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Și-au depășii planul
Pentru a ridica pe o treaptă și 

mai înaltă întrecerea sociatistă in 
cinstea marii sărbători de la 23 Au
gust, meșteșugarii de la cooperati
va de încălțăminte „Progresul" din 
Alba-Iulia muncesc cu mult elan 
pentru depășirea planului și reali
zarea de cit mai multe economii de 
materiale.

In cursul lunii iunie, cooperatorii 
de aici și-au depășit planul produc
ției globale cu 10,8 la sută, reali-

BMUșor voalat de o pînză subțire de nori, soarele ce-și resfiră cu dărnicie razele lui fierbinți de vară, nu reușește să frîngă nici o clipă elanul și hărnicia colectiviștilor. Organizați în două echipe puternice și antrenați în iureșul întrecerii socialiste încă din primăvară, mem- k-ii gospodăriei colective din Mi- ■ști luptă cu tot avîntul pentru dezvoltarea și întărirea gospodăriei.Cele două echipe, prima condusă de candidatul de partid Sîrbu Marin și a doua de comunistul Crișan Gheorghe, se găsesc cînd una, cînd cealaltă în fruntea întrecerii.Iată-i, bunăoară, la muncă întruna din zilele săptămînii trecufe.Aplecați ușor înainte Popa Ni- colae și Dan Maria, împreună cu ceilalți membri din echioa a Il-a,dau zor să termine prașila a treia la roșii. Tot la prășit de roșii, pe o altă parcelă, cei din echipa a l-a urmăresc același rezultat, să facă totul pentru a termina prașila înainte de înserat.Ea vremea prinzulni. cei din echipa a Il-a, nerăbdători să-și vadă munca împlinită, au pornit din nou la lucru mai devreme ca de obicei. Mai prejos nu s-au lăsat nici colectiviștii din echipa a I-a și seara gi lucrat cu o jumătate de oră mai mitiit ca altădată.Ca de obicei, bilanțul scurt al muncii de peste zi s-a încheiat și în acea seara.Care este rezultatul?Prașila a 3-a la roșii, terminată în întregime de fiecare din echipe, iar echipa a I-a a recoltat cu 100 kg. ceapă măi mult decît echipa a Noua școală din satul Găureni, cons ru ă prin contribuție voluntară.

Pe marginea consfătuirii raionale a cadrelor didactice

Educarea comunistă, a elevilor — 
< sarcină centrală a învățătorilor șl profesorilor

Duminică, 5 iunie a.c., în sala de 
:t sta-iiăți a Casei raionale de cul
tură a început consfătuirea raio
nală a cadrelor didactice. învăță
torii și profesorii din orașul, comu
nele și satele raionului s-au strîns 
pentru a face bilanțul unui an de 
muncă încordată, s-au întrunit pen
tru ca tmpărtășindu-și experiența să 
poată păși pe drum de noi succese 
in munca instructiv-educativă din 
anul școlar viitor.

In aplauzele îndelungi ale învă
țătorilor și profesorilor prezenți la 
consfătuire, la masa prezidiului iau 
loc tovarășii Vasile Supureanti, 
membru în. Comitetul regional 
P.M.R., Ștefan Boureanu, prim-se- 
cretar al Comitetului raional P.M.R. 
Alba, Grigore Mureșan, președinte
le Comitetului executiv al Sfatului 
popular raional, Popa Domnica. se
cretară a Comitetului raional 
U.T.M., Victor Mureșan, inspector 

V .- secția învățămînt și cultură re
gională, Victor Pășteanu, șeful sec
ției învățămînt și cultură a raio
nului Alba, muncitori, învățători și 
profesori fruntași.

Beclarate deschise lucrările de

Vineri, 10 iulie 1959

zind totodată economii de 1.975 dm. 
p. piele și 80 kg. talpă, din care 
se pot confecționa cca. 140 perechi 
pan'ofi pentru femei.

Fruntași in întrecere s-au situat 
tovarășii Mureșan Ernest, Biriș A- 
nisia, Purcaru Gheorghe, Moisă 
Gligor, Matei Silviu și alții, care, 
pe lingă că și-au depășit sarcinile 
de plan, au executat și lucru de ca
litate.

Il-a. Așadar, în frunte sînt cei cu rezultate mai bune. Au fost eviden- fiați pentru hărnicia lor colectiviștii Gavrilă Gheorghe, Crăciun Elena, Crișan Comei 1. Achim, Dan Traian, Oarga Victoria, Ciugudean E- lena și Topîrcean Gheorghe.După o scurtă chibzuir'e, privind lucrările de a doua zi, Rusu Iosif secretarul organizației de partid, președintele gospodăriei, Oarga Teodor și cei doi șefi de echipă, de’spărțindu-se, și-au strîns mîna cu căldură, fiecare năzuind să realizeze cît mai mult pentru întărirea și înflorirea gospodăriei colecfive, izvorul bunăstării și fericirii lor.
Un nou locaș de cultură

către tov. Grigore Mureșan, preșe
dintele sfatului popular raional, în 
fața consfătuirii s-a prezentat refe
ratul : îmbunătățirea educației pa
triotice și internaționaliste a ele
vilor.

In referatul prezentat s-a arătat 
că consfătuirea cadrelor didactice 
din acest an se desfășoară în condiții
le unui nestăvilit avînt în muncă. 
Muncitori, țărani muncitori și inte
lectuali progresiști, oameni uniți de 
năzuințe comune, întîmpină în a- 
cest an cu noi victorii ziua de 23 
August, cea de-a XV-a aniversare 
a eliberării patriei noastre de sub 
ii'gid fascist. Pe drumul arătat de 
partid, poporul nostru muncitor a 
obținut realizări de însemnata1 e is
torică. Industria noastră socialistă 
s-a dezvoltat înfr-un ritm, susținut. 
La sfîrșitul acestui an volumul pro
ducției industriale depășește de 4 
ori și jumătate nivelul anului 1938 
și de 5 ori și jumătate volumul 
producției mijloacelor de producție. 
Agricultura se dezvoltă necontenit 
pe calea socialismului. Sectorul so
cialist din agricultură cuprinde peste
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La G. Â. S. Galda de 
Jos bătălia strîngerii 
recoltai este în toiLa gospodăria agricolă de stat din Galda de Jos bătălia recoltărilor a început. Pentru a strînge la timp și fără pierderi recolta, colectivul secției mecanice a gospodăriei a reparat din vreme întregul u- tilaj de recoltare.Acum combinele, bine puse la punct și mînuite cu îndemînare de mecanizatori pricepuți, adulmecă <m nesaț recolta bogată din lan. Față de antd trecut, cultura de orz, din lanul îngrășat suplimentar în primăvară, a dat o producție de 2.600 kg. la hectar. O recoltă u rdă promi;e și cultura de grîu, 'a care primele hectare recoltate au dat o producție de peste 2.100 kg. orîu la hectar.Muncind cu hărnicie, mecanizatorii, care lucrează pînă seara tîrziu, au terminat de recoltat orzul ’n*r-o perioadă scurtă de timo, reușind să înlăture pierderile în întregime. Acum se dă bătălia pentru recoltarea în pîrgă a grîu- hii, lucrare care de asemenea se va *ermina în 5-6 zile.Din primele zile, în munca de re- -Htare s-au evidențiat mecanizatorii Marcu Nicolae și Seneșan Vasile, ••>re reușesc să-și depășească zilnic sarcina de plan.

60 la sută din suprafața arabilă a 
tării, iar ca rezultat al dezvoltării 
economiei crește necontenit nivelul 
de trai al poporului muncitor.

In ani regimului democrat-popu
lar au fost obținute rezultate de 
seamă și în înfăptuirea revoluției 
cuFurale. Știința și cultura au de
venit bunuri ale maselor. Partidul 
și guvernul, întregul popor munci
tor manifestă o grijă atentă față 
de tînăra generație, față de cadrele 
didact'ce care sînt chemate să facă 
educația comunista a viitorilor con
structori ai socialismului. A fost 
creată o largă bază materială ne
cesară dezvoltării învățământului, 
muncii culturale de masă, activită
ții științifice și artistice.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ref?riridn-se la sarcinile școlii 
din țara noastră, arată cei „...socie
tății socialiste li trebuie oameni culți, 
avînd cunoștințe științifice solide, ca- 
pabli să devină buni specialiști, oa
meni folositori societății în orice 
domeniu ar lucra". Pentru a înde
plini această măreață sarcină, ca
drele didac ice au nobila misiune(Continuare în pag. ,4-a)

In raiontd nostru bătălia pentru 
strângerea recoltei a început și re
coltele ce se obțin de pe terenurile 
bine lucrate, răsplătesc din plin e- 
forturile depuse de lucrătorii ogoa
relor.

Gospodăria agricolă de stat din 
Oarda de los, care a și terminat 
recoltarea orzului, a obținut la a- 
ceastă cultură o producție de 2.500 
kg. la hectar. Recolte sporite la orz 
și grîu obțin și gospodăriile colec
tive din Cistei și Obreja, care de 
asemenea au început secerișul.

Rezultatele dobîndite pînă în pre
zent, sînt îmbucurătoare. Cum însă 
secerișul este abia la început și re
colta se află încă în Ian, nu putem 
spune că sîntem stăpîni deplin pe 
aceasta, decît atunci cînd o avem 
adunată în magazie. De aceea, în 
zilele ce urmează oamenii muncii 
din comunele și satele raionului tre
buie să-și îndrepte toate eforturile 
pentru a strînge recolta de grîne 
în‘r-un timp cît mai scurt, cînd a- 
ceasta este în pîrgă, pentru a evi
ta pierderile. Recoltarea în pîrgă se 
impune cu atît mai mult ca una din 
condițiTe principale, prin faptul că 
în acest an bobul fiind plin și ieșit 
din pleavă se poa‘e ușor scutura.

Strîngerea recoltei de păioase, 
cea mai importantă lucrare din 
campania agricolă de vară, cere un 
număr sporit de brațe de muncă. 
De aceea, ca o primă necesitate, 
pentru a avea un număr cit mai 
mare de brațe de muncă disponibile 
pentru seceriș și treieriș, se impune 
urgentarea la maximum a prașile- 
lor a II-a și a III-a la porumb, floa- 
rea-soarelui, sfecla de zahăr și alte 
culturi, pentru ca aceste lucrări să 
fie terminate înainte de seceriș.

Pentru ca în campania de vară 
lucrările să se desfășoare în condi- 
țiuni optime, este necesar ca com
binele, secerătorile-legători să fie 
folosite cu întreaga lor capacitate 
de lucru. Ținirtd seamă de planul o- 
peraiiv întocmit din vreme, consi
liile nou înființate și organizațiile 
de partid din gospodăriile de stat 
din raion, trebuie să creeze toate 
condițiile pentru ca recoltarea griu
lui să se termine în cel mult 8 zile 
de la darep în pîrgă a primelor 
spice.

Tot sprijinul trebuie să-l acorde 
S.M.T.-ul strîngerii recoltei din gos
podăriile colective și întovărășiri. A- 
colo unde combinele și secerătorile nu 
dovedesc să strîngă recolta de pe în
treaga suprafață, conducerile gos
podăriilor și întovărășirilor, spriji
nite de organizațiile de partid din 
aceste unități, trebuie să asigure 
folosirea tuturor forțelor proprii la 
s'rîngerea recoltei, deoarece este 
bine cunoscut faptul că orice întîr- 
zierr, aduce pierderi însemnate de 
recoltă, așa cum s-a întîmplai de 
altfel anul trecut la gospodăria co
lectivă din Teiuș, unde la cele 5 
hectare de grîu recoltat după răs- 
coacere, s-au pierdut aproape 1.000 
kg.

Deosebit de important este ca în 
ctteva zile să înceapă și treierișul. 
PmTu ca stingerea recoltei să se 
desfășoare în cele mai bune condi- 
țiuni, comitetele executive ale sfatu
rilor populare din comunele Vintui 
de Tos, Bărăbanț și Benic, spriji
nite de organizațiile de partid din 
aceste comune, au pregătit din vre
me ariile, inslalînd barăci pentru 
depozitarea uiumului, panouri, ga
zete la arie, indicatoare, au asigu
rat materialul pompieristic necesar, 
au organizat paza la arii, biblioteci

SESIUNEA A VII-a 
a Sfatului popular raionalZilele trecute, a avut loc cea de-a VlI-a sesiune a Sfatului popular al raionului. Cu acest prilej tov. Victor Pășteanu, șeful secțiunii învățămînt și cultura, a prezentat raportul intitulat „Măsurile luate de Comitetul executiv al Sfatului popular pentru încheierea cu succes a anului școlar 1958-1959 și deschiderea noului an școlar 1959— 1960.Raportul a scos în evidență, prin date comparative, rezultatele pozitive obținute de unitățile de învățămînt din ‘ raionul nostru, pentru crearea bazei materiale în vederea desfășurării unui învățămînt de calitate.Din ceie expuse s-a desprins apoi aportul pe care l-an adus majoritatea sfaturilor populare comunale în îndrumarea și sprijinirea unităților 

volante, etc. Nu același lucru se 
poate spune în această direcție des
pre comunele Ciugud, Ilăpria și 
Berghin, unde, deși sînt toate con- 
d'ți'e pentru instalarea ariilor, nu 
s-a "acut nimic în această direcție.

Transportul snopilor la arii tre
bui- să constituie una din preocu
pările de seamă pentru comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune și organizațiile de bază. 
Ele trebuie să mobilizeze larg pe 
producători să transporte griul la 
arii în cel tîrziu 5 zile de la recol
tare și snopii să fie așezați în șire 
și clăi bine clădite. La arii munca 
trebuie să fie în așa fel organizată, 
pentru a se treiera din zori și pînă 
seara tîrziu și chiar în timpul nop
ții, mai ales acolo unde ariile sînt 
electrificate.

Toată importanța trebuie să se 
acorde desfășurării muncii politice 
la arie. Aici, unde în campania de 
recoltare vine aproape tot satul, or
ganizațiile de partid au cel mai ni
merit prilej de popularizare a re
coltelor sporite ce se obțin în gospo
dăriile colective și întovărășirile a- 
gricole. Se poale arăta pe bază de 
fapte avantajele lucrării pămîntului 
în comun, cu unelte mecanizate, cîș- 
tigurile tot mai mari realizate de 
colectiviș'i și întovărășiți. In mun
ca de lămurire, pentru atragerea ță
ranilor muncitori pe calea muncii 
unite trebuie să fie antrenate toate 
forțele politice ale satului, în frun
te cu comuniștii.

Paralel cu lucrările de recoltare, 
gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective trebuie să 
dea toată importanța efectuării 
arăturilor adinei. Aceste lu
crări ce trebuie să se execute 
în primele zile de la seceriș sînt lu
crări de bază ce duc la sporirea re- 
col'ei anului viitor. Ținîndu-se apoi 
seamă de faptul că în acest an so
lul are o. cantitate sporită de apă, 
crescătorii de animale pot să-și 
sporească simțitor furajele necesare 
animalelor, cultivind pe terenul ce 
nu se î.nsămînțrază în toamnă can
tități sporite de porumb furajer.

Una din problemele principale- 
care trebuie să stea în atenția or
ganizațiilor de partid și a comitete
lor executive ale sfaturilor populare 
o constituie contractările de cerea- 

. 1°. Acestea au datoria să îndrume 
gospodăriile colec'ive. întovărășirile 
agricole și rroducătorii din secto
rul individual, care au contractat 
cu statul vînzări de cereale, să pre
dea produsele contractate direct de 
ta arie șt să vîndă stattttui noi can- 
tEati de cereale.

Pentru a se asigura succesut de
plin în campania agricolă de vară, 
organizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor ponulare de 
la comune trebuie să desfășoare o 
activitate politică și organizatorică 
intensă și concretă mobilizând pro
ducătorii agricoli la desfășurarea 
larpă a întrecerii socialiste și -pa
triotice. ,

Oameni ai muncii de pe ogoare I 
In curînd se împlinesc 15 ani de la 
eliberarea patriei noastre. Luptați 
cu hotărîre pentru a obține noi suc
cese în cinstea glorioasei aniver
sări! Asigurați strîngerea recoltei 
intr-un timp cît mai scurt și predați 
prin contractări cantități cît mai 
mari de cereale la fondul centrali
zat al stalului, aducând astfel o lar
gă contribuție la îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de viață a celor 
ce muncesc.

d" învățămînt de pe raza lor de activitate. Pe lîngă aceasta, att fost criticate unele comitete executive ale sfaturilor populare comunale, printre care cele din Vințul de Jos, Ighiu si altele, pentru unele lipsuri nr’vind munca de îndrumare a unităților școlare.Partea a doua a raportului a o- glindit măsurile luate de Comitetul executiv al Sfatului popular raional pentru asigurarea deschiderii în cele mai bune ccndițitini a anului școlar 1959-1960. Datorită acestor măsuri, multe din unitățile școlare din raion sînt pregătite pentru a-și putea începe activitatea.Pe marginea raportului, la discuții, au luat cuvîntul numeroși de- putați, care au criticat anumite lipsuri și au făcut propuneri pentru lichidarea lor în viitor.



Două femei -
Cu ani in urmă, pe timpul stăpâ

nirii burghezo-moșierești, viața o- 
mului era pusă nu de puține ori pe 
seama norocului. leșeai din casași 
porneai in căutarea unei bucăți de 
pline. Poate reușeai să prinzi o zi 
„bună". Iți spuneai în sinea ta: azi 
am pășit cu dreptul". Dacă insă in 
ziua aceea băteai drumurile degea
ba, fără să-fi ști asigurată plinea 
pentru amiază (și aceasta se intim- 
pla de cele mai multe ori) iți bles
temai ceasul in care ai ieșit din 
casă și mai ales „stîngul" cu care-ți 
închipuiai că ți-ai pășit pragul. 
Așa era, de altfel, toată viața, 
a loterie.

Pe atunci Irimie Paraschiva era 
o femeie necunoscută in Zlatna. O 
cunoșteau doar acei care o exploa
tau. Și coate nici ei nu știau sen
sul adevărat al privirilor Paraschi- 
vei. Nu, pentru că nu o luau in 
seamă. Irimie Paraschiva simțea 
insă totul. Vedea din privirile ex
ploatatorului Suciu ce anume .joii- 
tor" ii pregătește. Și nu de puține 
ori trebuia să înfrunte cu fața ple
cată sudălmile celor ce o exploatau 
pină la singe. Dar, Paraschiva Iri
mie era fata care visa întotdeauna 
alte vremi. Acest fapt o îmbărbăta, 
îi dădea nebănuite forțe.

Boitor Maria e și ea o tinără 
fată, care cu aceleași speranțe de

Brigada de la Atelierul central de reparații, condusă de Pleșa Maria, este lună de lună fruntașă în muncă.
In clișeu: Comunista Pleșa Maria la strung.

■ același viitor
viitor a pășit încrezătoare spre via
ță. £ cu ceva mai tinără decît Iri
mie Paraschiva. Viața însă i-a fost 
in trecut deopotrivă de grea. Și 
chiar dacă a ei nu a fost în mă
sura celei a Paraschivei, apoi a 
părinților poate a fost mai grea. Pe 
vremea cînd Maria se născuse, asu
pra familiei domnea vrajba, domnea 
persecuția. Nu de puține ori Măriei 
i-a fost dat să audă cuvinte grele, 
cuvinte care o făceau să privească 
rostul zilelor viitoare cu ciuda co
pilului mic, care abia începe să pă
șească spre viață.

Au venit insă anii luminii, ani 
in care femeia a fost ridicată la 
locul ce i se cuvine. Poporul nostru 
muncitor, sub conducerea înțeleap
tă a partidului, a dat femeii acele 
drepturi pe care le merita, dreptul 
la adevărata viață.

Paraschiva Irimie și-a văzut și 
ea cu ochii împlirtindu-i-se visurile. 
Și Măriei Boitor razele viitorului 
i-au strălucit deopotrivă. In anii 
vieții noi Paraschiva Irimie a pă
șit spre adevărata viață. A pășit 
deopotrivă și Maria Boitor. In sec
ția Nr. 3 a Uzinei Metalo-Chimice- 
Zlatna numdfe comunistei Paras
chiva Irimie e mereu la panoul 
fruntașilor. Femeia necăjită de ieri 
e azi mindria uzinei. Dat Irimie 
Paraschiva e azi operatoare chimis- 
tă. Statul nostru democrat-popular 
a ajutat-o să-și găsescă adevăratul 
rost in viață. Dintr-o simplă femeie 
ce altădată își cîștiga plinea de pe 
o zi pe alta, Irimie Paraschiva aa- 
juns azi o muncitoare fruntașă. A 
urmat cursurile de calificare și azi 
la rubrica profesie ea își trece min- 
dră titlul de operatoare chimtstă. 
De altfel, titlul îl merită pe deplin.

Și muncitoarea Boitor Maria își 
merită numele de muncitoare frun
tașă. In anii care au trecut de la 
•liberare Maria Boitor a pășit în

crezătoare spre adevărata viață. La 
panoul de onoare al fabricii „Arde
leana" numele ei e nelipsit. Maria 
Boitor e azi o muncitoare destoini
că și colectivul întreg se mîndrește 
cu rezultatele ei. Ea este conștientă 
că viața adevărată pe care o trăieș
te azi se datorește partidului nos
tru, care conduce poporul din vic
torie în victorie.

Două muncitoare: Irimie Pa
raschiva și Maria Boitor. O romîn- 
că și o unguroaică. Altădată nu
mele acestor femei nu putea sta u- 
nul lingă altul. Le despărțea vrajba 
ce o sădeau în inimile lor capita
liștii. Azi insă Irimie Paraschiva și 
Boitor Maria sînt două muncitoare 
fruntașe, două femei cu același vii
tor — viitorul luminos deschis de 
mărețul 23 August.

Cu ele ne mîndrim

MOGUȚA SILVIA colectivistă G.A.C. —Țel na TOFAN REGHINA Brigadieră— fabrica „Ardeleana" ROȘU MARIA învățătoare la Infregalde-Sfîrcea
Președintă a comitetului 
______ J de femei și deputatăIn primăvara anului 1926, pe la mijlocul lunii aprilie, în casa țăranului muncitor Fara Alexandru din comuna Bărăbanț era o mare bucurie. Se născuse Cristina, primul copil al familiei. Conștiinciozitatea în muncă și modestia fac mai mult ca orice — îi spunea tatăl, Cristi- nei, după ce crescuse mai mare.Și, într-adevăr, tovarășa Crișan Cristina a urmat sfatul lui taică- său. Este o gospodină pricepută și harnică, o femeie energică, veselă. Ea își împarte timpul între munca cîmpului și creșterea fetiței pe care o are și îi mai rămîne vreme și pentru munca obștească.Pentru meritele sale, tov. Crișan Cristina a fost aleasă deputată și membră în comitetul executiv al sfatului popular comunal. Este membră în comitetul comunal de partid și președinta comitetului de femei din comună.La munca de folos obștesc, sau la cursul de îndrumare cu femeile, ori la cel legumicol, sau în cadrul comisiei de sănătate de pe lîngă sfatul popular, tovarășa Crișan Cristina, nu-și precupețește timpul. La construirea podului peste Ampoi, ea a mobilizat femeile care au prestat aproape 4.000 ore muncă voluntară. A fost permanent preocupată pentru înființarea grădiniței sezoniere care s-a deschis la 15 iunie a.c., și pentru alte diferite acțiuni de interes obștesc.Fiind și agitatoare. împreună cu tovarășele Deac Carolina, Păcurar Hortensia, Toth Maria, Curta F.va, Fara Sofia, Bogdan Eva și altele au sprijinit acțiunea contractărilor de cereale, ducînd muncă de lămurire în rîndul țăranilor din comună. Ca rezultat al acestei munci, numai zilele trecute au fost încheiate contracte cu producătorii pen-

ILa panoul
de onoare

Rezul- 
tovară- 
Maria,

noului 
Poiana

tru mai mult de 1.000 kg. cereale. Ca deputată, preocupîndu-se pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, tovarășa Crișan Cristina a avut în ziua de 12 iunie o consfătuire cu>a- legătorii din circumscripția în care a fost aleasă. Cu această ocazie s-au dezbătut probleme privind a- menajarea unei fîntîni, desfundarea unui șanț și diferite lucrări care să contribuie la înfrumusețarea comunei.Ca președintă a comitetului defemei, a organizat cu comitetul uncurs de îndrumare cu Fmeile, lacare au participat cu regularitatecca. 26 femei, predîndu-se 16 lecții, un curs legumicol, condus de tov. ing. Hăbășescu Nadejda și un curs pentru cunoștințe politice.Iată pe scurt activitatea rodnică a unei femei din zilele noastre care, descătușată pentru totdeauna de u- milințele trecutului, se străduiește să-și aducă contribuția la obținerea de noi izbînzi în lupta pentru înflorirea patriei noastre.

★ In comuna Mihalț, 90 de fe
mei fac parte din formațiile de cor, 
iar în echipele de dansuri sînt 12 
femei. In trimestrul II al acestui 
an, 200 femei, printre care se nu
mără tovarășele Dobrescu Ama, 
Barna Maria, David Elena, Florea 
Ana, Ciontea Elisabeta, Dobîrtă 
Maria și altele, au citit 958 cărți 
de la biblioteca sătească.

-fc La contractările de cereale, în 
comuna Vintui de Jos, numeroase 
femei sînt fruntașe. De pildă, 
tov. Rațiu Ana a contractat 480 kg. 
grîu și porumb, Hebean Ana — 450 
kg., iar Suciu Letiția —- 250 kg.

Mai multe femei din comună au 
sprijinit acțiunea de creștere a vier
milor de mătase. Astfel, tov. Balo- 
sin Maria a și predat la D.C.A. o 
cantitate de 15 kg. gogoși, 
fate frumoase au obținut și 
șele Qherasim Ana, Josan 
Dreghici Maria și altele.

-k Cu ocazia construirii 
local de școală din comuna 
Ampoiului, 80 de femei au efectuat 
muncă voluntară, ceea ce echiva
lează cu suma de 2.060 lei. S-au 
evidențiat tov. Haneș Ana, Gheor- 
ghe Lucreția, Meteșan Magdalina 
și altele.

dx 18 femei din satul Gattiu, mo- 
b-lizate de comitetul de femei, au 
fost în primele rînduri la desfunda
rea unui canal care amenința cu 
inundarea o suprafață însemnat^ 
de teren fertil. Spre exemplu, Bar
bu Nina a săpat 40 m. liniari, Man 
Ana, Preja Maria și altele au săpat 
150 m. liniari.

■jir Femeile Bera Elena, Măriută 
Maria, Vagu Maria și Catargiu Ma
ria din comuna Oarda de Jos au 
luat 30 grame de sămință pentru 
viermi de mătase și pe care ti vor 
îngriji în comun.

★ Tovarășa Puiu Vasilca din 
Alba-Iulia, cartierul Partoș, a cres
cut viermi de mătase din 10 grame 
și a predat la D.C.A. 23,800 kg. 
gogoși, situlndu-se astfel fruntașă 
pe raion în ce privește producția 
obținută.

♦♦--------------------

Copiii rîd...
Zi de vară. Din înălțimi soarele- 

și trimite razele-i fierbinți fără zgir- 
cenie. Se pîrguiesc grînele. Pe uli
țele Șardului e liniște de parcă tot 
satul s-a mutat în cîmp.

Ieșind din tindă, Maria Meteș, o 
femeie harnică, duce mina streași
nă la ochi, apoi intră in grabă din 
nou în casă. E timpul — își zice. 
Și, cu aceeași grabă cu care și-a 
pășit pragul, învelește intr-o merin- 
dariță albă o pline mare, moale și 
pufoasă, așază cu grijă în căpăs
trul împletit din cînepă oale pinte- 
coase.

Maria Meteș iese apoi încărcată 
în uliță. Fața ii este zîmbitoare.iar 
în priviri i se citește o mare mul
țumire.

— încotro, Mărie hăi? — se au
de dMr-o curte glasul subțire al 
unei bătrlne.

— Păi... unde să mă duci... la 
ai mei — ii răspunde Maria Meteș, 
dlnd ghes pasului.

Iat-o ajunsă apoi în inima satu
lui. Dintr-o curte răzbat voci de 
copii, rîsete vesele. Maria Meteș se 
oprește, verifică dacă n-a uitat cum
va ceva. Dar, nu zăbovește mult, 
intră.

învățătoarea Elena Porto ran îi 
iese în întîmpinare. Ii ies in intim- 
pinare măriei Meteș, toți cei peste 
20 de co oii de la grădinița sezonie

ră. Și harnica femeie, cu mină de 
mamă, împarte deopotrivă copii
lor din bunătățile aduse.

Așa-i viața copiilor azi la Șard. 
Mamele lucrează cu spor in cimp, 
iar ei, bine îngrijiți la grădinița se
zonieră, cresc și invață cu rîsu! pe 
buze. Și-apoi faptul că Maria Mun
tean, responsabila comisiei de fe
mei, și alături de ea învățătoarele 
Ana Dumitrean și Elena Ponoran 
au depus toată rivna pentru 'înfiin
țarea grădiniței sezoniere, este de 
toți sătenii prețuit.

Vin mamele pe întrecute la vre
mea amiezii de aduc bunătăți co
piilor, Ana Creivean, Raveca Bor
za, Anuța Ciobotă, Victoria Bre- 
șan, toate fără deosebire. Și le creș
te inima auzitul risul zglobiu al co
piilor. Pleacă apoi linișllte să-și 
vadă de treburi, in timp ce și copiii 
își văd de ale lor. Maria Dănuț nu 
trebuie prea mult îndemnată pen
tru a recita poezia „Hai urcaii-vă 
zorele", cu toate că abia a trecut 
de 3 ani, iar Breșan Victoria, ceva 
mai mare, e neîntrecută dansatoare. 
Se string copiii în jurul Măriei Do
bra, căci tuturor le place cum cîn- 
tă ea „Sînt mecanic ceferist", se 
împrăștie apoi la joacă la îndemnul 
Georgetei Bolea, o fetiță ce nu-și 
găsește stare.

Lui Dumitrean Florin îi plac po
veștile și învățătoarea Elena Pono
ran povestește ca nimeni alta des
pre „Guliver in țara piticilor". Se 
string copiii și ascultă cu gîndul 
dus. Pentru serbarea pe care o vor 
da în curind, copiii apoi repetă ro
lurile din sceneta „7 pitici", recită 
poeziile „Stema țării", .fetița vred
nică", .Minatorul". Far cînd încep 
a cinta, „Cîie unul pe cărare", 
„Rîndunelele" sau „Are o băbușcă 
doi pui de rățușcă", voci de argint 
răzbat pînă departe pe ulițele sa
tului.

Creivean Ileana și Maria, Ciobo
tă Emil și Milucu se joacă azi sub 
cer senin, rîd. Rîd toți copiii de De 
cuprinsul patriei noastre, căci de 
veghe copilăriei lor stă partidul.

Cele 4.630 volume citite de cei 528 cititori și participarea unui număr sporit de țărani și țărance la cete 14 cercuri de citit din satele comunei Meteș dovedesc setea de cultură a acestor locuitori.
In clișeu : Aspect de la un cerc de citit din comuna Meteș.

Cu gîndul la
Cu cițiva ani în urmă, în culisele 

scenei căminului cultural din 
Stremț s-a întîmplat un fapt des
pre care nimeni n-a pomenit nici
odată nimic. Gata să intre pe sce
nă, sta o tinără cu obrajii aprinși 
și cu inima zvîcnindu-i de emoție.

— Haide! Curaj, Leonti no! N-ai 
de ce te teme cînd stăpînești rolul

In laboratorul re
gional din A.-lulia 
pentru analiza se
mințelor lucrează 
la determinarea di
feritelor probe de 
laborator numai fe
mei.

In clișeu : Labo
ranta Nosca Vera 
la locul de muncă.

primul succes
— i s-a adresat directorul căminu
lui cultural.

Tinără Crist ea Leontina și-a 
dus mina la piept, voind parcă să-și 
oprească bătăile inimii, și-a potri
vit o cută la iia-i cusută cu măes- 
trie apoi... a intrat, a ieșit și iarăși 
a intrat pe scenă, după cum a ce
rut-o rolul interpretat de ea în 
piesa „Zestrea Ilenuței". Și-apoi 
cînd piesa s-a terminai in sală, s-au 
auzit ropote de aplauze.

De atunci, mereu cu gîndul la 
primul succes, tinără Cristea Leon
tina e nelipsită de la activitățile ce 
se desfășoară în cadrul căminului 
cultural. In cor, alături de Cioplin- 
tă Maria, Avram Maria, Coman Li
dia și Rus Raveca, ca și în echipa 
de dansuri sau în brigada de agi
tație, ea a făcut întotdeauna dova
da unui veritabil talent. Și-apoi cînd 
i s-a cerut să interpreteze rolul A- 
nicuței din piesa .Mînători de doi 
iepuri" emoțiile n-au mai stăplnit-o 
ca atunci, cu ani în urmă.

Cu gîndul la primul succes, Cris
tea Leontina a devenit o vrednică 
activistă culturală.



DIN EXPERIENȚA COMITETELOR DE PARTID

Conducerea și îndrumarea
organizațiilor de masă

Consfătuiri ale depistaților cu alegătorii

Sarcina principală a comitetelor 
comunale de partid este de a coor
dona activitatea organizațiilor de 
bază din comună, a uni eforturile 
tuturor comuniștilor de la sate, a 

. conduce din punct de vedere poli- 
* activi alea sfatului popular, a

comitetului sindicat, a organizației 
V.TAI.. a cooperativei, a căminu
lui cultural și a altor organizații de 
ma'ă si instituții de importanță co
munală.

Pentru a cuprinde și soluționa 
cit mai bine problemele comunei, 
pen‘ru a conduce întreaga viață c- 

■conomică, politică și culturală a 
comunelor și satelor, un mare spri
jin in munca organelor comunale 
de pardd îl constituie organizațiile 
de masă.

In conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de masă, numeroase co
mite e comunale de partid au do- 
bindit rezultate bune în muncă și 
au acumulat o bogată experiență. 
Prin're acestea se numără și comi
tetul comunal de partid Stremț.

Preocuparea comitetului de par
tid dm comuna Stremț reiese din 
fontul că nu există acțiune între- 
prinsă de comitet la care să nu fie 

k antrenate și organizațiile de masă 
d n comună. Aceasta face ca marea 
majoritate a cetățenilor să părtici
ca activ la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. Prin urmare, a- 
■eest fel de a munci asigură în pri
mul rînd ducerea la îndeplinire la

- timp și cu succes a sarcinilor poli
tice și economice și la consolidarea

- legăturii cu masele, condiție esen
țială în activitatea de partid.

Comitelui de partid a avut grijă 
■ca din conducerea organizațiilor de 
masă să facă parte tovarăși cores
punzători, pe cit posibil membri și 
candidați de partid. Odată aleși în 

■conducerea organizațiilor de masă, 
acești tovarăși sînt ajutați perma
nent să-și însușească metodele de 
muncă și de conducere. Periodic, ei 
Sini chemați la comitetul de partid, 
unde li se analizează munca, sco- 
țîndu-se în evidență metodele bune 

■de muncă și criticîndu-se în același 
timp lipsurile. In afară de a- 
ceasta, membrii comitetului de par- 

M tid au fost repartizați să răspundă 
de cite o organizație de masă .și 
obi gați să informeze săptăminal pe 
secretarul comitetului despre activi
tatea lor. Me'oda aceasta face ca 
de fiecare dată comitetul de partid 
să fie informat despre activitatea 

^organizațiilor de masă și să ia mă- 
^^^uri atunci cînd constată linele lip- 
^^stir.

Metoda de a chema la plenarele 
comite‘ului comunal de partid și 
membrii sau candidații de partid 
din conducerea organizațiilor de 
masă a dat rezultate bune. Cu a-

Respectarea angajamentelor în întrecere — 
o datorie de onoare

Se apropie 23 August — ziua în 
■care poporul nostru va sărbători 
■cea de-a 15-a aniversare a eliberării 
Rominiei de sub jugul fascist. Pre
tutindeni în cuprinsul raionului nos- 
tru aceas’ă măreață sărbătoare este 
intimpinală de oamenii muncii cu 
succese tot mai însemnate în mun
ci. Mărturie a acestui fapt sini an
gajamentele însuflețite pe care co

te de muncitori, tehnicieni și 
ingineri le-au luai în cadrul în
trecerii socialiste.

In momentul de față bătălia pen
tru îndeplinirea și depășirea acestor 
angajamente este în toi. Și se poate 
spune că acolo unde organizațiile 
•de partid și organele sindicale se 
preocupă sistematic de îndeplinirea 
lor, mobilizind colectivele la o mun
că entuziastă, acolo unde întrecerea 
este sprijinită prin asigurarea u- 
nor condiții bune de muncă, anga
jamentul luat devine cu fiecare zi 
ce trece faptă împlinită. Colectivul 
de muncă de la Depoul C.F.R. Te- 
iuș, de pildă, a realizat în cursul 
lun i iunie o economie de combusti
bil convențional în valoare de pes
te 130.000 lei, iar colectivul de 
muncă de ’a fabrica „Ardeleana" 
din Alba-Iulia și-a îndeplinit sarci
nile de plan pe luna iunie în pro
porție de peste 113 la sută, reali- 
zind în același timp însemnate eco
nomii la piele și talpă. Aceste re- 
zidtate, ca multe altele obținute de 
în reprinderile din raion, dovedesc 
ev. toată puterea că 

■condițiile ca fiecare colectiv
■,nttnrn crn-cri r PVnPrto

există toate 
de 

rit7\înfti 1 rlni

ceastă ocazie, au fost însușite de că
tre aceștia metodele bune de mun
că și conducere, care puse în prac
tică au dus la obținerea unor fru
moase rezultate în activitatea orga
nizațiilor de masă.

Analiza activității organizațiilor 
de masă, pe bază de rapoarte scri
se, este o altă metodă de muncă a 
comitetului de partid. In plenara 
comitetului comunal de partid din 
luna mai a.c. a fost analizată acti
vitatea comitetului comunal U.T.M. 
Din raport s-a desprins că în mun
ca sa comitetul comunal U.T.M. a 
reușit să îndrume și să mobilizeze 
tineretul din comună la acțiunile 
întreprinse pe plan local, mai ales 
la diferite munci cu caracter obș
tesc. Așa, de pildă, a reieșit că ti
nerii au participat la acțiunea de 
împădurire, la curățirea a peste 50 
ha. pășune, la amenajarea unui 
parc in curtea căminului cultural 
și la școala din Geoagiu de Sus. 
Un mare număr de tineri participă 
activ la viața culturală a comunei 
in echipele de dansuri, cor etc. A 
proape 30 tineri sînt înscriși la con
cursul „Iubiți cartea". Ca o latură 
importantă a muncii comitetului co
munal U.T.M. este preocuparea 
pentru educarea tineretului și atra
gerea celor mai buni tineri în orga
nizația U.T.M. Astfel, ca urmare a 
acestui fapt, au fost primiți în or
ganizația U.T.M. încă 40 noi tineri.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, în plenara comitetului de 
par'id au fost criticați unii membri 
ai comitetului de partid, printre care 
și tov. Rusan E., care răspunde de 
activitatea U.T.M., că nu a partici
pat în mod regulat la adunările ti
neretului.

Comitetul comunal de partid a 
adoptat o hotărîre prin care obligă 
toate organizațiile de bază de pe 
raza comunei să analizeze în adu
nări generale munca organizațiilor 
U.T.M.

Ținind cont de numărul mare de 
femei și de aportul acestora la viața 
politică și economică a comunei, co
mitatul de partid acordă un prețios 
sprijin în muncă organizației de 
femei.

In plenara comitetului de partid 
din luna iunie a fost analizată ac
tivitatea acestei organizații de ma
să și luată o hotărîre care prevede 
ca organizațiile de partid din sa
tele aparținătoare comunei să dis
cute în adunările generale despre 
activitatea organizației de femei.

Cu rezultate bune muncesc și ce
lelalte organizații de masă din co
muna Stremț ca A.V.S.A.P., comi
tetul sindical comunal conduse și 
îndrumate permanent de comitetul 
comunal de partid.

și să-și îndeplinească astfel toate 
angajamentele luate.

Făcînd însă acum, la începutul 
celui de-al doilea semestru, un bi
lanț măi cuprinzător asupra felului 
cum s-a străduit fiecare colectiv de 
muncă să-și îndeplinească angaja
mentul luat, se poate afirma cu 
tărie, căci cu toate rezultatele obți
nute, în direcția îndeplinirii întoc
mai a angajamentelor luate sînt 
încă lipsuri serioase, cauzate în cea 
mai mare parte de faptul că nu pes
te tot organizațiile de bază, orga
nele sindicale și conducerile admi
nistrative crează condiții optime 
penfru îndeplinirea acestor angaja
mente. La întreprinderea „Floria", 
de pildă, sarcinile de plan nu se 
realizează în mod ritmic, fapt ce 
a făcut ca pe trimestrul II planul 
producției globale să fie realizai a- 
bia în proporție de 88,74 la sută, 
iar prețul de cost de asemenea să 
fie cu mult depășit față de cel pla
nificat. E adevărat că sînt aici și 
unele cauze obiective care au 
dus la această situație, dar nu e 
mai puțin adevărat că sînt și o sea
mă de lipsuri. Conducerea întreprin
derii „Horia" n-a depus tot efortul 
pentru o mai bună aprovizionare a 
locurilor de muncă cu materialele 
necesare. De asemenea, datorită sla
bului control ca și deficiențelor care 
mai există în organizarea muncii, în 
unele secții, ca cea de împletit sir- 
mă, timpul de lucru nu e folosit în 
mod judicios, se fac plimbări fără 
rost, iar la unele secții ca lăcătușe- 
rin I d IT ci nrtt-iifinrtfio rdnlrsri/Zi

Pentru continua întărire a legăturilor cu masele, Biroul raio
nal de partid a inițiat ținerea de consfătuiri ale deputaților raionali 
și orășenești cu cetățenii din circumscripțiile electorale ale orașu
lui Alba-Iulia unde au fost aleși, la care să participe cîte un mem
bru al Biroului raional de partid, precum și cîte un membru al Co
mitetului executiv al Sfatului popular raional.

In urma indicațiilor date de Biroul raional de partid, Sfatul popu
lar al orașului nostru a organizat, zilele trecute, asemenea consfă
tuiri în toate circumscripțiile electorale, la care cetățenii au făcut 
prețioase propuneri pentru mai buna gospodărire a orașului. Re
dăm mai jos aspecte de la aceste consfătuiri.

De la circumscripția nr. 39Din circumscripția 39 a orașului nostru a luat parte un număr mare de cetățeni.Inscriindu-se mai mulți cetățeni la cuvînt din rîndul participanților, ei au vorbit despre realizările înfăptuite de sfatul popular orășenesc și totodată au făcut și prețioase propuneri. Astfel, cetățeanul Boancă Dumitru propune să se studieze posibilitățile de aducere a apei potabile. și pe strada V. Alecsandri. De asemenea să fie studiată problema înființării unei băi populare cui contribuția fiecărui cetățean din oraș.Tovarășii Rusu G., Cbroi D., Bogdan S. și tnulți alții au propus ca sfatul popular orășenesc să se preocupe mai mult de educarea cetățenilor pentru protecția arborilor decorativi de pe străzi, să se acor
De la circumscripțiile nr. 19 și 26La consfătuirea ce a avut loc cu cetățenii din circumscripțiile 19-26 ale orașului nostru a participat din partea Biroului raional de partid tov. Mărginean loan, secretar.Și în această consfătuire au luat cuvîntul numeroși cetățeni. Astfel, tov. Opreanu I. a făcut propunerea să se facă legătura străzii N. Fili- 

Bine întreținut, porumbul colectiviștilor din Țelna se dezvoltă fru
mos și promite rod bogat.IN CLIȘEU: Executarea prașilei a treia la porumb.

superficialității se mai rebutează și 
azi unele produse. Se pune întreba
rea : cum vor reuși tovarășii de la 
întreprinderea „Horia" (inclusiv 
sectorul „Sîntimbru") să-și realizeze 
angajamentul luat de a realiza o 
economie de 520.000 lei, dacă acum 
după 3 luni de la luarea angaja
mentului, în loc de economii se în
registrează pierderi? Pot oare fi de 
acord ca un cuvînt dat să rămînă 
o simplă formalitate ? In mod firesc 
răspunsul la aceste întrebări trebuie 
să fie dovedit printr-o preocupare 
mai intensă și astfel să se depună 
toate eforturile pentru recuperarea 
rămînerii în urmă și îndeplinirea 
angajamentului luat. Și cazuri cînd 
angajamentele luate nu se respectă 
mai sînt și în alte întreprinderi. De 
exemplu, întreprinderea „Ardealul" 
Alba-Iulia, răspunzînd chemării ce
lor 8 întreprinderi din Capitală, și-a 
propus să realizeze economii în va
loare de 300.000 lei și să-și înde
plinească și să-și depășească lună 
de lună în medie cu 3 la sută sar
cinile de plan. Dar și aici între an
gajament și rezultate e o mare di
ferență. In cel de-al II-lea trimes
tru, de pildă, sarcina de plan la 
producția de bază a fost realizată 
abia în proporție de 62 la sută, iar 
în ce privește economiile nu s-au 
realizat decît... pierderi (?!).

In întîmpinarea marii sărbători a 
eliberării, multe colective de muncă 
ca cele de la Uzinele Metalo-Chimi- 
ce Zlaina, Depoul C.F.R. Teiuș și 
altele și-au sporit angajamentele. 
Trebuie totuși scos în evidență fap
tul că în unele întreprinderi a exis
tat atitudini de formalism în luarea 
angajamentelor, care nu imprimă 
întrecerii socialiste cî'uși de puțin 
1! tn rnmclnr m/ltiTtNnir\r In Icsc-nl 

de mai mare atenție iluminării și pietruirii străzilor lăturalnice.Luînd cuvîntul în încheiere, toy. Boureanu Ștefan a arătat printre altele că, pentru ca orașul să devină tot mai frumos, trebuie ca fiecare cetățean să-și aduca contribuția la mai buna lui gospodărire. In acest sens e nevoie ca organizațiile de partid, prin membrii lor, să desfășoare o intensă muncă e- ducativă în rîndurife’ cetățenilor.Biroul raional de partid — a spus tov. Boureanu — Va analiza împreună cu Comitetul executiv al Sfatului popular raional și orășenesc toate propunerile juste făc.ute cu prilejul consfătuirii și va lua măsurile necesare pentru traducerea lor în viață.
pescu cu strada București în așa fel îneît să nu mai fie inundații.Tov. Danciu Nicolae a propus ca cetățenii de pe str. Ilya Ehrenburg să contribuie prin muncă voluntară la curățirea canalului și repararea podețelor, astfel îneît atunci cînd plouă, grădinile să fie ferite de inundații.

consultării întregului colectiv asu- 
"pra a ceea ce se poate realiza în 
raport cu condițiile, unele organi
zații de bază, organe sindicale și 
conduceri administrative au formu
lai angajamente din birou cu mult 
sub posibilități. La Jprodcoop" — 
Alba-Iulia, de pildă, s-a formulat 
ca angajament depășirea sarcinii de 
plan cu 1 la sută, cînd în mod nor
mal acest harnic colectiv a înregis
trat lună de lună depășiri de 5-10 
la sută. De asemenea, întreprinde
rea minieră „Gh. Doja" din Zlaina, 
întreprindere cu mari rezerve pen
tru realizarea de economii, și-a pro
pus să realizeze economii de nu
mai... 15.000 lei. Socotesc oare to
varășii din aceste unități că astfel 
de angajamente sînt mobilizatoare 
atîta timp cît pe lingă că ele nu ex
primă just posibilitățile de care 
dispun nu reflectă just nici 
angajamentele reale ale muncitori
lor? Categoric că nul

In fiecare întreprindere din raion 
există încă mari posibilități pentru 
sporirea angajamentelor, pentru rea
lizarea unor noi succese în îndepli
nirea sarcinilor de plan și reduce
rea prețului de cost al produselor. 
E nevoie ca organizațiile de bază 
și organele sindicale să acorde o 
mai mare atenție îndeplinirii anga- 
jamentelor, reîrtoirii lor pe măsura 
posibilităților.

îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate în întrecere este o 
chestiune de onoare pentru fiecare 
colectiv de muncă. De aceea, co
lectivele de muncă trebuie să dea 
un nou avînt întrecerii socialiste, 
astfel ca la 23 August să poată ra
porta cu mlndrie că și-au respectat

Tov. Iovescu Zaharie a arătat că este necesar ca sfatul popular al orașului să ia măsuri pentru punerea în funcțiune a fîntînii arteziene, pentru instalarea unui număr mai mare de bănci pe aleele parcurilor, iar în ce privește cișmelele din parc, de asemenea, să se asigure repararea lor mai temeinică și la timp, doarece se constată că se defectează prea des.Tov. Mendel E. a propus înființarea unui punct de desfacere în centrul orașului a buteliilor de aragaz.
De la circumscripțiile nr. II și 18Cu prilejul consfătuirii ce a avut loc în circumscripțiile electorale nr. 11-18 ale orașului a participat din partea Biroului raional de partid tov. Crișan Gh., secretar.Un număr mare de cetățeni luînd cuvîntul, au făcut numeroase propuneri.Tov. Truța L, de pildă, a propus să se pietruiască prin muncă voluntară drumul de la linia ferată jpînă la Mureș, iar str. Călărași să fie nivelată.De asemenea, în întîmpinarea zilei de 23 August, locuitorii de pe strada care poartă numele acestei mărețe zile a eliberării s-au angajat să facă muncă voluntară pentru curățirea și pietruirea acestei străzi.

★Prețioase propuneri s-au făcut și în celelalte circumscripții electorale.Consfătuirile au constituit un minunat prilej de consultare a Biroului raional de partid și a Sfatului popular raional cu masele largi de oameni ai muncii din oraș, precum și prilej de manifestare a hotărîrii cetățenilor de a contribui prin diferite acțiuni la mai buna gospodărire și continua înfrumusețare a o- rașului nostru.
Ne scriu corespondenții

Reduc timpul de staționare 
a vagoanelorCeferiștii din stația Coșlariu obțin noi succese în întrecerea ce o desfășoară în cinstea zilei de 23 August. Ei pun un accent deosebit pe reducerea timpului de staționare a vagoanelor.Recent, din inițiativa biroului organizației de bază din tura a IH-a, muncitorii de aici au transbordat un vagon de 42 tone piatră pentru pavaj, redueîndu-i timpul de staționare la transbordare cu 3 ore. Prinaceastă inițiativă s-a redus timpul de staționare a două vagoane cu 24 ore.S-au evidențiat tovarășii Pătrîn- jan Loghin, Muntean Simion II, Purcaru Gheorghe, Vîntu Iosif, Cio- bofa Iacob, Gliga Filon, Florea Romulus si Morar Dumitru.PETRU DARABAN

Hai vino... mîineAcestea sînt cuvintele care le spune tov. Nicula Silvia, tehniciană agricolă în comuna Feneș, ță
rancei muncitoare Berbece Ana de mai bine de două săptămîni.Și pentru ce atîta amînare ? Pen- ru simplul fapt că în urma unei reclamații făcută la sfatul popular comunal, de către tov. Berbece Ana, pentru unele pagube pricinuite la recoltă de vitele unor cetățeni, tovarășa Nicula Silvia a fost delegată de comitetul executiv al sfatului popular să stabilească valoarea stricăciunilor.In ziua de 2 iulie, antințînd pe reclamantă să iasă în cîmp la locul cu paguba, tovarășa tehniciană a făcut o plimbare la ZIatna, lăsîn- d-o pe tov. Berbece să aștepte toată ziua. In ziua de 3 iulie, din nou a fost solicitată să iasă pe teren. De data aceasta însă, tov. Nicula a avut o atitudine necuviincioasă, fiind nervoasă și vorbind pe un ton asprit cu reclamanta.Este timpul ca organele în drept sa ia măsuri corespunzătoare împotriva atitudinii tovarășei Nicula Silvia de tărăgănare a rezolvării cererilor și sezisărilor oamenilor muncii.
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Educarea comunistă* a elevilor — 
sarcină centrala o învățătorilor și profesorilor

Manolis Glezos 
să* fie eliberat!

(Urmare din pag. l-a) 
de a educa tînăra generație In așa 
fel incit ea să dea dovadă de hotă- 
rtre, de curaj, să nu se teamă de 
greutăți ci să le înfrunte, să fie o 
generație de oameni colți, pătrunși 
de ideologia comunistă, oameni cu 
înalte calități culturale și morale.

Date fiind înaltele cerințe ale 
școlii, de a pregăti omul nou, capa
bil, devotat patriei sale și cauzei 
poporului muncitor, se pune între
barea: cadrele didactice din raionul 
A'ba răspund ele înaltei lor che
mări? Răspunsul e de natură să 
ne bucure. Da. Marea majoritate a 
învățătorilor și profesorilor, anima
li de grija ce le-o poartă partidul, 
pun suflet în munca lor și rezulta
tele îi însoțesc. Așa. de pi’dă, la 
Școlile de 4 ani din Coșlariu, Valea 
Dosului, Zlafna-Villori, Intregalde- 
Sfîrcea, Dum'tra și altele învățGtsi'ii 
nu numai că s-au străduit săț dcq 
elevilor un bogat bagaj de cunoș- 
tințe.^ ci au avut grilă ca acestea

^e sirius legate de realitățile 
vieții. Midfo cadre did^jce de la 
clasele A/V folosesc cu succes 
penlru educarea comunistă a elevi
lor lecturile literare. La școala din 
Partos, după ce la clasa l-a a fost 
predată lecția „Tatăl lui Mihăiță" din 
care s-a desprins id cea că astăzi mun
citorii lucrează cu drag, fiindcă 
știu că muncesc pentru ei, elevii au 
fost conduși de învățător la atelie
rele I.R.T.A., unde aceștia au vă
zut expus la panoul de onoare chi
pul comunis‘ului Hăprian Dumițru, 
după care l-au văzut si muncind în 
atelier. Pe marginea lecturilor pre
date la clasa a IJ-a, din a căror 
conținut s-au desprins foloasele 
muncii pămWului în comun, s-au 
făcut vizite la gospodării colective, 
la gospodăria de sta', pentru ilus
trarea concretă a celor predate. Tot 
mai mare este apoi și numărul pro
fesorilor de la clasele V-VII care 
se străduiesc să dea elevilor cu
noștințe temeinice și să-i educe în 
spiritul Ideilor socialismului si co
munismului. Profesoara Roșianu 
Teodora de la școala de 7 ani din 
Galați, comuna Feneș, vorbind ele
vilor despre „Mitrea Cocor", „La- 
zăr de la Rusca" și „Silvester An
drei salvează abatajul", a reliefat 
înaltele calități ale omului nou, pă
truns de un firbinte patriotism și 
de dragoste față de oamenii mun
cii. Urmărind și îrtdrumînd 
lectura particulară a elevilor, pro
fesoara Anghel Emilia a insuflat a- 
cestora dragostea față de muncă și 
învățătură, fată de oamenii muncii, 
admirația, fală de eroii clasei mun
citoare, dragoste față de patrie și 
par'id.

Dar exemple de cadre didactice 
cu muncă rodnică, cu preocupări 
pentru a-și educa elevii în spi
rit patriotic și internaționalist 
sînt numeroase. La. Zlalna și 
V intui de Jos profesorii de 
științe naturale au reușit să să
dească în elevi concepții științifice 
despre lume. La școala de 7 ani nr. 
2, cu limba de predare maghiară, 
la lecția de geografie „Populația 
Africii", profesorul a reușit să tre
zească în conștiința elevilor ura 
împotriva exploatării imperialiste, 
iar la Stremt. Benic, Vințul de Jos 
și la alte școli, profesorii au reușit 
să obțină rezultate frumoase în pre
darea teoretică a cunoștiințelor agri
cole și în activitatea practică pe lotul 
școlar. Cu bune rezultate s-a mun
cit apoi pe lima educării elevilor în 
spirit comunist — mai mult ca în 
afli ani — la cele 4 școli medii din 
raion, la școala de meserii din Al- 
ba-Iulia.

Rezultatele sini roade a'e muncii 
perseverente, ale preocupărilor a- 
tenfe de zi cu zi. învățătorii și pro
fesorii din raionul nostru care nu 
și-au precupețit forțele și au mun
cit așa cum i-a învățat partidul își 
văd încununate de succese străda
niile.

Mai sînt însă în raionul nostru 
— și acest lucru a fost puternic re
liefat în referat — și unele cadre 
didactice, ce-i drept puține la nu
măr, care din cauza nivelului lor 
politic și profesional scăzut, nu 
realizează în procesul instrucHv-e- 
ducativ mei minimumul de cunoștințe 
șl deprinderi de bază cerute de pro
gramă. Așa este cazul învățătorilor 
Covîză Vasile de la. Presaca Am vo
iului, Țăndău Ion de la Ighiu, Nis- 
tor Mihail de la Ga’da de Sus, Nec- 
șa Aron de la Nădăștie și alții. Și 

doar acești tovarăși au fost îndea
juns ajutați. Ei însă în loc să se 
străduiască a lichida cu lipsurile, în 
urma ajutorului primit au rămas 
nepăsători. Ba mai mult, le-a slăbit 
și mai mult exigența față de mun
că. Sînt apoi la clasele V-VII unii 
profesori care, neavîrid studii co
respunzătoare cadrelor didactice, 
totuși au fost încadrați în învăță- 
mînt pentru a-și putea continua 
studiile superioare la facultățile 
fără frecvență. Ce-au făcut însă a- 
cești tovarăși? In loc să răspundă 
cu întreaga lor ființă ajutorului ce 
li s-a dat și condițiilor ce li s-au 
creat pentru a-și continua studiile, 
unii dintre ei se manifestă indife
renți și nedisciplinați, nu sînt pre
ocupați dacă în munca lor obțin 
sau nu rezultate. Așa este cazul to
varășelor Nestor Doina dp la Teiuș, 
Morar Maria de la Hăpcia și Qlțl 
cîțiva.

In realizare^ șarcinilof educației 
eOmlimȘtg CSftg Ihiit-illării

Iau cuvîntul cadrele didactice
Caracteristic consfătuirii cadre

lor didactice din acest an a fost ma
rele număr de învățători și profe
sori care de la tribuna consfătuirii 
și-au exprimat dorința de a discuta 
pe marginea celor cuprinse în refe
rat, care au ținut să-și împărtășeas
că experiența și să facă propuneri 
în vederea- îmbunătățirii muncii în 
viitorul an școlar. Profesorul Pă- 
trășcanu Traian, primul înscris la 
cuvînt, a arătat modul cum cadrele 
d'dactice de la Școala medie din 
Zla'na au muncit pentru a sădi în 
elevi concepții sănătoase despre lu
me și viață, a scos în evidență 
preocuparea profesorilor de la a- 
ceastă școală pentru legarea învă- 
tămintului de practică. Elevii școlii 
iubesc munca și au învățat s-o iu
bească în atelierele întreprinderii 
Zlatna — a spus tovarășul Pătrăș- 
canu. Colectivul școlii a muncit și 
a cules roade frumoase — au fost 
cuvintele aceluiași vorbitor.

Referindu-se la sarcinile mari ce 
stau în fața cadrelor didactice în 
viitor, tovarășul Pătrășcanu a sub
limat faptul că învățătorul sau pro
fesorul face educația patriotică e- 
levilor chiar și prin atitudinea sa, 
prin comportarea sa. Legat de a- 
c°asta. tovarășul Pătrășcanu a scos 
în evidentă lipsa de curai a unor 
cadre didactice de a lua fățiș atitu
dine împotriva a ceea ce este retro
grad, fapt care într-untimn a dăunat 
procesului instructiv-educativ la școa
la medie din Zlatna.

Despre felul cum au muncit ca
drele didactice din Zlatna în direc
ția educării elevilor în spirit comu
nist a vorbit a noi și profesorul Po
pescu Constantin, care a subliniat 
rolul famdiei în acest sens. S-au 
expus la Zlatna — în cadrul lecto
ratului cu părinții — teme care au 
cartat interesul părinților ca. de 
pildă, „Necesitatea și posibilitățile 
educației". „Regimul de zi a! ele
vului", „Comportarea civilizată a 
elevilor în școală și înafara ei" etc. 
S-du orgamzat discuții cu elevii a-

îndemn pentru succese viitoare
In încheierea consfătuirii cadre

lor didactice, învățătorii și profeso
rii din raionul nostru au avut prile
jul' să culeagă o seamă de învăță
minte prețioase din cuvîntul tova
rășilor Vasile Supureanu, Victor 
Mureșan, Victor Pășteanu și Dom- 
nica Popa, iar în cuvîntul său tova
rășul Ștefan Boureanu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional al P.M.R. 
Alba, referindu-se la realizările ca
litativ superioare obținute în activi
tatea instructiv-educaiivă din anul 
școlar expirat, a adresat un cald 
îndemn cadrelor didactice pentru 
succese viitoare.

Cadrele didactice, în marea lor 
majoritate, au muncit cu dragoste, 
și-au însușit în bună măsură ideile 
ș'iinței marxist-leniniste și au 'ob
ținut rezultate cu care pe drept cti- 
vînt se pot minări — a arătat tova
rășul Boureanu. Prin munca neo
bosită a cadrelor didactice s-a dat 
un bogat conținut de idei lecțiilor, 

lor cu cunoștințele științifice necesare 
pregătirii lor pentru viață, marea 
majoritate a cadrelor didactice au 
manifes'at în anul școlar încheiat 
o mai mare grijă. S-a vegheat a- 
supra purității ideologice o. proce
sului de învățămînt ca factor esen
țial în educarea comunistă a elevi
lor. S-a muncit în direcția înfră
țirii elevilor romîni cu cei aparți- 
nînd minorităților naționale, s-a pus 
un accent cresclnd pe educarea e- 
levilor prin muncă. S-au obținut re- 
zulfo.fo de seamă cu care se pot 
mîndri învățătorii și profesorii, pio
nierii și utemiștii, toți elevii, căci 
cu toții au muncit pentru înaltul 
scop. Ceea ce însă nu trebuie uitat 
esfe fap'ul că în munca instructiv- 
educat:vă au existat și goluri. Șl 
partidul cere tuturor factorilor de 
care depinde remedierea lipsurilor 
șă pornească cu toate forțele pen
tru cq anul scgjqf viitor să fie și 
mai rodn'c în faple mari.

supra filmelor vizionate, asupra 
comportării băieților și fetelor.

Pline de învățăminte au fost dis
cuțiile purtate de tovarășul Cerna- 
hovschi Dumitru, maistru la Școala 
de meserii din A'ba-Iul ia care, după 
ce a scos în evidență rolul organi
zației de partid și a U.T.M.-ului în 
educarea comunistă a elevilor, de 
pe poziții partinice a luai atitudine 
împoG'va mentalităților retrograde 
din activitatea unor cadre didactice 
și a unor maiștri. Cum poate oare 
profesorul Purdel Nicolae să facă 
educați” elevilor cînd pretinde a- 
cesto'a să i se adreseze cu „dom
nule"? — a spus tov. Cernahovschi. 
Ce fel d° exemplu poate fi pentru 
elevi profesoara Tripșa Lucreția de 
la secția croi, care în timpul lecții
lor manifestă atitudini străine de 
titlul ce-l poartă, sau cum înțeleg 
maiștrii Biro Iuliu și GUrman Bu
jor să-si apropie elevii cînd aceștia 
se simt bruscați de ei, cei chemați 
să-i pregătească pentru viață?

De la tribuna consfătuirii a vor
bit apoi tot atît de sugestiv tovară
șul Lascu T'f Liviu, directorul Șco
lii medii „IIoria, Cloșca și Crișan" 
care, de asemenea, după ce a arătat 
frumoase realizări obținute pe 
linia educării patriotice șt in
ternaționaliste a elevilor, s-a 
arătat hotărît să ducă în viitor 
cu mai mare dîrzeme lupta împo
triva lipsurilor manifestate în acest 
an școlar. In acest sens au mal 
luat apoi cuvîntul profesorul Stoia 
Daniel de ra Teius, Ursa Sabina de 
la Ampoita, Silaghi Andrei de la 
Școala Nr. 2 cu limba, de predare 
maghiară, Vinfu Dromm de la Gal- 
da de Jos si mulți alti învățători și 
profesori. Și din cuvîntul fiecăruia 
s-a desprins hofărîre, dragoste față 
de munca încredințată. Din cuvîn
tul fiecăruia s-a desprins angaja
mentul de a-și închina toate forțele 
penfou a crește un tineret virtuos, 
care sub conducerea partidului să 
lărgească tot mai mult sfera reali
zărilor din țara noastră pe drumul 
construcției socialiste.

au luat ființă noi brigăzi artistice 
de ag-datie, au fost promovate for
me noi în activitatea de culturali
zare a maselor. Cadrele didactice 
si-au adus un prețios aport la. trans
formarea socialistă a agriculturii, la 
înfrumusețarea și prosperarea sate
lor.

Față de cerințele mereu crescînde 
ale oamenilor muncii însă, față de 
setea de cultură care a căpătat un 
caracter de masă în țara noastră, 
cadrelor didactice le revin în viitor 
sarcini și mai mărețe. Să facem 
din îndeplinirea sarcinilor preocupa
rea noastră de fiecare clipă. Să 
studiem cu mai multă atenție hotă- 
rîrile partidului și guvernului, să 
luăm atitudine împotriva lipsurilor 
și să venim mereu cu propuneri 
pentru îmbunătățirea muncii. In a- 
cest fel — a încheiat tovarășul 
Boureanu — învățătorul, profeso
rul, va binemerita prețuirea parti
dului și a întregii clase muncitoare, 
constructoare de viață nouă.

La Clubul C.F.R. Teiuș a avut loc, în ziua de 4 iulie, un miting de protest împotriva arestării și deferirii lui Manolis Glezos tribunalului militar din Atena.In fața unui număr de peste 450 salariați din unitățile C.F.R. și instituțiile din comună a fost prezentată o expunere privind viața și activitatea lui Glezos.Luînd cuvîntul, tov. Sîntoma Lo- ghin, președintele comitetului de secție mișcare de la stația Coșlariu, a arătat că Manolis Glezos, trebuie salvat, deoarece el este un adevărat luptător pentru apărarea libertăților poporului grec.Au mai luat cuvîntul și alți tovarăși printre care și tov. Stoica Gh., secretarul organizației de bază '' ";zia de vagoane Teiuș. El a a- rătat că Manolis Glezos este ame-------- ——-----
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Să fie combătută mana carto fu tui
Datorită precipitațiilor abundente 

care au căzut în luna iunie, la cul
tura cartofului a apărut pe supra
fețe mari mana cartofului. Această 
boală atacă toate organele aeriene 
ale plantei, precum și tuberculii. La 
început boala apare pe frunzele 
plantei sub formă de pete mici, de 
culoare gă’buie sau verde închisă, 
de formă neregulată, fără un con
tur precis, cari pe timp umed și 
cald se măresc repede șl devin bru
ne sau negricioase. Frunzele ata
cate se răsucesc, se usucă și cad 
de timpuriu. Cînd timpul este cald 
și umed, pe fața inferioară a frun
zelor apare un puf albicios-cenușiu, 
care sînt fructificațiile ciupercii, 
și care după un anumit timp nu se 
mai observă.

In cazul cînd atacul apare pe 
tulpini sau codița frunzei el se pre
zintă sub formă de pete alungite și 
de culoare brună. Pe timp umed 
boala progresează rapid, atacă su
prafețe mari de cartofi, uscîndu-se 
întreaga tufă a cartofului, produ- 
cînd cartofi mici și puțini. Acești 
tuberculi atacați au niște pete plum
burii puțin cufundate care sînt evi

Realizări în agricultura II. R. S. S.
Deșerturi transformate 

în oaze înfloritoareO suprafață de 180.000 ha de pă- mînturi pustii din partea centrală a regiunii Fergana (Uzbekistan) a fost valorificată și însămînțată cu bumbac și alte culturi agricole. Conform prevederilor, pînă la sfir- șitul anului 1965 aici se vor produce 3.000.000 chintale de bumbac bruit.Valorificarea pămînturilor se e- fectuează pe bază de participate de căitre colhozurile din trei regiuni din Uzbekistan — Fergana, Andijan și Nemangan. Statul a pus la dispoziția colhoznicilor care valorifică a- ceste pămînturi, diferite mijloace tehnice și materiale de construcție.Pe aceste pămînturi a și fost instalată pe o distanță de 40.000 km, o rețea de drenare și irigație, au fost înălțate mii de construcții hidrotehnice mici, au fost executate lucrări de hidroameliorare. O suprafață de 30.000 ha a fost introdusă în circuitul agricol. Pe pămîn- turile smulse deșertului au fost înființate 20 de gospodării.Recolta de bumbac-brut de pe noite pămînturi depășește 20 chintalk la hectar.
Tratarea semințelor cu razeFizicienii sovietici consideră ca tratarea semințelor cu raze X contribuie mai mult decît oricare altă metodă cunoscută pînă în prezent, la accelerarea considerabilă a germinării semințelor și la sporirea producției Ia hectar a plantelor. La Institutul de agrofizică din Leningrad, condus de acad. Abram Joffe, a fost pusă în funcțiune o puternică instalație Roentgen, cu o putere de 200.000 volți, destinată tratării cu raze a semințelor și răsadurilor.fdeea folosirii razelor X în aceste scopuri a apărut după terminarea cn succes a experiențelor de iradie

nințat a fi condamnat de Tribunalul militar, dar în apărarea lui, de pretutindeni, din toate colțurile lumii, sosesc moțiuni pentru salvarea eroului național al Greciei, care a smuls în 1941 steagul h’iflerist de. pe Acropole. Militant neobosit pen- iru democrație, independență și pace1, Manolis Glezos este stimat de poporul grec, de toți oamenii cinstiți.In încheiere a fost adresată o moțiune de protest guvernului Greciei, prin care se cere punerea în. libertate a Ini Manolis Glezos.T. V„
★Asemenea mitinguri de protest aer mai avut loc în raionul nostru, în întreprinderile Zlatna „Horia", „Ardeleana", C.F.R. Alba și altele.

dente. In timpul iernii boala con
tinuă să se dezvolte în tuberculi, 
provocînd putrezirea lor.

In raionul nostru atacul de mană 
a fost semnalat în comunele Teiuș, 
Slntimbru și altele.

Această boală se combate print 
stropirea culturilor de cartofi cu- 
zeamă bordeleză în concentrație de 
1 kg. piatră vînă'ă, 400 grame var 
nestins și 120 grame piatră acră la 
100 litri apă, executîndu-se 3 stro
piri, una înainte de înflorirea car
tofului, iar ultimele două la inter A 
vale de. 2-3 săpiămlni.

Organele agricole din comunele- 
raionului trebuie să îndrume pro
ducătorii agricoli să combată mance 
din culturile de cartofi. O mare a- 
tenție se va da recoltării carto
filor, recoltarea făcîndu-se separat 
deoarece boala se transmite și prin- 
con'act cu tuberculi bolnavi. Tere
nurile care au fost infectate cu ma
nă nu vor fi însămînțate în anuT 
viitor cu cartofi.

Ing. M. SUCIU 
vicepreședinte al Sfatiilur 

popular raional Alba

re a semințelor de plante agricole cu instalații de raze gamma la care s-a folosit cobalt 60. In decurs dej două luni puternica instalație gam-f ma de Ia Institutul de agrofizică" din Leningrad a tratat cu raze multe soîuri de semințe și culturi diferite care an fost trimise la 20 de centre științifice din țară pentru a- se continua cercetările.La sfîrșitul lunii mai pe o parcelă experimentală de iîngă Leningrad a fost semănat pe o suprafață' de 4 ha porumb ale cărui semințe au fost tratate în prealabil cu raze gamma. Aceste semințe au înfrățit repede.
Noi varietăți de piersiciSelecționării de la grădina botanică Nikitsk, situată pe litoralul sudic al peninsulei Crimeea au obținut noi- varietăți, de piersici care- dau fructe în diferite perioade aleanului.Pe baza rezultatelor experiențelor ef»ctiiate de soții Ivan Riabov și Klavdia Kostina, creatorii noilor varietăți „Pușistîi", „Rănii", ,,So- cinîi", „Sovetskii", „Krasnoșcekii", sezonul de strîngere a recoltei de pi°rseci va putea fi prelungit de la- o lună — o lună și jumătate la patru luni.Grădina botanică Nikitsk, înființată la începutul secolului trecut,, este una din cele mai vechi instituții științifice din Uniunea Sovietică. Ea posedă o bogată colecție- de plante aduse de pe toate continentele, inclusiv pomi de piersici- Noile varietăți de piersici obținute de selecționării grădinii vor putea fi cultivate pe scară largă în zona de stepă a peninsulei Crimeea, în Cuban, R.S.S. Moldovenească și Gruzia. Ele se deosebesc printr-o mare rezistență la ger și. la boli, dau recolte bogate, fructele-, lor sînt foarte gustoase.


