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In cinstea Congresului partidului, secția laborator de la U.M.C. 
Zlatna și-a depășit în luna aprilie cu 50 la sută angajamentul la 
economii. IN CLIȘEU: O parte din lucră'oarele de la laborator.

------------ca------------

Beneficii mari realizate la întreprinderea Vinalcool
Muncitorii și tehnicienii de la 

întreprinderea Vinalcool din Alba 
Iulia muncesc cu avînt pentru în
deplinirea ritmică a planului de pro
ducție și pentru sporirea continuă 
a volumului de economii. Și rezul
tatele sîrguinței lor sînt oglindite 
în fapte grăitoare.

Pe primele patru luni ale acestui 
an ei au reușit să realizeze un be
neficiu peste sarcina de plan de

------------- ♦♦

Economii la prețul de cost
Harnicul colectiv de muncitori de 

la întreprinderea de industrie lo
cală „Horia" din Alba-Iulia întîm- 
pină cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. cu rezultate deosebit de 
îmbucurătoare în muncă.

Pînă la s'îîrșitul lunii aprilie a.c. 
muncitorii de aici au reușit a rea
liza la prețul de cost o reducere 
de 118.000 lei față de prețurile din 
anul trecut la producția de marfă

Oameni și fapte din întrecere
Cu privire la obținerea de cit 

mai multe economii, colectivul 
Depoului C.F.R. Teiuș și-a spus 
euvlntul încă de la începutul a- 
nului. Vom da patriei 200.000 lei 
economii peste plan — a răsu
nat atunci, la început de an nou, 
glasurile unite ale harnicilor 
muncitori. Și, cum întotdeauna 
între cuvîntul și faptele celor de 
la Depoul C.F.R. Teiuș a existat 
o deplină concordanță, în cadrul 
acestuia s-a pornit o însuflețită 
întrecere.

A poposii apoi, ca peste lot in 
țară, și la Depoul C.F.R. Teiuș 
vestea ținerii Congresului parti
dului. In frunte cu comuniștii, 
muncitorii de la depou s-au strlns 
din nou la sfat. Din nou 
și-au făcut auzit glasul: cin
stim însemnatul eveniment cu 
încă 55.000 lei economisiți, au 
spus ei. Și-apoi chiar de a doua 
zi întrecerea căpătă un și mai 
mare, avînt.

Zi și noapte, fără răgaz, viata 
depoului e de atunci la fel de vie, 
iar oamenii la fel de preocupați. 
Pleacă și se întorc din drum me
canici și fochiști. Și, niciodată 
nu se întorc cu „mina goală". 
Adunat, tonă cu tonă, combusti
bilul economisit de oamenii din 
brigada condusă de Păcurar Ion 
a trecut de 26 tone iar cei din 
brigada lui Man Eugen, mai 
„zgîrciți" pe semne, au înscris 

728.000 lei. Harnicul colectiv de 
muncitori, traducînd în viață an
gajamentul luat în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R, de 
a da patriei o economie de 400.000 
lei, în acest an, a reușit ca pînă la 
data de 15 mai a.c. să realizeze o 
economie de 550.000 lei peste sar
cina de plan, ceea ce reprezintă o 
depășire considerabilă a propriului 
lor angajament

comparabilă, iar față de sarcina 
planificată o economie de 83.000 lei.

Contribuția cea mai importantă 
la reducerea prețului de cost si-a 
adus-o ramura metalurgică, 'care 
numai în luna aprilie a realizat 
o reducere a prețului de cost de 
64.511 lei față de prețurile medii 
din anul trecut și de 61.357 lei 
fată de sarcina planificată.

Coresp. CIUHAT POMPILIU

în contul economiilor peste 30 de < 
tone combustibil convențional. \ 
S-a făcut apoi socoteala pe in- ) 
treg depoul în tone de combusti- < 
bîZ, în materiale economisite, în ) 
suie de mii de lei. Și s-au privit Z 
zîmbind în oglinda realizărilor < 
mecanicii Sîrbu Liviu, Bîrza Ion, ) 
fochiștii Ardelean Nisfor, Daisa Z 
Petru, Hălălai Ion, Marina Ia- ( 
cob. S-au privit cu aceeași sa- > 
tisfacție cazangii Ilirbea Pompei, ? 
Bordean Șofron, Boca Ion, cu de ( 
altfel toți muncitorii depoului, > 
căci bilanțul este pe măsura stră- Z 
daniilor: 370,8 tone combustibil J 
economisit, materiale economisite > 
în valoare de aproape 60.000 lei, ( 
zeci de mii de lei economisiți j 
provenind din alte surse, în total. ) 
în patru lunii economii de282D00 j 
lei. Și-apoi, despre hărnicia mun- ) 
citorilor de la depou mai vorbesc ? 
în graiul lor și alte cifre. Pro- ( 
ducția globală pe primele patru > 
luni ale anului a fost realizată Z 
în proporție de 113,17 la sute, j 
iar prețul de cost pe tonă brută j 
km echivalentă a fost redus cu Z 
8,79 la sută. ■ s

In frunte cu comuniștii, "iun- ? 
citorii Depoului C.F.R. Teiuș au t 
învins. Pe cîmpul bătăliei însă, ) 
pentru noi rezultate în cinstea Z 
Congresului partidului, muncitorii ) 
de aici sînt și pe mai departe ( 
prezinți zi și noapte. Z

In prima jumătate a lunii 
în curs s-a deschis în cartierul 
Maier din Alba-Iulia o nouă sec
ție de măcelărie cu un bogat 

sortiment de carne.
-k In scopul unei mai bune 

deserviri a populației, la labora
torul cofetăriei din Alba-Iulia 
s-au instalat o mașină de bătut 
spumă și o mașină de făcut în
ghețată.

-k La Zlatna se va deschide 
noul laborator de preparate reci 
de pe lîngă restaurantul local, 
care va fi dotat cu un nou ma
laxor de măcinat carne.

Prin munca voluntară a sa- 
lariatilor cooperativei de consum 
„9 Mai" din Teiuș, cu cîteva zile 
în urmă a fost amenajată o gră
dină de vară în localitate. In 
această acțiune s-au evidențiat 
Cîmpean Gligor, Munteanu Gli- 
gor, Joo Martin, Sîrbu Nicolae, 
Sîrbu Vasile, Gali Elisabeta și 
alții.

-k Incepînd din 19 mai a. c, 
la cinematograful „Victoria" din 
Alba-Iulia, ultimul spectacol (ora 
21) poate fi vizionat, pe timp 
frumos, în curtea cinematografu
lui (cinematograful de vară).

Crește puterea 
economică a gospodăriei

In întrecerea dintre gospodăriile 
colective din regiune și raion, co
lectiviștii din Căpud acordă toată 
atenția îndeplinirii angajamentelor. 
Dovedind o preocupare iot mai 
mare pentru dezvoltarea creșterii, 
animalelor, ei au mărit de curind 
ferma de vaci de lapte cu încă 7 
capete, iar cea de tineret bovin cu 
încă 17 capete. Pentru sporirea nu
mărului de oi colectiviștii au oprit 
din producția proprie peste 60 
mieluțe.

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

Tinerii în
Nutrind dorința fierbinte de a 

cinsti cu fapte cît mai de seamă a- 
propiatul Congres al partidului și 
mobilizați de chemarea utemiștilor 
din Vințul de Jos, mii de tineri din 
raionul nostru au trecut la acțiune. 
Tinerii din Ighiel, de pildă, au în
ceput cu multă rîvnă pregătirea 
gropilor pentru însilozarea furaje
lor în gospodăria colectivă de aici, 
iar la G.A.C. Șard ă luat ființă un 
post utemist de control.

Cu toată vigoarea anilor lor, o 
seamă de acțiuni au întreprins și 
alți tineri din raionul nostru. La 
Valea Mică, la lucrările de la că-
minnl cultural, au fost prestate 362 
ore muncă voluntară realizîndu-se 
o economie de peste 600 lei. Tinerii 
din satul Galați au strîns 240 kg 
fier vechi și au transportat piatra 
pentru noul local de cooperativă 
care se va construi aici, iar cei de 
la Intregalde și-au adus o prețioa
să contribuție la săparea fundației 
viitoarei clădiri de școală.

COMUNICAT
In zilele de 17 și 18 mai a.c. a avut loc plenara lărgită a Comite

tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, care a dezbătut pro
iectul de directive ale Congresului al III-lea al P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1960—1965 și pentru 
programul economic de perspectivă.

Proiectul de directive a fost prezentat de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C. C. al P.M.R.

In urma discuțiilor care au avut loc, plenara a aprobat în unani
mitate proiectul prezentat și a hotărît ca proiectul de directive să 
fie dezbătut de către organele și organizațiile de partid, cit și de 
masele largi de oameni ai muncii, în cadrul adunărilor pe întreprin
deri, instituții, unități socialiste ale agriculturii, sate și în paginile 
presei.

Proiectul, împreună cu propunerile ce se vor face în cursul aces
tei dezbateri, va fi supus de către C. C. al P.M.R. celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn.

Dc la mâsari la fapte și rezultate
Sfaturile populare analizează și 

dezbat în sesiuni cele mai impor
tante sarcini economice și gospo
dărești ce le stau în față, iar ca 
urmare a dezbaterilor și discuțiilor 
purtate sesiunea ia hotărîri. înde
plinirea hotărlrilor este o sarcină 
a comitetelor executive, care sînt 
obligate să organizeze și să mobi
lizeze masele de cetățeni pentru 
traducerea lor în viață.

Majoritatea hotărlrilor luate în 
sesiunile sfaturilor populare comu
nale, cuprinzînd măsuri care să 
ducă la buna gospodărire a comu
nelor din raionul nostru, sînt duse 
cu succes la îndeplinire și există 
din partea comitetelor executive o 
preocupare permanentă în acest 
send.

Sesiunea Sfatului popular al co
munei Benic, din luna martie a.c, 
a analizat felul cum a muncit co
mitetul executiv pentru pregătirea 
și desfășurarea campaniei agricole 
de primăvară, iar ca urmare sesiu
nea a luat hotărîri corespunzătoare. 
Comitetul executiv a mobilizat ma
sele și cu ajutorul acestora a reu
șit să ducă la îndeplinire în cea 
mai mare parte sarcinile reieșite 
din hotărîre. Astfel, lucrările cam
paniei agricole au fost terminate la 
timp, s-au plantat 400 pomi fructi
feri, precum și 67.000 puieți pe te
renurile despădurite. Pe drumurile 
comunei, cetățenii au transportat 
350 m.c. pietriș, sute de metrii de 
șanțuri, au fost desfuhidate

Și Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al orașului Alba-Iulia 
a reușit să mobilizeze masele la 
îndeplinirea hotărlrilor sesiunii sfa
tului popular. Exemple pozitive în 
acest sens mai sînt încă multe în 
raionul nostru și ele dovedesc că 
acolo unde masele de cetățeni sînt 
mobilizate de comitetele executive 
la îndeplinirea hotărlrilor sfaturilor 
populare, acestea prind viață în 
comunele respective.

Cu toate acestea mai sînt unele 
comitete executive, ca cele ale sfa
turilor populare din comunele Hă- 
pria, Stremț, Cricău, Galda de Jos, 
care dovedesc o slabă preocupare 
pentru organizarea și mobilizarea 
maselor la îndeplinirea sarcinilor 
ce izvorăsc din hotărîrile luate de

acțiune
Frumoase realizări au obținut, de 

asemenea, în acțiunile obștești în
treprinse și tinerii din Benic și 
Mereteu.

Gurâlenie 1 ?
In multe dimineți 

trecătorii sînt izbiți 
de norii de praî stîr- 
niți de măturile 
„harnicilor" salari- 
ați ai depozitului 
„imprimate tipi
zate".

— Ce-o fi dragă 
aici, taifun 7

— Da de unde, cred 
doar că tovarășii ăștia 
nu știu că măturile se 
mai și udă cîteodată. 

sfaturile populare în sesiuni. Nu
mai așa se explică faptul că o spu
mă de sarcini nu sînt îndeplinite. 
In sesiunile sfaturilor populare ale 
comunelor Cricău și Galda de Jos 
s-a discutat mult despre lucrări de 
îmbunătățiri funciare, s-au luat și 
hotărîri, dar datorită slabei preocu
pări a comitetelor executive această 
sarcină nu este înde plinită întocmai.

Asemenea situații, Care dovedesc 
o subapreciere a hotărîrilor sesiu
nii, trebuie fără nici o întîrziere 
curmate. Comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale au 
datoria să organizeze îndeplinirea 
hotărîrilor, să ia măsuri organiza
torice de mobilizarea maselor, să 
analizeze periodic felul cum aces
tea sînt traduse în viață.

La îndeplin'rea hotărîrilor sfatu
rilor populare luate . în sesiuni sînt 
chemați toți deputății, nu numai 
membrii comitetelor executive. Iată 
de ce fiecare deputat are îndato
rirea să muncească pentru ca fiecare 
măsură luată să devină fapt împli
nit. Pentru aceasta se cere din 
partea fiecăruia o analiză temeini
că a activității sale, în lumina în
crederii ce i-a fost acordată de ce
tățenii care l-au ales ca deputat.

Pentru îmbunătățirea activității 
lor, deputății au datoria să se în- 
tîlnească cu alegătorii, să aducă 
la cunoștința acestora hotărîrile se
siunilor sfatului popular, să se con
sulte cu alegătorii și să ceară spri
jinul pentru traducerea lor în viață. 
Totodată, deputății au datoria să 
ajute în mod permanent comitetul 
executiv. In acest sens o sarcină de 
seamă revine organizațiilor de 
partid, care trebuie să controleze 
cum membrii de partid Care acti
vează în sfaturile populare îșl fac 
datoria și să tragă la răspundere 
pe cei ce dovedesc -neglijență- în în
deplinirea acestei importante sarcini 
încredințate lor de alegători.

Un rol de seamă apoi în îndepli
nirea hotărîrilor îl. au comisiile per
manente organizate pe probleme. 
Și în această direcție, pe lîngă 
multe rezultate pozitive, comi
tetele executive mai au încă multe 
de făcut. Mai există comisii per
manente cu activitate slabă. Ele 
nu studiază anumite probleme din
viața comunelor, nu fac propuneri 
comitetelor executive și prin ur
mare nu-și aduc întreaga lor (Con
tribuție la îndeplinirea hotărîrilor 
sesiunilor sfaturilor populare.

O lipsă care mai dăinuie încă în 
activitatea comitetelor executive ale

(Continuare în pag. 4-a)



La i~edacție a sosit o scrisoare

L Ț I R I... Prin munca 
voluntară

Vinovății să fie trași la răspundere

I
Pana în mîinile unui om trecut 
de cincizeci de ani nu mai lunecă 
zglobie pe hirtie. Dar de ți inima 
tînără oare-ți mai pasă de noia
nul anilor? Acesta sini eu. 
trecut peste vremi vitrege și 
înflorit inima acum odată cu 
piele. •

Despre trecut ce aș putea 
ne I? Mă născui din slugi. M-am 
pomenit băiînd mătănii și mun
cind pe moșia unuia care stăpi- 
nind pămînturi întinse, 
vlaga mea, a părinților 
sute de oameni ca noi.

Intr-o noapte, aveam 
pe-atunci, pe tata l-au luat învi-

I
nuindu-l că a purtat cocarda cu 
Lenin la șapcă. L-au dus și... dus 
a fost. Mama muri și ea, n-a a- 
vut o mie de lei oare s-o scape 
de apendicită. Iar noi, trei frați 
dintre care eu eram cel mai mare, 
ne-am răspîndit în lume...

Anii au urmat apoi la fel 
grei. Am schimbat stăpânul dar 
viața aceeași mi-a rămas. Inima- 
mi pribeagă a întilnit apoi o ini
mă la fel, pe cea a Teodorei una 
din cele șapte fete ale Măriei Rada 
— văduva
Alba-Iulia.

Povestea 
cu a mea

I
f ăl său
Muri în car întoreîndu-se de 
doctorul care, fără o sumă anume, 
i-a întors spatele. ,

Și iarăși trecură anii! Veni ne 
lume Gina și odată cu ea gîndu- 
rile pentru mine, pentru Teodora. 
Ce-avea să afungă Gina? Cu vre- 
mile de atunci, nu putea 
îngroașe rîndurile și așa 
groase ale necăjițitor.

Relele se țineau lanț.
râm pe ultimul drum șl pe Maria 
Rada, bunica în brațele căreia 
Gina iși găsise de atîtea ori cul
cușul. Cancerul de la piept nu-i mai 

5 dădu răgaz să-și* mingile nepoata
Apoi alte rele... Zile de opreliști, 
umilințe, lipsa plinii pe 
moarte cruntă pe câmpuri 
taie.

Deodată însă, după ani 
de robie, sub bolta mereu 
rttă mijiră zorii luminii semănând 
speranțe. Răsăritul se împurpura 
și cântecul libertății rupse cătușele 
de veacuri. Și-a fost asta in toi 
de vară...

ani de viață, de izbânzi. Veni pe 
lume Sorinei, dar glodurile nu 
mă mai copleșiră. Ii vedeam zilele 
fericite ca și ale Ginei care prinse 

urda spre meterezele științei. 
„Și-n ochii noștrii jarul mu 

s-aprinde
Cetatea o vedem privind 

înaltul, 
Cu pumnii strînși vom cuceri 

știința 
Sus fruntea, înainte, dăm 

asaltul".
Semnează Gina... E moito-ul de 

sub chipurile cu ochii limpezi ale 
absolventelor școlii medii. In rân
dul Bor e și ea. E și Gina pentru 
care tremuram de griji în alte 
vrdmi.

Acum, Gina e în anul IV la fa
cultatea de medicină generală.

★
O ultimă încercare. Cu cîleva 

luni în urmă, petrecută cu gândul 
de Sorinei, Teodora mama lui și 
a Ginei străbătu depărtările pen
tru a-și căuta sănătatea. A fost 
internată la Spitalul „Dr. Davila" 
din București. Viața îi părea în 
pericol. Dar fericirea zilelor de 
azi i-a dat și Teodorei și medici
lor forță. Asupra Teodorei a stă
ruit zile de-a 
medic, Gina.

Mi-amintesc 
rai în anul I 
publicații ți-au 
dintr-un Carnet intim". Nu 
să nu le citez ț

„Aprilie 1957. Soarele a risipit 
peste tot praf de aur. Eu v.sez. 
Ghioceii visurilor mele cresc lin
gă inima mea, albi și multi, atât 
de rnulți câți n-au avut foaie pri- 
măverile trăite la un loc. Mă văd 
medic.

Bunico! 
Cea care 
poala fa 
care sirîngeai din grădina ia pri
mele flori, nil va mai lăsa pe ni
meni să moară așa cum ai murii 
tu".

Da! E primăvara vieții noastre, 
a viitorului vostru, dragi copii.

Cu pumnii strînși, cu fruntea 
sus privind înaltul, cuceriți știin
ța, dați asaltul... Aveți toate con
dițiile create: Partidul vă înva
ță, vă sprijină, vă conduce.

Mulțumiți partidului, părinți I 
Mulțumiți și înălțați cânt de sla
vă partidului, copii!

De atunci sînt peste puțină vre- p Qgoșpj
me șaisprezece ani. Șaisprezece Alba-Iulia

Am 
mi-a 
tîm-

spu-

storcea 
mei, a

opt ani

de

cum o știa lumea în

Teodorei era aidoma 
și asta ne-a unit. Ta- 

se prăpădi în tinerețe. 
............................... 'la

decit să 
destul de

Petrecu-

mese, 
de bă-

a

rîndul și viitorul

Gina, fata mea, e- 
cînd într-una din 
fost înserate „Note 

pot

Bunica mea, fi liniștită: 
adormea cu capul în 
fermecată, cea pentru

fe-Din inițiativa comitetului de 
mei din comuna Meteș, un ruare 
număr de țărance muncitoare din 
satul Găureni au participat zilele 
acestea la curățirea pășunii, apar
ținătoare întovărășirii zootehnice 
din sat.

La muncile efectuate pe cele 3 
ha de pășune, au lucrat cu multă 
însuflețire Meteșan Ioana, Monea 
Lucreția, Dragosin Ioana, Vințan 
Eugenia, Monea Saveta, Bodea Sa- 
veta, Bodea Florica, Bolea Raveca.

★
Tot în aceste zile au fost înmî- 

nate diplome unui număr de 19îe- 
mei absolvente a „cursului de în
drumare". Printre absolventele 
cursului se numără Sas Saveta, 
Lupșa Elena, Monea Lucreția ' și 
altele.

Coresp. ROF VIORICA

Cu „Cremena“ 
la Șard

din Presaca. Veniti în 
cu piesa

Intr-una din duminicile trecute, 
căminui cultural din Șard a p imit 
oaspeți dragi, echipa de artiști a- 
matori
schimb de experiență 
„Cremena le știe pe toate", artiștii 
prisăcani s-au străduit să prezinte 
în fața țăranilor muncitori din 
Șard un spectacol bun. Și au reu
șit pe. deplin, dovedind și de acea
stă dată că locul 3 obținut în con
cursul bienal de teatru „I.L. Ca- 
ragiale" faza pe raion, l-au meritat 
pe deplin.

Coresp. MARCA LIJD1AN

Primită cu viu interes de sute de 
tineri munditori din raionul nostru, 
Hotărîrea C. C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri privind îmbu
nătățirea învățământului seral și 
fără frecvență, de cultură generală 
și superior, a mobilizat pentru în
deplinirea ei organizațiile de 
partid și de masă, a mobilizat un 
însemnat număr de cadre didactice 
hotărâte să dea fot sprijinul mun
citorilor elevi. Și munca a incer-ut 
cu însuflețire, aproape toate între
prinderile din raion avîndu-și re
prezentanți in sălile de clasă ale 
școlii medii serale.

Iată-ne aaim spre sfârșitul anu
lui școlar, primul an de studii în 
care se traduce în viață importanța 
hotărîre a partidului și guvernului, 
Mulți dintre muncitorii elevi au 
obținut rezultate bune. Și acest lu
cru- nu-i întîmplător. In majoritatea 
lor, îndrumate de organizațiile de 
partid, conducerile întreprinderilor 
și-au sprijinit elevii. Așa, de pil
dă, muncitorilor elevi de la Atelie
rul central de reparații, fabrica 
„Ardeleana", Atelierul de zonă 
C.F.R, Uzina eledțrică, li s-au a- 
c rdat concedii de studii în perioa
da tezelor trimestriale, li s-a dat 
tot ajutorul pentru a-și organiza în 
așa fel munca incit să nu lipsească 
nici o zi de la școală, dar să ob
țină rezultate bune și în producție. 
Ba mai mult. La Atelierul de zonă 
C. F. R, cu sprijinul tovarășului 
Bocăneț Mihai, Conducătorul atelie
rului, și a tovarășului inginer Su- 
flețelu Emil, au fost organi
zate adevărate lecții, în cadrul că
rora muncitorii elevi au fost aju’oțl 
să pătrundă cu mai multă temeini
cie în tainele fizicii și matematicii.

Din păcate însă, problema spri
jinirii muncitorilor elevi nu a fost 
peste tot înțeleasă. Și, astfel fiind, 
nu-i mirare că unor muncitori e- 
levi în loc să li se dea tot spriji
nul li s-au creat greutăți. Așa stau

lucrurile la Sectorul 2 S. C. B Al
ba-Iulia.

Cum a evoluat aici situația? In 
toamna anului trecut au fost recru
tați pentru a urma cursurile școlii 
medii serale patru tineri lăcătuși, 
hotărîți să învețe cu tot dinadinsul. 
S-au început cursurile și trei din 
cei patru muncitori elevi au făcut 
dovada străduințelor încă din pri
mele zile de școală.

A trecut 
încheiat al 
treilea. In 
conducerea 
șui Dănilă 
mină de ajutor elevilor muncitori 
de aici, le-a creat numai greutăți. 
Despre concedii de studii conduce
rea sectorului nici n-a vrut să cu- 
dă, elevilor li s-au pus piedici în 
participarea la cursuri. Astfel fiind, 
cei patru elevi muncitori de la Sec
torul 2 S.C.B. nu s-au putut pre
zenta în zilele de 10 și 11 mai la 
tezele de matematică și fizică, - iar 
în perioadă 3-11 mai n-au luat par
te la cursuri decit odată sau de 
două cri.

Cum poate fi calificdfă atitudi
nea conducerii Sectorului 2 S.C.B. 
față de elevii muncitori Crișan Tra
ian. Popa Pavel, Romcea Cornel și 
Vlaciș Gheorghe? De natura nepă
sării? E prea puțin spus. Cum 
poate f' calificată altfel decit duș
mănoasă poziția inginerului , Ho- 
tărîș David ide la Secția C.T. 4 
C.F.R. Simeria, care s-a expr'mat 
că dacă vor să învețe, cei patru 
tineri d'n cadrul sectorului să- 
caute alt loc de muncă?

Trebuie să se știe că muncitorii 
elevi de la Secțorul 2 S.C.B. Alba- 
Iulia, ca mii și mii de al ți tineri, 
învață în baza unei hotărîri a 
partidului și guvernului și că a- 
ceastă hoiărîre trebuie respectată 
întocmai. Iar dacă totuși se gă
sesc unii să nesocotească hoiărîrile 
partidului și guvernului, aceștic 
trebuie trași la răspundere și pe
depsiți cu toată asprimea.

apoi un trimestru, s-a 
doilea și a început al 
tot acest răstimp înșă, 
sectorului, șef tovâră- 
lon, în loc să întindă o

și am 
moho-

I
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PE URMELE PLANULUI DE MĂSURI
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noul an, în fata co- 
muncă de la „Iprod 
pus sarcini sporite.

■
& A'

Clișeul alăturat 
reprezintă doar în 
parte micul muzeu 
organizat de strun
garul și pasionatul 
colecționar Triest 
Anton. Aici e locul 
unde Triest Anton 
iși petrece cea mai 
mare parte a tim
pului său liber. Și, 
după cum fiecare 
bănuiește, el nu și-l 
petrece fără folos. 
Cite nu găsește de 
făcut harnicul mun
citor în mijlocul o- 
doarelor sale?!

Intrînd în 
lectivului de 
coop" s-au 
Trecînd la gradul de întreprindere 
regională, colectivul s-a mărit și 
odată cu aceasta au sporit și sar
cinile'.

In baza sarcinilor trasate de 
plenara C.C. al P.M.R. din de
cembrie, întreprinderii i se punea 
în față sporirea producției și pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost, îmbunătățirea cali
tății produselor. Și însuflețiți de 
rezultatele obținute în anul trecut, 
colectivul de muncă de aici și a 
propus să realizeze în acest an 
o economie peste plan în valoare 
de peste 60.000 lei, să introducă 
în fabricație noi sortimente, să-și 
realizeze lună de lună sarcinile 
de plan.

îndeplinirea acestor obiective ne
cesita o intensă preocupare nu nu 
mai din partea muncitorilor. Nu! 
Era nevoie de luarea a o serie de 
măsuri care să asigure buna des
fășurare a muncii Pentru aceasta 
conducerea organizației de bază 
și conducerea administrativă au 
întocmit un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice, pre\ăzîndu-se 
măsurile și căile pentru realizarea 
obiectivelor propuse. Să vedem 
însă acum, după mai bine de patru 
luni, ce s-a înfăptuit din cele 
propuse în planul de măsuri, cum

s-au reflectat aceste măsuri în în
făptuirea angajamentelor luate.

Ce e drept, la această întreprin
dere a existat o intensă preocu
pare pentru traducerea în viață 
a măsurilor stabilite. Și această 
preocupare n-a rămas fără rezul
tate. In cadrul întreprinderii a.i 
fost montate încă două circu
larei, a fost înființată o secție de 
tapițerie în vederea confecționării 
de articole tapițate, s-a trecut la 
adaptarea de somiere la dormi
toarele tip „Sovata". Pentru folo
sirea la maximum a deșeurilor re
zultate din prelucrări, conducerea 
întreprinderii a luat măsuri pen
tru confecționarea, de cozi pentru 
unelte și lăzi 
Concomitent cu 
organizația de

cele mai 
entuziasm 
în care 
colectiv, 

îndeplinit 
din acest 

la sulă 
101,8 la 
iar pro-

pentru ambalaje, 
aceste măsuri, 

„ __ , ... bază a îndrumat
conducerea administrativă să de
limiteze secțiile pe sortimente de 
fabricație. Acest lucru a dat posi
bilitatea ca fiecărei secții să i 
repartizeze pe 
nile ce-i 
prinderii.

Colectivul de 
și el să-și îndeplinească angaja
mentele luate. Mai mult, însufle
țiți de chemarea la întrecere a 
celor 19 colective de muncă, îri 
cinstea celui de-al lll-lea Congres 
al P.M.R. muncitorii de aici și-au 
sporit cu încă 20.000 lei anga
jamentul la economii. Bilanțul

se 
indici toate sărci- 

revin din planul între1-

muncă s-a străduit 
angaja-

realizărilor e și el din 
frumoase. Muncind cu 
în întrecerea socialistă, 
este antrenat întregul 
muncitorii de aici și-au 
planul pe primele 4 luni 
an în proporție de 105,7 
la producția globală, de 
sută la producția marfă, 
ductivitatea muncii a crescut și ea 
față de plan cu 6,2 la sută. In 
direcția economiilor, din 80.000 lei 
cît era angajamentul anual, acest 
harnic colectiv a realizat îni pri
mul trimestru și în luna 
economii peste plan în 
de peste 53.000 lei. Numai 
aprilie volumul economiilor Ia pre
țul de cost este de peste 15.000 lei.

Rezultatele acestea sînt, fără dis
cuție, rodul muncii entuziaste a 
întregului colectiv. In același timp 
ele -sînt și urmarea măsurilor luate 
pentru continua îmbunătățire a or
ganizării producției. Ce e drept însă, 
parcurgînd peste planul de măsuri, 
trebuie arătat că unele obiective 
tot așa de importante în îndepli
nirea sarcinilor de plan n-au fost 
înfăptuite. Așa, de pildă, nici pînă 
în prezent nu s-au montat cele 2 
șlaifuri . pe bandă, planificate, nu 
s-a adus și nu s-a montat com
presorul de lustruit. Nu cred 
mai e nevoie să demonstrăm 
creștere a productivității muncii 
reducere la prețul . de cost s-ar 
realizat prin montarea utilajului 
de mai sus. Apoi, mergînd tot pe

aprilie 
valoare 
în luna

că 
ce 
Și 
fi

urmele planului de măsuri, trebuie 
să arătăm că n-au fost îndeplinite 
nici prevederile privind instalarea 
de ventilatoare în scopful îmbu
nătățirii condițiilor de muncă ale 
muncitorilor de la tîmplărie.

Colectivul de muncă de la 
„Iprodcoop" din Alba Iulia a ob
ținut în întîmpinarea Congresului 
partidului rezultate frumoase în 
muncă. Și aici se pot face pași 
hotărîți spre rezultate și mai mari. 
Trebuie lichidate lipsurile care se 
mai manifestă și mobilizat între
gul colectiv să dea un avînt și 
mai ----- ------ r" --------- " ' '
vor fi 
mari.

mare
cu

La

întrecerii. Și rezultatele 
siguranță și ele mai

Sînt poate rnulți tovarăși din 
orașul nostru care nti-1 cunosc 

’pe Triest Anton. Mai rnulți sînt 
poate cei din comunele și satele 
raionului. Pentru aceștia... să fa
cem cunoștință. Tovarășul Triest 
Anton este un strungar harnic 
și iscusit la Atelierul de zonă 
C.F.R. din Alba-Iulia.

Atîta spus despre tovarăși.. 
Triest Anton însă, nu este de na
tură să-l facă cunoscut. Fără a 
vorbi de pasiunile sale, neobosi
tul muncitor s-ar identifica cu 
oricare altul.

Să-l cunoaștem deci cu adevă
rat. Pasionat pentru munca sa, 

"strungarul Triest Anton se nu
mără mereu printre fruntașii a- 
telierului, iar în ce privesc pa
siunile de altă natură să-i tre
cem pragul casei...

Aici, într-una din încăperi, e 
rînduită cu grijă și migală o a- 
devărată comoară: 800 de roci 
diferite, 1500 monede, unele dâ- 
tînd de pe timpul dacilor și ro
manilor, 18000 mărci romînești 
și străine, o bogată 
insignei, medalii,, 
scoici și țigări. In 
raft, 1600 cărți.

Să ne consemnăm 
siile în cartea ce ne stă la dis
poziție. Altceva ce am putea aș
terne pe hîrtie decît că strunga
rul Triest Anton este un om pu
țin obișnuit? Casa sa însă, e 
deschisă oricui dorește să-l cu
noască aievea.

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

colecție de 
medalioane, 

plus, într-un

acum impre-

biblioteca din Vințul de Jos
Instalată 

mare și luminoasă, biblioteca 
munei Vințul de Jos Iși așteaptă zi 
de zi oaspeții. Și, nu mic este nu
mărul celor ce se abat tot mai des 
pe drumul ce duce spre bibliotecă, 
muncitori, țărani muncitori, elevi 
și gospodine.

Depunînd interes și dragoste în 
muncă, bibliotecara comunei, to
varășa Băcilă Maria, a obținut în 
dese rînduri frumoase rezultate. 
Astfel, anul 1959 l-a încheiat cu 
un număr de cititori ce a trecut cu 
mult de 700, iar de la începutul a- 
nului și pînă în prezent numărul 
cititorilor se ridică la 420, cu 3682 
volume citite:

într-o nouă încăpere, 
co-

Concursul bienal „Biblioteca in 
slujba construcției socialiste" a 
constituit un nou imbold pentru 
bibliotedara din Vințul de Jos, un 
nou prilej de afirmare.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent ca: 280 cititori peste, 16 ani, 
din care 170 țărani și muncitori cu 
un indice de citit de 11 cărți, 13 
cercuri de citit cil 150 participant, 
20 purtători ai insignei „Prieten al 
cărții" (33 urmând 
clasează pe drept 
ca de aici printre 
rodnică muncă și 
late in concurs.

a fi discutați), 
cuvînt bibliote- 
bibliotecile cu 
frumoase rezul-



VIAȚA DE PARTID

Să îmbunătățim activitatea 
organizațiilor de bază în școli

Școala medie mixtă din comuna 
Teiuș a luat ființă în anii regimu
lui de democrație populară, prin 
■grija partidului și guvernului. Aici, 
învață carte peste 800 de fii și fiice 
ale muncitorilor ceferiști și colecti
viști din Teiuș, precum și din sa
tele din jur. Condițiile materiale 
■create de statul nostru asigură e- 
levilor posibilități optime pentru în
sușirea celor predate și studiate îtl 
școală. Școala a fost încadrată cu 
profesori și învățători cu pregătire 

■corespunzătoare din punct de ve
dere profesional. Uri însemnat nu
măr dintre aceștia sînt membri și 
candidați de partid și fac parte din 
organizația de bază pe școală.

Se știe că la locul' lor de muncă 
-organizațiile de bază au rolul con
ducător politic și răspund de felul 
cum se desfășoară întreaga activi
tate pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid și guvern.

Iși îndeplinește organizația de 
bază de la Școala medie mixtă din 
T.eiuș această sarcină? Se ocupă 
ea de problemele cele mai impor
tante ale vieții din școală? Se dis
cută în adunări generale cele mai 
importante sarcini ce stau în fata 
cadrelor didactice? Din cele de 
mai jos reiese că nu.

De la începutul anului și pînă în 
prezent organizația de bază a ți
nut cu regularitate adunările gene
rale, conform planului de muncă și 
a dezbătut în adunări diferite pro
bleme. Așa, de exemplu, în aduna
rea generală din luna ianuarie a 
lost prezentat un referat intitulat 
„Stimularea1 criticii și autocriticii în 
rîndiil membrilor și candidaților de 
partid". Referatul întocmit și expus 
de tovarășa Otilia Sălăjan se re
feră la critică și autocritică numai 
teoretic, dar nu vorbește nimic des
pre felul cum se reflectă această 
metodă de lichidarea lipsurilor în 
activitatea membrilor și candidați
lor de partid din școală. Cum s-ar 
-spune, referatul face numai teorie 
și este valabil oriunde. Din cele 
■constatate reiese că membrii de 
partid prezenți la această adunare 
au fost mulțumiți cri acest referat, 
deoarece nu au avut nimic de spus 
■nici critic și nici autocritici Prin 
urmare s-a făcui numai teorie des
pre critică și autocritică, fără a 
analiza care sînt lipsurile în mrin-

. și cauzele care le-au dat naștere 
■și a lua măsuri pentru lichidarea 
lor. Și nu s-ar putea spune că în 
activitatea organizației de bază și 
în general la Școala medie mixtă 
din Teiuș nu sînt lipsuri. Sînt și 
încă destule. Dar ele nu sînt des
coperite, analizate și lichidate pen
tru faptul că critica și autocritica 

Tn cadrul adunărilor organizației de 
"bază nu este stimulată, problemele 
ce se discută sînt general^ și nu se 
referă la situația practică. Aceasta 
•este un mare rău, deoarece a nti 
■critica cu tărie lipsurile, principial 
și partinic înseamnă a te complace 
Tn lipsuri și a nu lupta peritru lichi
darea lor, lucru incompatibil în ac
tivitatea de partid.

Slaba preocupare pentru conti
nua îmbunătățire a muncii în școa- 
Tă se constată și din aceea că de

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

Concurs „Cine știe cîștigă“ la Teiuș 
pe teme profesionale

Zilele trecute a avut loc la Teiuș, 
în cadrul Clubului „1 Mai“ un 
-concurs „Cine știe cîștigă" pe teme 
profesionale.

Au participat reprezentanții re- 
■viziei de vagoane Teiuș și Coșla- 
■riu prin lăcătușii de revizie și șefii 
de tură. Concursul s-a bucurat de 
o participare numeroasă a munci
torilor ceferiști, care au fost en

Bine ar fi dacâ . . .
...limonada fabricată de secția 

(răcoritoare din Zlatna a 1.1. L. 
„Floria" ar fi nu apă coloratăj ci 

■cu adevărat limonada, nu numai 
•cantitativ ci și calitativ.

...localul din piața 1 Mai din 
■oraș, al cooperativei „Progresul", 
pe frontispiciul căruia se găsește 
lirma : „Atelier de coarde Nr. 4b“ 
ar fi folosit cu adevărat în scopul 
pentru care a fost înființat și n-ar 

la începutul anului și pînă în pre
zent organizația- de bază nu a ana
lizat niciodată felul cum se desfă
șoară munca instructiv-educativă 
în școală, cea mai importantă sar
cină de care trebuie să se ocupe. 
Nn aveau oare membrii de partid 
ce discuta despre această proble
mă? Aveau, și încă foarte multe. 
Mai sînt cazuri cînd unii profesori 
și învățători nu pregătesc destul de 
temeinic lecțiile, predau în: mod ab
stract, fără legătură cu viața prac
tică. De asemenea organizația de 
bază manifestă încă o slabă preo
cupare pentru îndrumarea activi
tății organizației U.T M. și de pio
nieri din școală.

In adunarea generală din lun.a 
februarie a.c. a fost prezentat un 
raport despre activitatea organiza
ției de bază U.T.M., profesori. Dar 
și de data aceasta ca și la celelalte 
adunări generale s-a trecut cu 
multă ușurință peste unele l’psuri 
și nu s-a luat atitudine critică față 
de acestea, deși și în această pri
vință mai sînt încă multe lucruri 
de pus la punct ca, de pildă, ține
rea cu regularitate a adunărilor, 
sprijinirea mai temeinică a orga
nizației U.T.M., elevi și a org. de 
pionieri. Iată numai cîteva din sar
cinile de care trebuie să se ocupe 
organizația U.T M.-profesori din 
școală.

Faptele dovedesc că în activita
tea organizației de bază de la 
Școala medie' mixtă din Teiuș e- 
xistă o seamă de lipsuri care vor 
trebui analizate, găsite și lichidate 
cauzele care le generează, iar pe 
această bază luate măsuri practice 
pentru lichidarea lor. Acest lucru 
trebuie să-l facă comitetul comunal 
de partid, care se face vinovat de 
această stare de lucruri. Să se ia 
atitudine critică față de lipsuri, fie
care membru și candidat de partid 
să lupte pentru lichidarea lipsuri
lor și îmbunătățirea muncii în 
școală și aceasta nu numai teore
tic, ci mai mult practic.

Critica și autocritica, ace'as’ă 
metodă a partidului nostru de li
chidarea lipsurilor, trebuie să fie 
folosită cu curaj de fiecare mem
bru de partid și să nu facem nu
mai lecții și teorie despre critică 
și autocritică, iar în practică să 
ne mulțumim cu o stare de lucruri 
în care mai dăinuie încă o seamă 
de lipsuri.

Organizația de bază de la Școa
la medie mixtă din Teiuș trebuie 
să dea dovadă de mai multă exi
gență în ceea ce privește problema 
muncii instructiv-educative din 
școală, mai multă combativitate și 
atitudine critică față de lipsuri, 
luînd în același timp măsuri pen
tru lichidarea lor.

Nu trebuie uitat faptul că acolo 
unde în loc de poziție critică față 
de aspectele negative ale muncii 
își face loc atitudinea de toleranță 
și cocoloșire a acestor aspecte, a- 
colo avem de a face cu o slabă 
muncă educativă și trebuie luate 
măsuri în consecință, pentru ca în 
viitor asemenea aspecte în muncă 
să nu se mai întîlnească 

tuziasmați de răspunsurile date de 
către colegii lor de muncă.

S-au evidențiat prin răspunsu
ri bune date, tov. Dobrată Traian, 
de la revizia de vagoane Teiuș, 
Coman Laurian și Teodorescu Au
rel, de la revizia de vagoane Coș- 
lariu și alții. Tuturor concurenților 
li s-au înmînat premii în cărți.

Coresp. V. TIRTESCU

sta închis, în timp ce alte unități 
comerciale ar avea nevoie de el.

...conducerea întreprinderii de 
gospodărie orășenească din oraș 
ar lua măsurile necesare pentru a 
repara fațada clădirii din piața 1 
Mai 13. In felul acesta clădirea ar 
avea aspectul ce trebuie să-l aibă 
o clădire din plin centrul orașului.

Coresp. TUDOR A. IORGA

Cărți noi

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

In întîmpinarea Zilei internaționale a copilului
P r e <j

Au mai rămas doar cîteva zile 
pînă la 1 iunie — Ziua internațio
nală a copilului. In întregul raion 
pregătirile pentru întîmpinarea a- 
cestei zile sînt în foi.

Astfel, la căminul de zi din 
Alba-Iulia se va da în folo
sință, pînă la 1 iunie, baia pentru 
copii și se vor amenaja ronduri de 
flori în curtea căminului. Sumele 
realizate din manifestări culturale 
și. din contribuția părinților, se vor 
folosi pentru procurarea de jucării 
de curte ca: bărcuțe, leagăne etc.

La Casa copilului din localitate

Toata atenția întreținerii culturilor
Plivesc păioasele a doua oară

Membrii gospodăriei colective 
din Șard acordă toată atenția în
treținerii culturilor. După ce cu pu
țin’ timp înainte au terminat pri
mul plivit la păioase, zilele aces
tea ei au început și plivitul a! II- 
lea, reușind ca în cîteva zile să 
termine această lucrare pe toată 
suprafața.

In centrul atenției—întreținerea culturilor9 9

Muncitorii și tehnicienii din ca
drul G.A.S. Galda de Jos execută 
cu intensitate, lucrările de întreți
nere a culturilor. Ei au plivit pe 
cale chimică și manuală pînă în 
prezent peste 150 ha însămînțate 
cu grîu de toamnă, 20 ha — ma
zăre, 23 ha — ovăz și 20 ha — 
orz de toamnă.

In urma ploilor căzute în ultima 

Mai mult interes
Pe ogoarele comunei Sîntimbru 

cultura de grîu s-a dezvoltat tn a- 
cest an destul de frumos. Ce e 
drept la aceasta a contribuit și
faptul că majoritatea membrilor- în
tovărășirilor din raza comunei au 
acordat toată atenția lucrărilor de 
întreținere.

Mai sînt însă în cadrul întovă
rășirilor din Sîntimbru și Galtiu și 
cazuri cînd lucrările de întreținere 
au fost neglijate. La întovărășirea 
din Galtiu, de pildă, nu s-a efec
tuat nici în prezent plivitul pe o 
suprafață de peste 4 ha. Și o ast
fel de situație poate fi întîlnită și 
la Sîntimbru. Mai mult, tn hotarul 
acestei comune mai există și acum 
cazuri cînd pe unele suprafețe de 
teren băltește apa.

Pentru înlăturarea acestei situații 
e nevoie ca conducerile acestor în
tovărășiri să dovedească mai mult 
interes pentru mobilizarea întovă- 
rășîților la efectuarea lucrărilor de 
întreținerea culturilor.

Să creștem cit mai mulți porci pe lingă stîni
Ca urmare a continuei întăriri, 

gospodăriile colective din raionul 
nostru au făcut pași destul de mari 
pe drumul dezvoltării fermelor 
zootehnice. Dacă înainte puține 
din gospodării acordau atenția cu
venită dezvoltării creșterii oilor, 
apoi se poate spune azi că nu există 
gospodărie fără ca să aibă cel 
puțin o turmă cu 100-200 oi. Odată 
mai mult colectiviștii s-au convins 
că creșterea oilor aduce mari ve
nituri gospodăriei.

Pe lîngă veniturile ce le aduce, 
creșterea oilor oferă și alte avan
taje, în mod special în direcția 
creșterii porcilor. Se știe, că după 
fătare, după ce mieii au crescut, a- 
ceștia sînt înțărcați. In majoritatea 
lor gospodăriile prepară laptele în 
caș. așa că pe lîngă fiecare stînă

ă 1 i r i
se va vopsi întregul mobilier și se 
vor monta în curte măsuțe și bănci. 
Pînă în prezent s-a cumpărat îm
brăcăminte nouă pentru copii: pan
talonași, hăinuțe, rochițe etc, de 
asemenea, s-au mai procurat tacî- 
muri din material plastic predum 
și numeroase jucării.

Din inițiativa și cu sprijinul Co
mitetului raional al femeilor se vor 
deschide la 1 iunie în comunele și 
satele raionului un număr de 22 
grădinițe sezoniere și în colaborare 
cu Crucea Roșie — un număr de 
15 cercuri de inițiere „Mama".

----------------- ******-----------------

O seamă de lucrări s-au făcut 
în această perioadă și în grădina 
de legume și în vie. La grădina 
de legume s-a plantat cea njai 
mare parte din răsadul de roșii, 
varză, ardei etc. De asemenea în 
vie a fost terminată prima prașilă 
și s-a, început cea de-a doua.

vreme, pe ogoarele semănate cu 
porumb s-a format o crustă care 
îngreunează dezvoltarea porumbu
lui. La îndemnul organelor tehnice, 
muncitorii de aici au trecut de în
dată la folosirea sapei rotative pe 
întreaga suprafață, care pe lingă 
faptul că distruge buruienile și 
crusta formată, prelungește perioa
da dintre răsăritul porumbului șt 
prima prașilă, dînd astfel posibili
tatea dezvoltării și întăririi plan
telor.

Și în cadrul brigăzii viticole lu
crările de întreținere stau bine. 
Astfel, pînă la data de 15 mai s-a 
terminat prima prașilă pe cele 31 
ha viță de vie din plantație nouă.

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

Prăsi tul este în toi
In anii trecuți, gospodăria co

lectivă din Teiuș a dobîndit la o 
serie de culturi recolte deosebit de 
frumoase. In obținerea acestor re
colte lucrările de întreținere au ju
cat rin rol hotărîtor. Iată de ce co
lectiviștii din Teiuș pun în aceste 
zile pe prim plan efectuarea lucră
rilor de întreținere.

Muncind cu hărnicie, membrii 
gospodăriei colective din Teiuș au 
terminat plivitul la grîu, au îngră
șat cu azotat de amoniu suprafața 
de 4 ha semănată cu grîu și au în
ceput prașila la floarea-soarelui. Pe 
cele 21 ha însămînțate cu sfeclă de 
zahăr s-a terminat, de asemenea, 
prima prașilă și s-a început ’ a 
doua. Tot în cadrul acestei gospo

ramîn mari cantități de zer cu care 
se pot crește un număr mare de porci. 
Anul trecut, de pildă, gospodăria co
lectivă din Obreja a crescut pe lîngă 
stînă un număr de aproape 20 de 
porci. Și, așa cum era și firesc, 
gospodăria n-a avut decît de cîș- 
tigat. .. >

In momentul de față ne găsim 
în perioada cînd gospodăriile co
lective au trecut la înțărcarea miei
lor și, deci, e timpul ca să se trea
că de urgență la creșterea pe lîn
gă fiecare stînă a unui număr cît 
mai mare de porci. Condiții sînt 
în toate gospodăriile. E nevoie 
doar de preocupare. Ce e drept, în 
unele gospodării colective, ca cele 
din Obreja și Cistei, s-au luat li
nele măsuri în această direcț'e. Ele 
însă nu sînt din cele mai bune. 
Astfel, deși sînt condiții, porcii 
gospodăriei colective din Obreja nu 
sînt duși la stînă, ci se aduce ze
rul acasă. Uneori însă nu toată 
cantitatea de zer ajunge la porcii 
gospodăriei. In plus de aceasta se 
fac drumuri zilnice fără nici un 
rost O astfel de situație poa':e fi 
întîlnită și la alte gospodării co
lective din raion. In mod nejustifi
cat conducerile acestor gospodării 
tărăgănează de pe o zi pe alta du
cerea porcilor la stîni.

Experiența anilor trecuți ne-a con
firmat cu toată puterea avantajul 
mare pe care-1 au gospodăriile co
lective crescînd porci pe lîngă 
stîni. Iată de ce e nevoie ca în tim
pul cei mai scurt conducerile gos- 
podăi iilor colective să treacă la 
punerea în viață a acestei metode 
economicoasă de creștere și îngră- 
șare a porcilor.

Grija și pentru 
celelalte culturi

Oricine trece de-a latul sau de-a 
lungul tarlalei de grîu a gospodăriei 
colective „Unirea" din Alba-Iulia 
rămîne de-a dreptul impresionat. 
Așa grîu, se poate afirma fără să 
se greșească, nu prea există în ra
ion. Dar, dacă despre grîu sau tri
foi se pot spune numai cuvinte de 
laudă, apoi trebuie arătat că mai 
sînt aici în ce privește întreținerea 
culturilor și unele rămîneri în ur
mă. Așa, de exemplu, în ce privește 
plivitul ovăzului de primăvară, a- 
ceasta lucrare nu s-a făcut nicio 
odată. In afară de aceasta pe unele 
porțiuni se poate vedea cum cul
tura este atacată de un dăunător 
care-i roade rădăcinile.

Această rămînere în urmă se 
datorește într-o mare măsură și 
S.M.T.-ului Alba, care deși are o- 
"bligația contractuală de a efectua 
pe cale chimică plivitul, nu au luat 
nici o măsură în această direcție.

Pentru a asigura o recoltă bo
gată de ovăz, e nevoie să fie luate 
urgent toate măsurile pentru a se 
efectua plivitul în cel mai scurt 
timp. Conducerea gospodăriei tre
buie să studieze situația și da.că 
nu se poate asigura plivitul de 
către S.M.T., să-l facă cu forțele 
gospodăriei.

dării a început primul cosit la lu- 
cernă.

Demne de scos în evidență sînt 
apoi rezultatele frumoase obținute 
la grădina de legume. Pînă în pre
zent au fost plantate roșiile, vine
tele, varza de vară, ardeiul etc. 
Cît privește gulioarele, acestea sînt 
așa de frumoase că nu peste multe 
zile gospodăria va putea ’rimite 
spre centrele muncitorești crimele 
cantități de gulii.

Cu cele mai bune rezultate se 
mîndresc pînă în prezent Eghed 
Martin, Mathe Adalbert, Onița Șo- 
fron și Mateica Ioan. De la gră
dină cele mai bune rezultate au fost 
obținute de colectiviștii Trîmbitaș 
Iacob* Trîmbițaș Maria, Cerghe- 
dean loan și alții.
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Dup<t zborul provocator
«si avionului american

A ★

Indignare în rîndurile cetățenilor americani
N. S. Hrușciov a 

vizitat pe Macmillan 
și pe De Gaulle

PARIS (Agerpres). — TASS a- 
nunță : La 18 mai, ora 10,30 (ora 
Parisului), N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștrii al 
U.R.S.S., a făcut o vizită lui Mac
millan, primul ministru al Marii 
Britanii și a avut cu el o convor
bire.

N. 3. Hrușciov a fost însoțit de 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., de mare
șalul R. I. Malinovski, ministrul 
Apărării, și de A. A. Soldatov, am
basadorul U.R.S.S. în Anglia.

N. S. Hrușciov a plecat apoi la 
palatul Eiysee pentru a avea o în
trevedere

PARIS 
anunță : 
locală), 
tele Consiliului de 
U.R.S.S., a făcut o vizită genera
lului Charles de Gaulle, președin
tele Republicii Franceze.

N. S. Hrușciov a fost însoțit de 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., de mare
șalul R. I.
Apărării și de 
ambasadorul U.R.S.S. în Franța.

Intre N. S. Hrușciov și genera
lul De Gaulle a avut loc o convor
bire.

cu președintele De Gaulle. 
(Agerpres. — TAS.S 

La 18 mai, ora 11 (ora 
N. S. Hrușciov, președin- 

Miniștrii al

Malinovski, ministrul
S. A. Vinogradov,

LONDRA (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor corespondentului din 
Fort Lamy (Republica Ciad) al 
agenției Reuter, la 17 n;ai s-a a- 
nunțat în mod oficial crearea nou
lui stat african — Uniunea Ecua-. 
torială, în care au intrat Republica 
Congo, republicile din Africa cen
trală și Ciad.

Uniunea Ecuatorială va lupta 
pentru independență în cadrul Co
munității franceze.

Una din condițiile cele mai im
portante ale îndeplinirii planului 
septenal de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. este progre
sul tehnic neîntrerupt a cărui bază, 
atît în industrie cît și în agricul
tură o constituie electrificarea. In 
prezent, Uniunea Sovietică a intrat 
în etapa hotărîtoare a realizării 
ideii leniniste cu privire la electri
ficarea totală a țării. In 1965, pu
terea centralelor electrice din 
U.R.S.S. va crește de peste 2 ori, 
iar producția de energie electrică 
va atinge 500-520 miliarde kWh, 
din care aproximativ 30 miliarde 
kWh vor fi folosite pentru nevoile 
agriculturii.

Institutul 
lectrific.ării 
electro" se 
de energie electrică, cît și de re 
partizarea ei. Potrivit schemei ge
nerale de electrificare, în 1970 pu
terea tuturor surselor energetice 
din agricultura țării se va ridica 
la 19 milioane kW. 15 la sută din 
această cantitate o vor produce 
centralele electrice sătești — raio
nale și interraionale, iar restul — 
marile sisteme energetice de stat. 
In 1965, în U.R.S.S. nu va exista 
nici un sovhoz sau colhoz care să 
nu primească energie electrică. 
Numai în sectorul zootehnic elec
trificarea va permite ridicarea pro
ductivității muncii de două-trei ori.

Dacă în S.U.A., la un hectar de 
arătură revin în prezent 120 kWh 
de energie electrică, iar în Uniunea 
Sovietică — 28,7 kWh, în anul 
1970 în U.R.S.S. la un hectar vor 
reveni 240 kWh... In fața institu
tului stau sarcini grandioase. Tre
buie create construcții noi, ccono-

folosite pentru nevoile

pentru proiectarea e- 
agriculturii „Ghiprosel- 
ocupă atît de sursele

Nava-cosmică sovietică deschide
drum omului în Univers

Merul navei-satelit sovietice 
m jurul Pâmintului

MOSCOVA (Agerpres). TASS 
anunță: Pînă la 17 mai, ora 18 
(ora Moscovei), nava-satelit sovie
tică a efectuat 43 de rotații în ju
rul Pămîntului. întreaga aparatură 
de bord continuă să funcționeze 
normal. In baza comenzilor de pe 
Pămînt, se efectuează încercarea 
diferitelor aparate instalate pe bor
dul navei.

Sistemele corespunzătoare de a- 
colare mențin în cabina detașabilă 
condițiile necesare unei activități 
vitale normale a omului.

Informațiile telemetrice obținute, 
cu privire la funcționarea aparate
lor și sistemelor navei, sînt prelu
crate și studiate. Stațiunile radio- 
tehnice de pe Pămînt continuă să

---------------------- <4-

efectueze observații asupra mișcării 
satelitului. Potrivit rezultatelor mă
surătorilor, prelucrate cu ajutorul 
mașinilor de calculat electronice, 
sînt stabiliți cu regularitate para
metrii mișcării navei-satelit.

Pe zi ce trece nava este urmă
rită de un număr tot mai mare de 
stațiuni și puncte de observații op
tice care recepționează și înregis
trează semnalele emițătorului. In 
cursul zilelor de 16 și 17 mai, la 
Centrul de coordonare și calculare 
au sosit numeroase comunicate din 
partea stațiunilor sovietice și străi
ne cu privire la observațiile efec
tuate asupra navei-satelit și rache
tei sale purtătoare.

NEW YORK (Agerpres). — In 
presa americană sînt publicate scri
sori ale americanilor de rînd indig
nați de zborul efectuat în scopuri 
de spionaj de către avionul ameri
can care a pătruns pe teritoriul 
Uniunii Sovietice.

Un cititor al ziarului „Des Moi
nes Register" Charles Adams din 
Ottumwa (statul Iova) condamnă 
toate încercările presei americane 
și ale oficialităților de a justifica 
zborurile în scop de spionaj și își 
exprimă nemulțumirea că zborul a- 
vionului de spionaj american „a pus 
în primejdie conferința la nivel

înalt". „Relațiile internaționale am 
o mult prea mare importanță pen
tru existența noastră, scrie Adams, 
pentru ca oamenii cu vederi denio: 
cratice să poată tolera lipsa de răs
pundere și prostia în conducerea 
treburilor internaționale. Guvernul 
este vădit vinovat".

„Ultima săptămînă m-a făcut 
să-mi fie rușine să mă numesc a- 
mericancă, scrie Barbara Reed din 
Denver (statul Colorado) în ziarul 
„Post" care apare la Denver. Ce a 
rămas din vechile și frumoasele 
idealuri americane ale egalității ș» 
adevărului?...".

Oamenii de știință sovietici 
despre posibilitatea călătoriei 

•omului în Cosmos
MOSCOVA (Agerpres). TASS 

anunță: Ziarele din Moscova pu
blică declarații ale oamenilor de 
știință sovietici cu privire la posi
bilitatea călătoriei omului în cosmos, 
posibilitate deschisă de lansarea de 
către Uniunea Sovietică a navei 
cosmice-satelit de mare greutate.

Ziarul „Krasnaia Zvezda" amin
tește că noul satelit al Pămîntului 
a fost plasat pe orbita circulară la 
o altitudine de aproximativ 320 km. 
Viteza zborului ei este de aproape 
7,7 km. pe secundă. Orbita circu
lară și viteza satelitului corespun
de în cea mai bună măsură scopu
rilor pe care le urmărește această 
navă cosmică, scrie ziarul, subli
niind că aceste scopuri sînt legate 
de studierea condițiilor zborului pe 
care într-un viitor apropiat va tre
bui să le încerce omul.

Blagon- 
ziarului 

care se

Academicianul Anatoli 
ravov scrie în coloanele 
„Pravda" că „experiența 
efectuează în prezent permite apre
cierea eficientă a măsurilor din pri
ma etapă în vederea înapoierii na
vei cosmice, desprinderea cabinei 
ermetice și condițiile de coborîre a 
acesteia pe baza unei comenzi 
primite de pe Pămînt".

Anatoli Blagonravov scrie în con
tinuare că funcționarea cu succes 
a sistemelor de salvare în timpul 
experiențelor pe animale a dat de 
asemenea rezultate substanțiale 
pentru elaborarea unor sisteme si
gure care să permită aterizarea în 
bune condiții.

Ziarul „Krasnaia Zvezda" crede 
că primii cosmortauți vor fi piloți 
de încercare cu multă experiență.

Din obiectivele septenalului..

Electrificarea agriculturii sovietice
micoase de centrale electrice, sub- 
stații, linii de transport a energiei.

La institut s-au elaborat și au 
fost introduse în economia națio
nală noi construcții de baraje — 
celulare din elemente prefabricate 
monolite, care permit reducerea 
considerabilă a termenelor și cos
tului lucrărilor de construcție. Aces
te construcții permit înlocuirea ba
rajelor masive de beton folosite 
pînă în prezent. Totodată, se re
duce de 2-3 ori consumul dd beton 
întrucît greutatea necesară rezis
tenței barajului se obține pe seama 
greutății carcasei celulare și a 'pă
mîntului cu care este umplută ea.

Pereții celulelor se realizează 
fără cofraje și estacade din blocuri 
de beton armat goale în interior. 
Acestea se introduc în baraj cu a- 
jutorul macaralelor-turn, armătura 
se sudează, iar locurile de contact 
și fundul se betonează. Se obține 
o construcție solidă permeabilă. 
După aceasta, "celulele se umplu cu 
pămînt care înlocuiește betonul și 
reprezintă 60-70 la sută din greu
tatea construcției asigurînd rezis
tență acesteia.

Experiența dobîndită la construi
rea hidrocentralei Șilskaia (regiu
nea Pskov din R.S.F.S.R.) cu 6 
putere de 1500 kW a arătat că a- 
plicarea acestei metode a redus 
costul lucrărilor de construcție cu 
30-40 la sută în comparație cu 
prevederile proiectului și a redus 
cheltuielile de muncă de trei ori. 
Totodată s-a redus considerabil

consumul de beton. In prezent, 
noua metodă este aplicată oe sca
ră largă în practică.

Problemele automatizării ocupă 
de asemenea un loc important în 
activitatea institutului. Există de 
pe acum numeroase uzine electrice 
sătești care sînt închise cu lacăt 
și unde muncitorii vin doar pentru 
revizia tehnică și reparații curente. 
Dirijarea acestor centrale se reali
zează de la punctul central de dis
peceri al raionului.

Automatizarea centralelor electri
ce îmbunătățește calitatea și efici
ența aprovizionării cu energie 
lectrică, reduce prețul de cost 
energiei produse și cheltuielile 
exploatare. Pentru automatizare 
folosește un aparataj modern 
calitate superioară produs de 
treprinderile sovietice.

Problema reducerii costului
crărilor de construcție a liniilor de 
transport a energiei ca și probleuia 
prelungirii duratei lor de funcțio
nare au o mare importanță pentru 
electrificarea agriculturii. Se 
știe, de pildă, că pentru ma
rile sisteme energetice, în cursul 
septenalului urmează să se constru
iască 200.000 km de linii, iar pen
tru electrificarea satelor — 1,5 mi
lioane km. Din cele 30 miliarde de 
ruble alocate pentru electrificarea 
agriculturii Uniunii Sovietice, 10 
miliarde se vor cheltui pentru con» 
struirea acestor linii.

Au fost elaborate tipuri de stî’pi 
din beton armat care, în compara-

e-
al 
de 
se 
de 
în-

lu-
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De la măsuri la lapte șl rezultate
multă muncă politică în rîndtd ma
selor. In această privință și comi
tetelor comunale de partid le revin 
sarcini importante: analizarea mun
cii sfaturilor populare în îndeplini
rea sarcinilor ce le au, controlul 
mai calificat asupra felului cum 
membrii de partid deputați își fac 
datoria, sînt numai cîteva din a- 
ceste sarcini.

Sub conducerea și îndrumarea 
comitetelor comunale de partid, co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale au datoria să 
lupte pentru îndeplinirea întocmai a 
sarcinilor ce reies din hotărîrile se
siunilor sfaturilor populare, ca mă
surile luate să devină fapte.

---------------o-------------------
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(Urmare din pap. l-a)
sfaturilor populare este slaba mun
că politică pentru popularizarea ho- 
iărîrilor a'ît ale sfatului popular 
raional cit și ale sfaturilor populare 
comunale respective. De aceea e și 
explicabil ca unele hotăriri să nu 
fie cunoscute de masele de detățeni, 
iar acestea să nu participe la înde- 
plinirea lor.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare au largi posibilități de 
popularizare a acestor hotărîri: în 
consfătuiri cu cetățenii, la adună
rile ce se organizează la căminul 
cultural, în circumscripțiile electo
rale etc. Pentru aceasta însă se 
cere mai multă preocupare, mai

Campionatul regional de
Aurul Brad

fotbal
Aurul Zlatna 6—2

Duminica trecută a avut loc în- 
tîlnirea de fotbal dintre Aurul Brad 
și Aurul Zlatna, contînd pentru 
campionatul regional de fotbal.

Cum era și de așteptat, echipa 
Aurul Brad, jucînd pe teren pro
priu, a fost mai superioară, în

U. M. Cugir
Echipa de fotbal a ceferiștilor 

din Teiuș a cîștigat duminica tre- 
cută, în deplasare, două puncte.pre- 
țioase. Intîlnind echipa U. M. Cu- 
gir, C.F.R. Teiuș a învins-o cu 2-1.

C. F.

ție cu construcțiile anterioare, dau 
o economie de pînă la 30 la sută. 
Folosirea acestor stîlpi, paralel cu 
mecanizarea proceselor de construc
ție, permite să se construiască destul 
de repede linii sătești de transport 
a energiei ceea ce este deosebit de 
important în condițiile dispersării 
consumatorilor de energie. In re
giunile forestiere, la construcția a- 
cestor linii se folosesc stîlpi de 
lemn pe suporturi de beton armat, 
ceea ce mărește durata de func
ționare a liniilor de 3-4 ori.

Elanul cu care lucrează energe- 
ticienii sovietici, avîntul în muncă 
al întregului popor sovietic permit 
să se spere că planul grandios de 
electrificare totală a agriculturii 
Uniunii Sovietice va fi îndeplinit 
înainte de termenul stabilit, înainte 
de anul 1970.
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special în repriza a doua și a în
vins pe Aurul Zlatna cu scorul de 
6-2 (1-0).

De la Aurul Zlatna au marcat 
Barbu și Podoleanu, ultimul din lo
vitură liberă de la circa 20 m.

R. Teiuș 1—2 (0—1)
Pentru Teiuș ambele goluri au tost 
înscrise din lovituri de la 11 m.

¥

CLASA E N T U L
Aurul Brad 20 16 3 1 91:10 35
Minerul Deva 21 15 4 2 71: 6 34
Sebeșul Sebeș 21 13 4 4 44:17 30
U. M. Cugir 21 10 7 4 38:19 27
C.F.R. Teiuș 21 10 6 5 35:35 36
Aurul Zlatna 21 8 8 5 43:35 24
Unirea Alba 20 8 7 5 46:30 23
Metalul Crișcior 21 7 8 6 33:49 22
Rapid Deva 21 4 7 10 26:52 15
Aurul Certej 21 5 3 13 21:49 13
Locomot. Alba 19 4 4 11 30:44 12
ȘurianulPetreșt 21 2 3 16 12:70 7

Etapa viitoare
Șurianul Petrești — Aurul Brad; 

U. M. Cugir — Minerul Deva; Au
rul Certej — Aurul Zlatna; C.F.R. 
Teiuș — Unirea Alba; Sebeșul1 
Sebeș — Metalul Crișcior; Loco
motiva Alba și Rapid Deva stau.

-------------- ♦♦-----------------------
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Anunț I
I

din strada 13 Decembrie funcționează în fiecare 
JOI, VINERI, SlMBĂTÂ Șl DUMINICĂ

BAZINE, DUȘURI, VANE, ABURI
Deservire ireproșabilă!
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