 
mai.

întovărășiții Popa Ion, Hațegan 
Ană, Albii Nicolae Diacu, Buda 
Ion, licăreau Ionel, Lascu Avram, 
Apolzan Gheorghe, Androne Gligor 
și alții s-au evidențiat la executa
rea lucrărilor de întreținere a cul
turilor.

Acțiuni ale tineretului9
In întimpinareă celui de-al V 11-lea 

Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților, tinerii din comuna Vin-

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

In atenția producătorilor agricoli

Qîndacul din Colorado- 
cel mai periculos dușman al cartofului*
Primul focar al gîndacului din 

Colorado, în țara noastră, a fost 
descoperit în anul 1952 în raionul 
Sighet. începînd de atunci, dăună
torul a înaintat, apărînd în 
regiunile Baia Mare, Oradea, 
Cluj și Timișoara, iar în a- 
nul trecut s-a descoperit în regiu
nea Craiova și raioanele din regiu
nea Hunedoara. In raionul Alba 
dăunătorul a fost semnalat în co
munele Vințul de Jos, Ighiu, Hă- 
pria, Stremț și Galda de Jos. Fo
carele odata depistate au fost lichi
date, astfel că pagubele produse au 
fost neînsemnate.

In anul acesta, ținînd cont de fo
carele anului trecut, gîndacul din 
Colorado amenință să împînzească 
întreg raionul nostru și deci să 
constituie un pericol grav pentru 
culturile de cartofi.

Daunele excepțional de mari pri
cinuite de gîndacul din Colorado 
se explică prin marea lui putere de 
înmulțire și lăcomie, precum și prin 
rezistența lui la condițiile nefavora
bile de mediu și preparate chimice. 
Dintr-o femelă,, care are corpul o- 
val, puțin bombat de culoare gal- 
ben-murdar, pe deasupra cit pete 
negre și dungi negre, în cursul ce
lor două generații pe care le are 
anual, rezultă 3 milioane gîndaci, 
care distrug total 2,5 ha cartofi. 
Lăcomia lor este atît de mare îneît 
25 de gîndaci în curs de două zile 
distrug total o tufă de cartofi nelă- 
sind nici vrejii.

In ultimul an, pericolul ce-1 re
prezintă acest dăunător pentru e- 
conomia țării, precum și cunoaș
terea lui, au fost susținut populari
zate. astfel că puțini sînt aceia care 
nu' le cunosc.

Executarea depistării în cele niai 
bune condițiuni constituie baza ac
țiunii de combatere a dăunătorului. 

țul de Jos desfășoară o largă acti
vitate culturală și participă la dife
rite acțiuni patriotice și munci de 
folos obștesc.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M., mobi- 
lizînd tinerii dc pe raza comunei, 
aceștia au efectuat aproape 500 ore 
muncă voluntară pe șantierul tine
retului de la Oarda de Jos. S-au re
marcat utemiștii Jelmărean Nico
lae, Crișan Ion, Viei Ion, Trandafir 
Ion și alții, care au muncit cu 
mult elan în timpul lucrului pe șan
tier.

GILEA ION

Activitate culturală intensă
Hotărîți să se prezinte cît mai 

bine pregătiți la faza regională a 
celui de-al V-lea concurs al echipe
lor artistice de Ia sate, membrii bri
găzii artistice de agitație a cămi
nului cultural din Vinț se pregătesc 
intens.

Textul brigăzii „La șezătoare", 
întocmit de colectivul de creație 
compus din tovarășele Dragosin 
Maria, Bulbucan Adriana și Stan 
Maria, are un bogat conținut. In 
programul brigăzii sînt popularizate 
realizările din comună, avantajele 
muncii în comun, fruntașii în mun
cile agricole și în sporirea produc
ției agricole și sînt criticate unele 
deficiențe ce se mai manifestă 'pe 
plan local în diferite domenii de 
activitate.

Membri ai brigăzii, ca tov. Kere- 
keș Vilmoș, Romcea Doina și alțiD| 
muncesc cu mult drag pentru oi* 
terpretare cît mai bună a progra
mului cînd se vor prezenta la faza 
regională.

★
Și tinerii din echipa de teatru de 

la căminul cultural din Sibișeni, în 
cinstea Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților au prezen
tat la 17 mai, pe scena căminului 
cultural, piesa „îndoiala". Dintre 
interpreți s-au remarcat utemiștii 
Popovici Petru, Pienar Leontina, 
Apolzan Ion și alții.

AI.MAȘAN IONIȚA

Culturile de cartofi atacate și ne
descoperite constituie focare nernm 
nente de răspîndire a acestui dău
nător. Cele patru controale progra
mate pe raion vor trebui făcute cu 
conștiinciozitate și spirit de răspun
dere. Pentru aceasta colectivele co
munale trebuie să se organizeze cu 
cea mai mare grijă, recrutînd în 
echipele de control pe cei mai con- 
știenți țărani ajutați de întreaga 
masă a cultivatorilor, în așa fel ca 
nici un trup de hotar, nici o parcelă 
cultivată cu cartofi, vinete, ard.ei, 
roșii și alte solanacee și nici o fufă 
să nu scape necercetată, de fiecare 
dată cînd se face controlul.

Odată ce focarele dăunătorului 
sînt descoperite, colectivul comunal 
are datoria să anunțe organele a- 
gricole raionale, pentru a se lua 
măsuri imediate de lichidarea dău
nătorului.

In afară de controalele progra
mate, deținătorii culturilor de car
tofi și alte solanacee, au obligațiu
nea de a-și controla continuu aces
te culturi atît cu ocazia executării 
lucrărilor de întreținere, cît și prin 
deplasări speciale ia aceste parcele.

Față de pericolul excepțional dc 
care gîndacul din Colorado îl pre
zintă pentru economia raionului 
nostru, toți lucrătorii din agricul
tură încadrați în unitățile agricole 
de stat, gospodării agricole colec
tive, întovărășiri agricole și țărani 
individuali, au obligația de a da toa
tă importanța acțiunii de depistare 
si combatere a gîndacului din Co
lorado, sa participe activ la toate 
U'crăr’le legate de lichidarea aces
tui dăunător, cunoscînd că numai 
astfel vom reuși să salvăm cultu- — 
rile de cartofi și să asigurăm re- ” 
cofte bogate.

Ing. agr. BICA VIRGIL 
șeful Secției agricole raionale



VIAȚA DE PARTID

Să păstrăm cu cea mai mare grijă carnetul de partid
Partidul Muncitoresc Romin este 

cu partid de tip nou. organizat pe 
baza principiilor organizatorice le
niniste. La baza organizării parti- 
d ului de tip nou, la baza construc
ției sale organizatorice stă prind- 
pml călăuzitor al centralismului de- 
/mcratic, care cere din partea fie
cărui membru de partid respectarea 
unei stricte discipline de partid, o- 
bgatorie in egală măsură pentru 
toti membrii de partid și pentru tocire 
organizațiile de partid. Partidul 
Muncitoresc Romin este nu numai 
detașamentul de avangardă al cla
sei muncitoare, forța conducătoare 
a poporului, ci și un detașament or- 
ga i zat al clasei muncitoare. A:’as
ta presupune ca fiecare membru de 
par: d să facă parte și să activeze 
in'--una din organizațiile de partid 
și să se afle în permanență sub 
controlul partidului. Partidul Mun
citoresc Romin nu poate admite sub 
tuci o formă lipsa de control a ac
tivității membrilor săi, deoarece a- 

■ ceasta ar însemna dezorganizare, 
indisciplină, fărâmițarea activității 
partidului, imposibilitatea de a în
drepta activitatea tuturor membri
lor de partid spre un țel unic.

Cea mai mare cinste pentru un 
om al muncii este aceea de a purta 
titlul de membru de partid și de a 
poseda carnetul de partid — păr
ticică din steagul roșu de luptă al 
partidului.

Avutei carnetul de partid, fiecare 
membru al partidului simte că 
face parte din detașamentul de a- 
vangardă al clasei muncitoare, de 
aceea păstrarea cu cea mai mare 
grifă a acestui important document 

Irfe partid este o sarcină de cea mai 
'mare răspundere. Păstrarea carne
tului de partid simbolizează dra
gostea comunistului pentru partid, 
pentru clasa muncitoare și lupta sa 
pen ru binele întregului popor.

Partidul nostru cere tuturor mem
brilor și candidaților de partid să 
păstreze ca lumina ochilor carnetul 
de partid, să ia toate măsurile pen
tru ca acesta să nu fie pierdut și 
astfel să ajungă în mîini străine, 
sau chiar în mina unor elemente 
dușmănoase.

.4 da posibilitate unui dușman să 
Intre în posesia unui carnet de par
tid. chiar dacă nu o faci cu inten
ție. ci numai din lipsă de vigilență, 
■devii părtaș fără voie și complice 
la uneltirile dușmanului.

Fiecare membru și candida', de 
partid trebuie să înțeleagă că orice 
crăoăfură în zidul vigilenței noas
tre. în ceea ce privește păstrarea 
documentelor de partid, poate adu- 
~e prejudicii atit organizației din 
a-e face parte cit și lui însuși.

Comitetul raional de partid a în
drumat organizațiile de bază de a 
se preocupa de educarea membrilor 
și candidaților de partid în sensul 
ca aceștia să înțeleagă importanța 
păstrării cu cea mai mare grijă a 
documentului de partid.

Sint insă și cazuri — ce-i drept 
puține la număr — cînd din lipsă 
de răspundere și din neglijența u- 
ncr membri și candidați de partid 
carnetul de partid nu este folosit 
și păstrat așa cum trebuie.

.4șa a fost cazul tovarășului 
■Stremțan Vasile, din organizația 
de partid de la Depoul C. F. R. 
Teiuș, care, purtînd carnetul de 
partid la un loc cu alte acte per
sonale, a pierdut acest document. Mai 
grav este faptul, că el nu a anun
țe.: organului de partid acest lucru, 
ci numai după ce a fost chemat la 
Comitetul raional de partid.

L ; să de vigilență față de pă
strarea documentului de partid au 
dov dit și Gurzău Pamfil din organi
zația de bază de la cooperativa „Pro
gresul" , Vulpe 1. de la „Autotrans- 
port“, Achim Petru din organizația 
de bază satul Glod, care au pierdut 
carnetul de partid pe care-l purtau 
împreună cu alte acte, pentru care 
fapt organizațiile de bază respec
tive i-au sancționat.

Cazuri tot așa de grave sînt și 
•acelea cînd unii membri de partid 
se legitimează cu carnetul de par
tid, așa cum a făcut linec Mălă- 
tanu Nicolae, din organizația de 
.partid a comunei Zlatna.

Din exemplele de mai sus se des
prinde faptul că, în ceea ce pri
vește păstrarea carnetului de par
tid organizațiile de bază trebuie să 
dovedească o grijă și mai mare, 
să se preocupe în permanență de 
educarea membrilor și mai ales a 
candidaților de partid în ceea ce 
privește însemnătatea carnetului de 
partid și răspunderea ce o are fie-

ION MĂRGINEAN
secretar al comitetului raional 

P. M. R. Alba

care comunist față de partid pentru 
folosirea și păstrarea acestui do
cument.

• Se întîmplă însă ca unele ele
mente nesincere să caute să ducă 
în eroare organizațiile de bază 
asupra împrejurărilor pierderii car
netului.

Organele și organizațiile de par
tid au datoria să dea dovadă de 
cea mai mare exigență în cerceta
rea cazurilor de pierdere a docu
mentului de partid, să cerceteze cu 
simț de răspundere fiecare caz în 
parte și să-l supună adunării ge
nerale a organizației de bază, care 
va aplica sancțiunile corespunză
toare. In același timp, organizațiile 
de partid trebuie să ia măsuri co
respunzătoare pentru găsirea docu
mentului, lucru de care trebui; să 
fie preocupat fiecare membru de 
partid.

Unii tovarăși își pun întrebarea: 
unde și cum să păstreze carnetul 
de partid ca acesta să nu se piardă 
sau să nu poată fi furat? In aceas
tă privință organizațiile de partid 
au obligația de a face recomandări 
membrilor de partid de felul cum 
trebuie păstrat carnetul de partid, 
ca el să nu se poată pierde.

Carnetul de partid nu trebuie 
păstrat la un loc cu alte acte sau 
în acele buzunare de unde poate fi 
ușor pierdut sau furat. Nu este in
dicat ca femeile membre de partid 
să poarte carnetul de partid în 
poșetă de unde poate fi ușor pierdut.

trebuie amintit tovarășilor, care 
din diferite motive țin acasă car
netul de partid, că este indicai ca 
acesta să fie păstrat sub cheie în 
locuri ferite, pentru a nu ajunge 
pe mina copiilor care îl pot rupe 
sau da unor elemente dușmănoase.

Membrii și candidații de partid 
n-au voie să se legitimeze in fața 
organelor de stat cu carnetul de 
partid. Ei pot arăta carnetul de 
partid numai organelor de partid 
în cazul cînd li se cere acest lucru.

In caz dc pierdere a carnetului 
de partid, și după cercetarea îm
prejurărilor în care a fost pierdut, 
cazul se pune imediat în discuția 
adunării generale a organizației de 
bază din care face parte membrul 
sau candidatul de partid. Trebuie 
avut în vedere ca adunarea să fie 
bine pregătită, să ia măsuri statu
tare în raport cu gravitatea faptu
lui, în așa fel ca acestea să ducă 
Ia educarea membrilor de partid, 
să întărească vigilența acestora în 
păstrarea documentelor de partid.

Organele și organizațiile de par
tid trebuie să se preocupe în per
manență de educarea membrilor de 
partid pentru a preveni pierderea 
documentului de partid, aceasta 
constituind o sarcină permanentă.

Este indicai ca membrii Comic- 
tutui raional de partid și activiștii 
de partid să facă în țața membri
lor și a candidaților de partid 
expuneri în legătură cu păstrarea 
documentelor de partid.

O mare însemnătate pentru pre

Mai muit interes pentru contractările de cereale
Convinse de rolul important ce-l 

au contractările de cereale, ca mij
loc principal de creare și asigurare 
a fondului central de produse agrico
le al statului, gospodăriile colective și 
unele întovărășiri agricole din ra
ionul nostru au contractat cantități 
importante de cereale. întovărășirea 
agricolă din Micești, de exemplu, a 
contractat 20.900 kg grlu și po
rumb. Cantități însemnate de ce
reale au contractat de asemenea în
tovărășirile agricole din Bucerdea 
Vinoasă.

Cu toate aceste rezultate, mult 
prea mici față de posibilități, tre
buie arătat că în raion sînt încă 
multe întovărășiri agricole a căror 
membri au contractat cantități cu 
totul neînsemnate de cereale. La 
întovărășirile agricole din comuna 
Mihalț, bunăoară, dacă ținem sea
mă de puterea economică mare a 
comunei, vedem că cerealele con
tractate nu reprezintă nici 50 la 
sută față de posibilități. De ase
menea, la floarea-soarelui nu s-au 
contractai decît 15.400 kg.

Analizînd cauzele pentru, care re
zultatele ia contractări sînt slabe în 
comuna Mihalț, nu e greu să ve
dem că ele se datoresc atît condu
cerilor întovărășirilor și a unităților 

venirea pierderii carnetelor de par
tid o au organizarea unui control 
riguros asupra felului cum sînt 
păstrate documentele de partid și 
respectarea cu strictețe a indica
țiilor C. C. al P. M. R. cu privire 
la prezentarea carnetului de către 
fiecare membru și candidat de par
tid, atunci cînd se achită cotizația, 
și la adunările de partid.

Secretarul organizației de bază 
este obligat ca atunci cînd primește 
cotizația să semneze în carnetul 
membrului de partid. Dacă acesta 
nu are asupra sa carnetul, secreta
rul organizației de bază sa pretindă 
ca el să prezinte a doua zi carnetul.

De asemenea, la fiecare adunare 
generală a organizației de bază, 
membrii și candidații de partid sînt 
obligați să se prezinte cu carnetul 
de partid. Înainte de începerea a- 
dunării, secretarul organizației de 
bază, sau un membru din birou, să 
controleze dacă toți membrii și 
candidații de partid au carnetul 
asupra lor. Dacă unii membri de 
partid nu au carnetul asupra lor, 
ei să fie obligați să-l prezinte se
cretarului organizației de bază a 
doua, zi.

Se recomandă ca cele constatate 
la adunarea generală, în urma con
trolului carnetelor de partid, să fie 
trecute în procesul verbal al adună
rii. De asemenea, biroul organiza
ției de bază să țină o evidență cla
ră asupra membrilor și carididați- 
lor de partid, care lipsesc din dife
rite motive de la adunări.

Comitetele de partid și birourile 
organizațiilor de bază au datoria 
de a controla felul cum membrii 
de partid păstrează documentele 
acasă.

In adunările generale ale orga
nizațiilor de partid să fie atrasă 
atenția acelor membri și candidați 
de partid care nu păstrează car
netul în cele mai bune condiții, din 
care pot învăța și ceilalți tovarăși 
prezenți la adunare.

Activitatea educativă trebuie să 
asigure ca membrii de partid să 
considere păstrarea carnetului de 
partid drept una din îndatoririle 
cele mai de seamă și care trebuie 
respectată cu strictețe.

de stat și cooperatiste contractan
te, cit și comitetului executiv al 
sfatului popular și organizațiilor de 
partid din întovărășiri, care nu se 
preocupă cu tot simțul de răspun
dere de contractări.

Cum să nu se desfășoare slab 
munca de contractări la Mihalț, 
cînd comitetul executiv al sfatului 
popular din comună nu analizează 
cu săptămînile munca colectivelor 
care muncesc la contractări, iar or
ganizațiile de partid nu dovedesc 
nici un interes pentru popularizarea 
avantajelor și a rolului de seamă 
ce-l au contractările în asigurarea 
fondului central de cereale ?

Ținînd seamă de situația deose
bit de bună în care se găsesc cul
turile de cereale și de faptul că nu 
ne mai desparte mult de perioada 
recoltării griului, comitetul executiv 
al sfatului popular și organizațiile 
de partid, sprijinite și îndrumate de 
comitetul comunal de partid din co
mună, trebuie să desfășoare o mun
că pplitică și organizatorică susți
nuta, să sprijine concret organele 
de contractări, pentru ca în timpul 
cel mai scurt sarcinile la contrac
tări în comuna Mihalț să fie înde
plinite, căci condiții sînt pentru a- 
ceasta.

Prin școala muncii spre învățătură
Vor deveni elevi și s3u<Sen|i

Hotărîrea C. C. al P.M.R. și a 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu 
privire la îmbunătățirea învățămîn- 
ittlui seral și fără frecvență, de cul
tură generală și superior, a fost pri
mită și studiată cu mult interes de 
largi mase de tineri muncitori din 
raionul nostru. Și, stimulați de pre
vederea hotărîrii, peste 100 de tineri 
din întreprinderile și instituțiile ra
ionului și-au-exprimat vrerea de a 
urma, în anul școlar 1959-1960, 
cursurile clasei a Vill a a învăță- 
inîntului de cultură generală.

Pentru ca tinerii dornici să-și ridice 
nivelul de cultură generală să aibă 
create bune condiții de învățătură, 
colectivul secției de învățămînt și 
cultură a Sfatului popular raional, 
îndrumat de Comitetul raional de 
partid, a luat din timp toate măsu
rile în acest sens. Așa, de pildă, în 
Alba-Iulia, Teiuș și Zlatna au fost 
organizate cursuri de pregătire, iar 
pentru a se asigura în viitorul an 
școlar un învățămînt de calitate, 
pentru cursurile seral și fără frec
vență au fost repartizați profesori

De vorbă cu un muncitor viitor elev
Cu strungarul Coman Alexandru 

am făcut cunoștință deunăzi, tre- 
cînd pragul sediului comitetului de 
întreprindere de la I. /. L. „Horia".

— E un tînăr de nădejde — mi 
l-a făcut cunoscut, în linii mari, 
președintele comitetului. Face față 
cu succes atît sarcinilor de produc
ție cit și celor ce-i revin ca deputat 
și candidat de partid, sau ca res
ponsabil cultural în grupa sindi
cală din care face parte.

L-am cunoscut apoi aievea pe ini
mosul tînăr. După cum mi l-a zu
grăvit președintele comitetului de 
întreprindere, nu mi-a fost greu să ! 
recunosc. Aplecat deasupra strun
gului era numai ochi la piesa pe 
care o strunjea.

Am intrat în vorbă. Și, din tina 
în alta, multe am aflat despre har
nicul strungar.

— Muncesc de cinci ani Ia strung 
și ideea de a-mi ridica calificarea 
profesională nu m-a părăsit nici- 
cîrid. Ba cu timpul mi s-a deschis 
și gustul de învățătură. Și-apoi a-

Cinstind memoria marilor 
noștri înaintași

Anul acesta sc împlinesc 120 de 
ani de cînd, în bojdeuca din Hu- 
mulești, s-a născut Ion Creangă, 
unul din marii noștri povestitori.

Cinstind evenimentul și memoria 
neîntrecutului creator al operei 
„Amintiri din copilărie" și al altor 
opere de valoare, colectivul Școlii 
medii „Horia, Cloșca și Crișan", 
comitetul sindical de instituție de 
aici, în colaborare cu Casa raională 
de cultură, au prezentat, zilele tre
cute, în fața a numeroși oameni ai 
muncii din orașul nostru, comedia 
în 3 acte „Ctehiul babei", prelucra
re de G. Vasilescu după cunoscuta 
povestire „Soacra cu trei nurori" 
de Ion Creangă.

Un început bun
Cu cîteva zile în urmă, pe scena 

căminului cultural din satul Vur- 
păr a fost prezentată piesa de tea
tru „Contul de economii". Țăranii 
muncitori de aici, veniți în număr 
mare la căminul cultural, au apre
ciat atît piesa cit și recitările, mo
noloagele și dialogurile prezentate. 
Mai presus de țoale însă au apre
ciat faptul că activiștii culturali din 
sat au început din nou să presteze 
o rodnică activitate culturală.

In curînd, în satul Viirpăr va, a- 
pare pe scenă și o brigadă artisti
că de agitație. In acest sens totul 
este încă de pe acum pregătit, căci 
directorul căminului, ajutat de co
lectivul acestuia, a avut grijă să 
siringă un bogat material în acest 
sens. Referindu-se la munca de 
transformare socialistă a agricul
turii, muncă pe care și căminul cul
tural a sprijinit-o, directorul cămi
nului scoate în relief acest lucru 
prin versurile :

„S-a ajuns ca-n ianuarie
Lîngă sute de hectare
Să mai vină surioare.
Că doar „Mureșana" veche
Cu „Unirea-s" o pereche 

cu o bună pregătire profesională și 
politică, cu o bogată experiență pe
dagogică.

Demn de remarcat este faptul că 
printre primii înscriși a urma cursu
rile școlii medii serale se numă
ră cei mai buni muncitori și mun
citoare, fruntași în muncă, cum sînt 
turnătorii - Bălșan Vasile și Bălșan 
Petru de la Întreprinderea Zlatna, 
mecanicul Stremțan Alexandru și 
electricianul Moldovan Mircea de 
la CJF.R. Teiuș-Coșlariu. Animați 
de aceeași dorință de a învăța sînt, 
de asemenea, Voicn Nicolae și 
Mandrosca Ana de la fabrica „Ar
deleana", Duma Petru și Drăghici 
Traian de la Iprodcoop, Solomon 
Lenuța și Groza Nicolae de la coo
perativa meșteșugărească „Mureșul" 
și inulți alții.

Cursuri pregătitoare s-au organi
zat și pentru tinerii muncitori care 
se vor prezenta la examenele de ad
mitere în facultăți. In vederea reu
șitei acestei acțiuni au fost antre
nați, de asemenea, cei mai destoi
nici profesori.

cum, cînd partidul și guvernul ne-a 
creat toate condițiile pentru aceas
ta, n-am stat de loc pe gînduri cînd 
a fost vorba să mă înscriu pentru 
a urma, în anul viitor, cursurile 
școlii medii serale.

L-am privit cu admirație pe tova
rășul Coman Alexandru și am vă
zut prin el pe bobinatorul Făgădaru 
Nicolae, pe turnătorul Vințan Ion, 
zeci și sute de asemenea tineri ho- 
tărîți. Ghicindu-mi glodurile, strun
garul Coman Alexandru s-a grăbit 
să adauge :

— Nu-mi va fi ușor. O știu. îmi 
voi împărți însă în așa fel timpul 
incit să nu-mi neglijez nici familia 
și nici celelalte sarcini ce le am. 
Iar, pe deasupra, sînt hotărît să 
devin lin bun elev.

Ca mîine Coman Alexandru și 
mulți alții se vor număra printre 
muncitorii elevi ai școlii medii se
rale din Alba-Iulia. Și cu siguranță 
că vor fi fruntași și Ia învățătură 
ca și în producție.

TOMA PETRU

Și cînd griul va fi stivă
Să avem și colectivă".
Referindu-se apoi la faptul cala 

Vurpăr, în perioada concursului e- 
chipelor artistice de amatori, acti
vitatea culturală a lăsat de dorit, 
directorul căminului a concretizat-o 
de asemenea:

In sfîrșit nici satul Vurpăr
Nu se lasă mai prejos,
Tineretul nostru însă
N-a făcut un gest frumos.
Că în loc de vurpărene
Jucau două inurene
Și în loc de vurpăreni
Au cîntat doi inureni.
Dar să-mi spuneți spectatori 
Oare noi n-avem feciori ?
Și să-mi spuneți pe-ndelete
Vurpărul nu are fete ?
Tineretul din Vurpăr a dat dova

dă în dese rînduri că poate multe. 
De astădată însă tinerii de aici sînt 
hotărîți să facă din satul lor o așe
zare fruntașă în activitatea cultu
rală.

Gh. CORNESCU

Cîntec și veselie la Stremț
Duminica trecută, cînd a avut 

loc faza comunală a festivalului la 
Stremț, s-au strîns la un loc peste 
700 de tineri din raza comunei. Și 
veselia a stăruit tot timpul zilei și 
pe fețele tinerilor și pe cele ale să
tenilor vîrstnici veniți să-și vadă 
fiii și nepoții întreeîndu-se pe sce
nă sau pe terenul de sport.

Pe scena căminului culural, îm
podobit sărbătorește, s-au perindat 
rînd pe rînd artiștii satelor. Corul 
stremțenilor a făcut să răzbată pină 
departe cîntecele. „Sub al păcii 
stindard", „Hațegana" și „Hora cu 
strigături", iar dansatorii din Geoa- 
giui de Sus, executînd „Haidăul cu 
învârtită", s-au făcut și de astădată 
cunoscuți neîntrecuți interpret ai 
dansului popular. Tot atît de iscu
siți s-au dovedit apoi dansatorii 
din Geomal care au prezentat „Că
lușarul mic și mare" și membrii ta
rafului din Stremț, care au execu
tat o suită de cîntece populare.



Conferința miniștrilor 
A fa cerilor Externe

Ședința din 19 mai
GENEVA (Agerpres). — Ședin

ța de marți, 19 mai a miniștrilor 
Afacerilor Externe, s-a deschis la 
ora 15,30, ora locală, sub președin
ția lui Chr. Herter, secretarul De
partamentului de Stat al Statelor 
Unite. Această ședință a fost cea 
mai lungă de la începutul Confe
rinței. Primul vorbitor a fost mi
nistrul de Externe al Franței, Couve 
de Murville, șeful delegației fran
ceze care a rostit un discurs lipsit 
total de dorința de a discuta mă
car în parte propunerile făcute de 
Uniunea Sovietică.

A luat apoi cuvîntul Wilhelm 
G reive. reprezentantul delegației 
R. F. Germane. Intr-un discurs plin 
de inexactități și in totală contra
dicție cu faptele larg cunoscute a- 
supra situației din Germania occi
dentală. Gresie a încercat să jus
tifice politica revanșardă și milita- 
ristă a g . ernului de la Bonn care 
este principalul obstacol in calea 
încheierii unui tratat de pace prin 
aprowea celor două state germa
ne. Ca și in discursul anterior, ros
tit de Greve in fața conferinței, el 
a repetai lipsa de dorință a guver
nului de la Bonn de a angaja discuții 
cu guvernul Republicii Democrate 
Germane in ved. -ea soluționării pro
blemelor care pri vesc cele două state 
germane. In continuarea ședinței, a 
luat cuvîntul ministrul Afacerilor 
Externe al Angliei. Seltzyn Lloyd, 
al cărui discurs a avut un caracte- 
mai concret și mai plin de grijă 
pentru mersul conferinței. Selteyn 
Lloyd s-a ocupat de aspectele con
crete ale proiectului sovietic de tra
tat de pace și a exprimat părerea 
că in urma d scufiilor s-ar putea 
realiza un acord asupra unora din

cuprincipiile Tratatului de pace 
Germania.

A luat apoi cuvîntul A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al Uriunii Sovietice. Răspunzînd 
celor care au susținut că proiectul 
occidental ar continua o serie de 
concesii făcute Uniunii Sovietice, 
Gramiko a întrebat dacă poate fi 
num'tă concesie intenția înghițirii 
R. D. Germane de către R. F. Ger
mană, sau încercarea de a smulge 
Berlinul R. D. Germane și de a a- 
mîna la nesfîrșit încheierea Trata- 
tului. de pace. A. A. Gromiko a sub
liniat că existența celor două stale 
germane pledează cu hotărîre pen
tru încheierea fără întindere a tra
tatului de pace. Argumentul secre
tarului Departamentului de Stat a- 
merican că nu poate fi încheiat un 
tra’at de pace decît atunci cind va 
exista un singur guvern german, nu 
stă in picioare, deoarece astăzi Sta
tele Unite încheie totuși acorduri ca, 
de exemplu. înarmarea Buiulestne- 
hrului și intrarea R. F. Germane în 
X.A.T.O., dar nu consideră posibilă 
încheierea unui tratat de pace cu 
cele două state germane.

Arâ-ind inconsistența argumente
lor aduse de Chr. Herter cu privire 
la cauzele care au împiedicat 
acum încheierea unui tratat de 
cu Germania, A. A. Gromiko a 
tat că puterile occidentale nu 
mai că nu au pregătit textul vreu
nui proiect de tratat de pace, dar 
nici nu par să intenționeze așa ce
va, in timp ce proiectul sovietic e- 
xisiă pe masa conferinței și el poa
te fi discutat.

Ședința a luat sfirșit la ora 18,50 
ora locală.--------- ««---------

Organizațiile revanșarde și militariste 
vest-germane își intensifică activitatea

BONN (Agerpres). In aceste zile, 
cînd la Geneva se desfășoară con- , 
ferința miniștrilor Afacerilor Exter- , 
ne, organizațiile revanșarde și mi
litariste vest-germane își intensifică 
in mod simțitor activitatea. i

După cum reiese din relaiările a- 1 
genției DPA, la Ludarigeburg a a- 1 
vut loc un miting al unei organi- i 
zoțîî revanșarde numite „Asociația 
germanilor din . Rusia". La miting 
a rostit un discurs instigator Nahm. ' 
secretar de stat la Ministerul pen- ' 
tru problemele refugaților de la

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

înarmarea Canadei 
lor aeriene militare canadiene aflate 
în Europa cu avioane. După cum 
subliniază ziarele, guvernul cana
dian va trebui să cheltuiască apro
ximativ 400-500 milioane dolari 
pentru cumpărarea a 300 avioane 
de asalt americane.

pină 
pace 
ară- 
nu-

Bonn. Este grăitor faptul că cance
larul Adenauer a adresai un salut 
acestei adunări.

in Bavaria, Baden Wurtemberg, 
Bremerhaven și alte localități din 
Germania occidentală au avut loc 
adunări ale revanșarzilor. La Frei
burg, la în'îlnirea membrilor Uniu
nii parașutiștilor germani, foști o- 
fițeri hitleriști au cerut să se să
dească mai intens în Germania oc
cidentală „tradițiile" militarismului 
german.

DE LA UN CAPĂT LA ALTUL AL LUMII
Un aparat individual de salvare

Specialiștii sovietici att realizat 
un aparat individual de salvare care 
satisface întru totul înaltele cerințe 
impuse de convenția internațională 
din 1948 cu privire la protecția vie
ții umane in largul mării.

Este vorba de o îmbrăcăminte de 
protecție care permite să se mențină 
într-o poziție neprimejdioasă capul 
unui om aflat în apă și care și-a 
pierdut cunoștința. După ce cade 
sau sare in apă,. omul, purtînd a- 
ccaslă îmbrăcăminte este împins în 
mod automat la suprafață cu capul 
în sus. Fără să depună vreun 
fort, el ocupă o poziție stabilă, 
spate, cu un unghi de înclinare 
aproximativ 45 grade în raport 
orizontul.

îmbrăcămintea este căptușită 
un material plastic spongios i 
Cste de două ori mai ușor decît plu
ta folosită înainte.

Noua îmbrăcăminte de protecție 
a fost încercată în cele mai variate 
condiții. .4 început fabricarea ei 
masă.

e- 
pe 
de 
cu

! Cil 
care

în

negri care se întind pe terasele din
tre stinci, forinînd din loc în loc 
mici covoare care acoperă pietrele.

„Mare ne-a fost însă, mirarea — 
scrie Korotkevici — cînd o dată, 
printre pietre, în apropiere de ghe
țari, unde s-ar fi părut că nu exis
tă n'mic care ar putea să ardă, a 
izbucnit un incendiu. Unul din to
varășii noștri și-a aprins o țigară 
și a aruncat chibritul arzînd fără 
să bănuiască că in Antarctida ar 
exista ceva care ar ptitea să ardă. 
De data aceasta însă chibritul a ni
merit intre tufele de licheni. In a- 
ceastă zonă a Antarctidei aerul este 
foarte uscat, tar temperatura, stîn- 
cilor negre, încălzite de razele soa
relui, atinsese 15-20 grade. Din a- 
ceastă cauză lichenii s-au uscat și 
s-au aprins, de la chibrit aidoma 
prafului de pușcă. In „pădurea" din 
Antarctida a izbucnit un incendiu, 
care a distrus o parte considerabilă 
a ei.

Astfel am aflat îniîmplător că în 
Antarctida se poate aprinde un foc 
din materiale locale — scrie în în
cheiere omul de știință sovietic, E. 
Korotkevici.

In sovhozul Astarinsk, pentru pri
ma dată'in Uniunea Sovietică se- 
cultivă pe scară industrială o for
mă de lămîi tîrîtori. Odată cu ve- 

. nir a frigului, rindurile de copaci 
tîrîtori se învelesc cu trei rinduri de 
tifon, care îi protejează astfel îm
potriva gerurilor și vuiturilor reci.

Iarna aceasta, în regiunea sub
tropicală a Azerbaidjanului a căzut 
multă zăpadă care a acoperit cu 
nn strat gros învelișul de tifon al 
lămîilor. S-a constatat că sub acest 
original capișon de zăpadă, lămîii 
au continuat să se dezvolte, iar 
fructele lor s-au copt.

Calitatea lămîilor coapte sub stra
tul protector de zăpadă este la fel' 
de bună ca a celor ajunse la 
turitate în condiții obișnuite, 
care copac tîrîtor de lămîi dă 
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ENGHINOSGOPUL
toate avioanele din R. P. 
se vor monta un enghinoscop'

Un-

Chinezii foloseau aluminiul 
acum 1600 de ani

Institutul de fizică aplicată de 
lingă Academia de Științe a R. 
Chineze, cer cetind cu ajutorul ana
lizei spectrale ornamentele desco
perite în mormîniul conducătorului 
de oști Ciou Ciu (265-316 e.n.) a 
ajuns la concluzia că încă acum 
1.600 de ani chinezii utilizau alu
miniul. Cingăioarea de metal a 
lui Ciou Ciu conține 85% alumi
niu, IO*/» cupru și 5% mangan.

Această descoperire a trezit un 
deosebit interes în rindurile oame
nilor de știință din China ea fiind 
extrem de importantă pentru isto
ria metalurgiei. Deși este folosit pe 
scară largă, aluminiul se obține 
destul de greu. Singura cale cunos
cută pentru obținerea lui este elec
troliza și aceasta a fost descoperită 
abia în jurul anului 1808.

Incendiu în Antarctida

Un nou cristalizor

pe 
P.

Lucrătorii Institutului de minera
logie din Turnov, au pregătit după 
proiectul ing. Josef Schmidt proto
tipul unui cristalizor special — pri
mul de acest fel din Cehoslovacia. 
In acesta cristalele sintetice se ob
țin în special pe calea cristalizării 
soluțiilor prin topire. In cîieva săp- 
tămini în noul aparat se obține un 
mare cristal, care s-ar fi format în 
natură în sute de ani. Prototipul a- 
paratului a fost prezentat la expo
ziția „Chimia în jurul nostru" unde 
s-a bucurat de o înaltă apreciere.

Materiale plastice în construcția 
de mașini 9

Germană
de mașini, oțelul 
mai mult cu materiale

în sectorul
este

La 
&ară 
—• aparat care detectează orice de
teriorare sau defecțiune în activi
tatea mo'orului, chiar atunci cind 
avenul zboară. Astfel, cu ajutorul 
enghinoscopului se poate revizui a- 
paratul de combustie, se poate con
stata unde s-a rupt cablul, defecțiu
ni e condensatoarelor și buj iilor,
gradul de uzură al diferitelor piese- 
etc. Aparatul este foarte apreciat șt 
în alte țări.

S.U.A. intensifică
OTTAWA (Agerpres). — Gene

ralul Xorstad. comandantul suprem 
al forțelor X.A.T.O. in Europa, care 
se află în Canada, a dus timp de 
3 zile tratative.

Primul ministru al Canadei, Die- 
fenbaker, luind cuvîntul în Camera 
Comunelor, a declarat că în cursul 
acestor tratative au fost discutate 
amănunțit actuala situație din Eu
ropa, planurile X.A.T.O. și participa
rea Canadei ia această organizație, 
precum și alte probleme.

Cti toate că tratativele au decurs 
într-o atmosferă secretă și nu s-a 
dat publicității nici un comunicat 
oficial, presa canadiană scrie că la 
tratative a fost vorba de construirea 
pe teritoriul Canadei de baze ra- 
cheto-atomice ale S.U.A., de înzes
trarea brigăzii de infanterie cana
diene din Germania occidentală cu 
armament nuclear american și reîn- 
zestrarea escadrilei a 12-a a forțe-

E. Korotkevici, colaborator știin
țific principal al Institutului Arctic 
și Antarctic, participant la lucrări
le expediției sovietice în Antarctica, 
a publicat în buletinul științific al 
acestei expediții, editat Ia Leningrad, 
o interesantă informație : „Incendiu 
într-o .pădure" din Antarctida". Du
pă cum se știe în Antarctida nu 
cresc copaci, tufișuri sau iarbă. Nu
mai pe alocuri, în oaze, pe rarile 
stinci care se ridică deasupra ghe
țarilor se întîlnesc insulițe verzi de 
mușchi și alge, pete cenușii și ne
gre de licheni care aderă strîns de 
pietre. In Antarctida există însă și 
niște originale păduri miniaturale, 
în care vegetația este dispusă în 
două „etaje". In „pădurile" Aniarc- 
tidei cresc tufișuri dese cu frunze 
de culoare galben-verzuie și licheni

In R.D. 
construcției 
înlocuit tot 
plastice. Astfel, în perioada cuprin
să în're anii 1955 și 1958, consu
mul de laminate de oțel a fost re
dus in in'reprinderile construcioare 
de mașini de la 142 tone la 131 
tone la o producție brută în valoa
re de 1.000.000 mărci.

In aceeași perioadă, utilizarea 
materialelor plastice în construcția 
de mașini a crescut-cu 100%.

Lămîi coapte sub zăpadă
ln sovhozul Astarinsk din Azer

baidjan, situat în Extremul sud al 
U.R.S.S., în zona tropicală, în a- 
prop.ere de frontiera cu Iran, s-a 
strîns o recoltă de peste 40.000 de 
lămîi care s-au copt sub zăpadă, 
încercările repetate de a cultiva 
aici citrice au eșuat, din cauză că 
odată la cîțiva ani regiunea este 
bîn'uită de geruri ucigătoare pentru 
aceste plante.

închiderea invățămîntului de partid cu
(Urmare din pag. l-a)

Clasamentul campionatului 
raional de fotbal

C.F.R. Teiuș 12 1 01 1 57: 7 21
Mureșul Vint 11 7 I 3 30:11 15
C.F.R'. Alba ' 11 5 3 3 24:23 13
Ceramica 11 53 3 17:19 13
Recolta Limba 12 52 519:19 12
Mureșul Oarda 12 33 6 13:'40 9
Voința Alba 11 3 1 7 16:28 7
23 August Bărăb. 12 1 0 11 6:33 2

Rezultatele din 17 mai 1959
1. Recolta Limba — Ceramica 

Sîntimbru 3—0.
2. Mureșul Oarda — C. F. R. Te- 

iuș 1-2.
Etapa din 24 mai 1959

Ceramica Sîntimbru — Mureșul 
Vințul de Jos; Voința Alba — Mu
reșul Oarda; C.F.R. Alba — Recol
tă) Limba.

sate. Totodată trebuie accentuai pe 
problemele dezvoltării sectorului 
socialist al agriculturii, ce baza li
berului consimțărnînt, pe probleme
le și importanța decretului cu pri
vire la lichidarea rămășițelor ori
căror forme de exploatare a omului 
de către om, în agricultură.

In cercurile de studierea sioriei 
P.M.R., trebuie să se sublinieze ro
lul maselor în făurirea istoriei, mo
mentele principale ale luptei poporu
lui condus de partid pentru elibera
rea din jugul exploatării și asupri
rii, eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor din februarie 1933, in
surecția armată de la 23 august 
1944, răsturnarea regimului burghe- 
zo-moșieresc și instaurarea puterii 
populare, desfășurarea operei de 
construire a socialismului.

O atenție deosebită trebuie acor
dării problemelor de o însemnătate 
istorică puse de Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S., problemelor 
internaționale, ale politicii de pace 
dusă de Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste, problemelor în
tăririi neîncetate a unității lagăru
lui socialist, politicii externe a sta
tului nostru.

Aceste documente de o excepțio
nală valoare politică și economică 
vor trebui să constituie baza studiu-

lui propagandiștilor și cur săriților în 
perioada de pregătire a închiderii 
anului școlar în învățămintul de 
partid, conținutul convorbirilor din 
toate cercurile și cursurile 
nuntului de partid, politic 
șl din cercurile de studiere 
blemelor fundamentale ale 
marxist-leniniste cu intelectualii.

Comitetele de partid și organiza
țiile de bază au sarcina de a îndru
ma și organiza studierea de către 
propagandist și cursanți a acestor 
importante documente de partid. 
Cabinetul de partid al Comitetului 
raional de partid are datoria să or
ganizeze în această perioadă con
sultații la principalele probleme cu
prinse în documentele amintite. Lă
murirea unor asemenea probleme în 
perioada închiderii anului școlar va 
contribui la consolidarea cunoștin
țelor dobîndite de cursanți și toto
dată ii va ajuta pe cei care din di
ferite motive nu au urmat cu regu
laritate' învăfămînlul de partid să- 
și însușească problemele principale 
din programul cercurilor și cursuri
lor de partid.

Comitetele dc partid și organiza
țiile de bază trebuie, să traducă în 
viață sarcinile trasate de partid, în 
ce privește ridicarea nivelului ideo
logic al intelectualilor cuprinși în

învătă- 
U.T.M. 
a pra
te ori ei

program de oraș
diferite forme de învățărrunt politic.

Pregătirea temeinică și desfășu
rarea în bune condițiuni a convor
birilor recapitulative vor contribui 
la îmbunătățirea muncii organiza
țiilor de partid din întreprinderi și 
instituții, la obținerea de noi succe
se în înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid.

)
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: T E L E F O N 651 :

PRIMEȘTE PENTRU EXECUȚIE:
— Alezarea cilindrilor de 

motoare cu diametrul in- ( 
terior de la 55 mm pînă > 
la 200 mm — lungimea ( 
maximă 500 mm.

— Rectificarea pieselor ci- < 
lindrice de la diametrul s 
exterior 25 mm pînă ? 
Ia 100 mm — lungimea ( 
maximă 150 mm.

— Rectificări de supape j
pentru motoare Diesel și \ 
cu explozie. )
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ia fi că ...
...numărul speciilor de animale’ 

dc pe întreg globul păminiesc este^^ 
uriaș. Oamenii de știință, au stabi-^B 
lit că există aproximativ 1 .OOlLOO1^^ 
de specii de insecte, 80.000 specii 
de moluște, 27.000 specii de păian
jeni, 20.000 specii de raci, 18.000 
spec i de pești, 15.000 specii^ de vier
mi. "8.500 specii de păsări, 5.000 
specii de echinoderme, 3.500 specii 
de mamifere.

★
...la Aix la Chapelle, în Franța se

va construi o instalație meteorolo
gică în formă de coloană metalică 
înaltă de 11 metri care se va vedea 
a’ît în oraș cît și din împrejurimile 
lui. Pe virful coloanei se va instala 
o sferă cu un diametru de doi me
tri lunv'nată în trei culori diferite 
indicînd îmbunătățirea timpului, în
răutățirea lui sau ninsoare.

★
...cea mai îndepărtată planetă din 

sistemul nostru solar este Pluton. 
Ea se află la o distanță de apro
ximativ 6 miliarde kilometri de 
soare. Dacă s-ar întreprinde ut 
zbor spre Pluton cu un avior 
„TU-104" care ar dezvolta o viteze 
de 1000 km pe oră, această călăto
rie ar dura 750 de ani.

★
...oamenii au început să foloseas

că brice încă acum. 5000 de ani. Cit 
prilejul unor săpături arheologice e- 
fectuate în Mesopotamia au fost gă
site niște lame de piatră foarte as
cuțite cu care se râdeau oamenii 
din acele timpuri.

★
...cu actualele mijloace de trans

port o călătorie în lună ar dura:
cu picioarele (5 km pe oră) — 

8 ani și 280 de zile.
cu bicicleta (30 km pe oră) —un 

an și 163 de zile.
cu automobilul (100 km

— 160 de zile.
cu un avion de călători 

pe oră) — 20 de zile.
cu satelitul (28.000 km

— 13 ore. 43 minute.

pe oră)

(800 knu

pe oră)

>
Cooperativa meșteșugărească 

„MUNCA NOUA 
DIN ALBA-lULIAț 
execută cu material propriu, ) 

la prețul oficial, pentru î 
oricare solicitator, în 

cadrul celor trei >
ateliere de ti- 

nichigerie:
C0TUR1 .. BURLANE :

JGHIABURI PENTRU CASE, etc.
Atelierele de rotărie șl fie- \ 
rărie primesc orice comand;, > 
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.
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