
Suprafața totală cul
tivată cu porumb va con
tinua să se mărească, a- 
jungînd de la 3.665.000 
ha în 1959, la peste 
4.000.000 ha în 1965, din 
care circa 1.200.000 ha 
cu porumb pentru siloz.

„Din proiectul de Directive".

Două sarcini
Proiectul de Directive ale Con

gresului al Ill-lea al P.M.R. pune 
în fața oamenilor muncii din agri
cultură sarcina de mare răspunde
re de a spori în perioada anilor 
1960-1965 în mod considerabil e- 
fectivul de animale, astfel ca să se 
asigure în 1965 dublarea producției 
de carne față de 1959, să crească 
în mod considerabil producția de 
lapte, lînă și ouă. In centrul preo
cupărilor — se arată în proiect — 
va sta creșterea numărului șl pro
ductivității bovinelor și în special a 
vacilor de lapte.

Raionul nostru, ca urmare a con
dițiilor pe care le are, este chemat 
să dezvolte într-o mai mare* mă
sură zootehnia, să asigure în a- 
ceastă perioadă o creștere consi
derabilă a efectivului de animale 
și a productivității lor, să sporeas
că numărul vacilor de lapte. Ce e 
drept, în perioada celor 5 luni care 
au trecut de la începutul anului, 
ca urmare a unei orientări mai 
juste, a însușirii sarcinilor plenarei 
din decembrie anul trecut, gospo
dăriile noastre colective: dini raion 
au dezvoltat înfr-o măsură destul 
de mare creșterea animalelor. Une
le' gospodării, ca cele din Micești, 
Telna, Berghin și altele, și-au rea
lizat și depășit sarcinile ce le a- 
veatt stabilite prin planul de pro
ducție. Gospodăria colectivă din 
Micești, de pildă, deși nu avea 
prevăzut, și-a înființat pentru în
ceput o fermă cu 10 vaci de lapte.

Ce e drept, însă, în direcția 
creșterii animalelor mai sînt încă 
gospodării colective în raion care 
subapreciază această ramură adu
cătoare de mari venituri. Gospo
dăria colectivă din Cetea, de pildă, 
deși și-a prevăzut să sporească nu
mărul vacilor de lapte cui încă 7, 
în care scop i s-au și acordat cre
dite, n-a înțeles nici pînă acum 
să-și îndeplinească sarcina stabi
lită prin propria hotărîre a colecti
viștilor. Același lucru se: poate 
spune și despre gospodăria colec
tivă din Benic, care de asemenea 
nu-și are completat efectivul de 
vaci conform cu sarcina1 stabilită 
în planul de producție. împotriva 
unor astfel de lipsuri cînd dezvol
tarea creșterii animalelor este pusă 
pe planul al doilea trebuie luate 
măsuri pentru lichidare.

Dezvoltarea creșterii animalelor, 
sporirea productivității acestora nu 
pot fi înfăptuite atît timp cît nu 
se asigură baza suficientă de 
furajare, atît timp cît nu dezvoltăm 
într-o măsură tot mai mare culti
varea porumbului siloz. Acestea 
sînt două sarcini ce nu’ pot fi des
părțite. In proiectul de Directive 
se arată că porumbul, șl mai ales 
porumbul de siloz, trebuie să de
vină furajul principal în hrănirea 
animalelor. In 1965, îtl întreaga 
tară va trebui să se ajungă să se 
cultive circa 1.200.000 ha cil po
rumb siloz. Cifra de mai sus re
flectă destul de clar necesitatea 
cultivării pe scară cît mai largă a 
porumbului de siloz.

In ultimii ani în raibnul nostru 
cultivarea porumbului pentru siloz 
a început să fie tot mai mult extin
să. In acest an. de pildă, în raion 
unitățile agricole socialiste s-au n- 
gajat să cultive circa 1.100 ha cu 
porumb siloz. Luptînd pentru res
pectarea angajamentului luat, mul
te din gospodăriile colective din 
raion au reușit să însămînțeze în
treaga suprafață stabilită cu po
rumb siloz. Demn de scos în 
evidență este faptul că în sco
pul obținerii unor producții 
sporite la hectar, gospodăriile 
colective din Cistei, Oiejdea, Ber
ghin ca și altele fac porumbului 
siloz aceleași lucrări ca și la po
rumbul pentru boabe. In același 
timp însă1, trebuie arătat că unele 
gospodării colective, ca cea din O- 
breja și altele, neglijează nejusti
ficat efectuarea lucrărilor la timp. 
Acest lucru reiese cu putere din 
faptul că în timp ce porumbul pen
tru boabe este răsărit, cel destinat
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pentru siloz a fost semănat 
mult mai. tîrziu.

Se constată apoi deficiențe se
rioase și în ce privește pregătirea și 
asigurarea de pe acum a condiții
lor de însilozare. Dacă unele gos
podării au executat încă în perioa
da lunilor de iarnă și primăvară 
gropile necesare, apoi trebuie ară
tat că unele gospodării, ca cele 
din Bucerdea, Ighiu, Benic și al
tele, n-au asigurat nici pînă acum 
aceste condiții.

Cele mai serioase lipsuri sînt 
însă în ce privește respectarea în 
întregime, pe comune, a suprafețe
lor planificate a fi însămînțate cu 
porumb pentru siloz. Pînă în mo- 
mentui de față din 1.100 ha plani
ficate, nu s-au însămînțat cu porumb 
pentru siloz decît circa -100 ha. 
Principala lipsă care a 
această gravă rămînere 
pornit de la faptul că 
executive ale sfaturilor 
comunale n-au urmărit 
răspunderea ca unitățile agricole 
socialiste din raza comunei pe care 
o conduc să-și respecte anaaia- 
mehtiil. Din această cauză în a- 
proapc toate comunele suprafețele 
au fost diminuate. In comuna Mi
halț, de pildă, s-a însămînțat mai 
puțin porumb pentru siloz cu 245 
ha, în timp ce în comuna Galda 
de Jos s-au însămînțat cu 104 ha, 
mai puțin, iar în Cricău și Hăpria 
nu s-a însămînțat nici un hectar 
din suprafața stabilită. O astfel de 
atitudine de subapreciere din par
tea conducătorilor acestor comune 
față d» necesitatea însămînțării po
rumbului siloz nu poate decît să 
influențeze negativ asupra dezvol
tării creșterii animalelor și spori
rea productivității acestora. lata 
de ce e nevoie ca acum, cînd si
tuația mai poate fi îndreptată, să 
se studieze și să se rezolve proble
ma în așa fel ca 
gricols socialistă 
nul de producție 
pentru siloz din 
mînțată cu porumb 
treaga suprafață 
bilită pentru porumb de siloz. Gos
podăriile colective din Ciugud și 
Limba, de curînd înființate, vor 
trebui să studieze posibilitatea ca 
o parte din porumb să fie destinat 
pentru siloz, spre a-și crea o pu
ternică bază pentru dezvoltarea 
vitelor în viitor.

Raionul nostru are largi posibi
lități pentru continua dezvoltare a 
culturii porumbului siloz și deci 
pentru sporirea efectivului de ani
male. Este nevoie însă de o largă 
mobilizare din partea organizațiilor 
de partid, din partea sfaturilor 
populare și a organelor agricole, a 
oamenilor muncii din agricultura, 
raionului spre a depune toate efor
turile. pentru înlănțuirea sarcinilor 
ce se desprind din proiectul de Di
rective, pentru dezvoltarea creșterii 
animalelor și sporirea continuă a 
producției de carne, lapte și lînă.

fiecare unitate a- 
să respecte pla- 
și să destinezd 
suprafața îr.să- 
pentru boabe, în
că era sta-

Aspect de la inaugurarea gospodăriei colective din Ciugud. In cli
șeu: tov. Ștefan Boureanu, prim-secretar al comitetului raional al 
P.M.R. întreținîndu-se cu un grup de colectiviști.

78.000 lei
La atît se ridică economiile reali

zate de colectivul de muncitori al 
Secției L. 11 Alba-Iulia în cinstea 
celui de-al 111-lea Congres al P.M.R. 
Și, despre acest harnic colectiv 
mai sînt multe lucruri frumoase de 
spus. Pentru a da patriei cît mai 
mult fier vechi, de exemplu, mun
citorii, tehnicienii și funcționarii 
secției au strîns și expediat uzine
lor, pînă la data de 23 mai, o can
titate de 387.630 kg fier vechi.

Numai într-o singură zi, cu oca
zia prelucrării „Proiectului âe Di
rective", muncitorii de aici au colec
tat și expediat Hunedoarei încă un 
vagon de fier vechi — 21.940 kg. 
La această acțiune au participat cu

-----------------------  
Realizări de seamă 
Depoul C. F. R. Teiuș
întrecerea socialistă în cin- 

celui de-al III-lea Congres al

la
In 

stea 
P.M.R. la Depoul C.F.R. Teiuș se 
înregistrează zi de zi noi succese. 
Edificator în acest sens este japtul 
că pînă la data de 25 ale lumi 
mai planul producției globale a 
fost realizat în proporție de 102,2 
la sută.

La obținerea acestui însemnat 
rezultat o mare contribuție și-a. a- 
dus-o brigada de pe locomotiva cu 
nr. 50.110 condusă de mecanicul 
Man Eugen și fochistul Hălălaie 
loan, care în perioada 1-20 mai a 
realizat o economie de 9,6 tone 
combustibil convențional. De ase
menea s-a evidențiat și brigada de 
pe locomotiva cu nr. 210.189 
condusă de mecanicul Păcurar 
loan și fochistul Ardelean Nistor, 
care a realizat în primele 2 decade 
ale lunii mai o economie de com
bustibil convențional de 10 tone.

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

Satele Ciugud și Limba complet colectivizate
Ciugudul, ca atîtea și atttea sate 

din raion, a cunoscut în anii de la' 
eliberare putsul unei adevărate 
vieți. A înflorit viața nouă <n ca
sele oamenilor de aici. De ar fi să 
luăm doar cîteva aspecte de azi și 
să le punem în fața trecutului, am 
constata o diferență ca de la cer la 
pămlnt. Altădată pentru fiii țăranilor 
muncitori porțile școlilor erau închi
se. Azi, în fiecare an, de aici din 
Ciugud pășesc pragul școlilor me
dii, al facultăților și al școlilor de 
meserii zeci- și zeci de copii.

Cu un an în urmă, aici la Ciu
gud țăranii muncitori, îndrumați de 
organizația de bază, au pus bazele 
unei întovărășiri agricole în care 
a intrat tot satul. Cu ajutorul dai 
de S.M.T., cu sfatul cadrelor de 
ingineri și tehnicieni, țăranii mun
citori au smuls pămîntului roade 
bogate. Acest lucru le-a dat o și 

mult elan comunista Popa Lidia, 
Magda Victoria, candidată P.M.R., 
utemista Lăpăduș Veronica, Schif- 
ler Alexandru, Hălălaie Gheorghe, 
Moldovan Maria, Craioveanu Ana, 
Munteanu Nicolae si alții.

Coresp. BIMBEA VIOREL
♦♦

Pregătirea exemplară
pentru campania de recoltare

Ne mai despart puține zile de 
perioada cînd pe întinsele tarlale 
grîul dat în culoarea aurului aș
teaptă secerătorii. Campania de te- 
coliare e una dintre cele mai de 
seamă campanii agricole, cînd o- 
rice întîrziere, grîul îngrijit atîta 
vreme, dar nesecerat și treierat la 
timp, se poate scutura provocînd 
pierderi mari de recoltă. Iată de ce 
apropierea campaniei de recoltare 
și treieriș presupune o pregătire te
meinică a întregului parc de ma
șini și utilaje, astfel ca atunci cînd 
păioasele au dat în pîrg să pu
tem mobiliza toate forțele la se.-e- 
rat, treierat și dezmiriștit.

Ca urmare a măsurilor luate din 
timp, S.M.T. Alba a reușit să e- 
fectueze în cea mai mare parte ve
rificarea și repararea mașinilor și 
tractoarelor ce vor lucra în cam
panie. Astfel au fost revizuite și 
reparate combinele, secerători-legă- 
torile și batozele în întregime. In ca
dru! stațiunii sînt pe terminate și re
parațiile la tractoare și celălalt u- 
tilaj necesar în campanie. De ase
menea o seamă de rezultate a ob- 

mai mare încredere în justețea dru
mului arătat de partid. Și cum era 
și firesc, convinși de faptul că dru
mul spre belșug și fericire este dru
mul gospodăriei ooledive, comu
niști ca Popa Nicolae, Puiu Toma, 
Angnei Gh., Bran Gh. și alții au 
propus țăranilor muncitori să frea
că de la întovărășire la gospodăria 
colectivă.

Munca a început intens. Resoec- 
tîndu-se liberul consimțămlnt, co
muniștii din sat au stat îndeaproa
pe de vorbă cu fiecare țăran mun
citor si astfel în puține zile cele 
192 de familii din sat și-au înain
tat cereri pentru gospodăria colec
tivă. Odată cu cele 367 ha teren 
colectiviștii au adus în gospodărie 
6 perechi de boi, 49 vaci, 16 cai, 
precum și utilajul agricol necesar.

Duminica trecută, la Ciugud a 
avut loc serbarea de inaugurare, a 
gospodăriei. Cu tot timpul nefavo
rabil, sute de țărani muncitori ou 
venit la serbare. S-a încins vese
lie, s-au ciocn’t pahare. Popa Si
mian — un om în părul căruia 
și-au strîns neaua peste 70 de ier
ni, s-a prins în vîrtejul hateganei.

Ca semn al dragostei nețărmu
rite față de ran id, colectiviștii din 
Ciugud au dat gospodăriei lor nu
mele de gospodăria colectivă ,.'Al 
III-lca Congres al partidului".

★
Tot duminica trecută, a avut loc. 

inaugurarea gospodăriri colective 
„Mureșul" din satul Limba. Și 
aici, ca urmare a muncii depuse, 
104 familii de țărani muncitori s-au 
înscris de bunăvoie în gospodăria 
colectivă.

La inaugurarea ambelor gospo
dării au luat parte tov. Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al Comite
tului. raional de partid, Crișan Gh., 
secretar, Grigore Mureșan, pre
ședintele Sfatului popular raional, 
precum și alți activiști de oardă 
și de stat și invitați.
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Stremț și 
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pune în- 

mai a- 
pregătirilor ?

ținut și gospodăria de stat. 
Galda, unde pregătirile sînt 
proape terminate.

In acest an vor continua să 
creze la treierat, pe lîngă batozele 
și tractoarele S.M.T. și un număr 
destul de mare de batoze și trac
toare proprietate ale gospodăriilor 
colective sau particulară. Unele 
gospodării colective, ca cele din 
Teiuș și Ciugud au luat măsuri 
din timp pentru repararea batoze
lor și a celuilalt utilaj ce va fi fo
losit în campanie. De asemenea la 
Obreja s-au pregătit în cea mai 
mare parte și magaziile pentru de
pozitarea recoltei.

Trebuie spus însă că nu peste 
tot pregătirea campaniei de recol
tare se află în centrul atenției. 
Deși ne mai desparte puțin timp 
pînă la recoltare, la gospodăria co
lectivă din Alba-Iulia nit s-au luat 
încă pînă în prezent măsurile ne
cesare pentru repararea batozei. 
Neglijență în această direcție do
vedesc și unele sfaturi populare 
care nu obligă proprietarii de ba
toze să termine în cel mai scurt 
timp pregătirile pentru 
Așa se explică de ce în 
mune, ca Vintul de Jos, 
aheld, mai sînt și acum 
tractoare nereparate. Se 
trebarea pînă cînd se va 
mîna terminarea
Sau, poate, conducătorii comunelor 
de mai sus așteaptă seceratul ca 
apoi să înceapă reparațiile ? Ase
menea lipsuri vor trebui lichidate 
în timpul cel mai scurt și luate mă
suri pentru terminarea pregătirilor.

Sfaturile populare au datoria să 
acorde un sprijin permanent uni
tăților agricole socialiste și în ce 
privește delimitarea terenului și 
amenajarea ariilor, astfel ca de în
dată ce grîul a fost secerat să poa
tă fi organizat și început treieri- 
șull.

Pregătirea campaniei pentru re
coltare este azi o problemă 'a 
dinea zilei. E nevoie 
lucrările de întreținere 
timpul scurt ce ne-a 
pînă la recoltare să-l 
tru a ne pregăti temeinic, spre 
avea asigurat succesul deplin 
strîngerii recoltei. .

------- -----------
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Tinerețe — cîntec, joc și veselie
Un reușit concurs a! tineretului Gospodarii stranii la lucru

Pentru locuitorii comtfnei Ighiu, 
duminica ce a trecut a constituit o 
adevărată sărbătoare a cîntecuiui 
și jocului. Pe scena căminului cul
tural, în fața unui numeros public, 
formațiile tinerilor artiști amatori 
din Șard, Ighiel, Bucerdea, Țelna 
și cele ale gazdelor și-au disputat 
viu întîietatea în concursul cultu- 
ral-sportiv al tineretului, faza co
munală.

In mîndre costume naționale, so
liștii vocali din Șard au deschis 
concursul și, timp de o oră, etni
cele tinerilor soliști Meteș Cornel, 
Sibișars Maria, Novăceanu Iosif. 
Țuțuian Elena au smuls ropote de 
aplauze. Nu de mai puțin succes 
s-a bucurat și echipa de dansuri 
care, prin Invîrtita, Țarina și Ha- 
țegana, jucate firesc și degajat, au 
cucerit întreaga sală și totodată 
dreptul de a participa la faza in- 
tercomunală.

IJrcînd scena, artiștii amatori din 
Ighiel, Bucerdea și Țelna au dove
dit a nu fi mai prejos ca cei din 
Șard. Dovedind talent și o bună 
pregătire, soliștii Popa Aurel din i

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

Pionieri și școlari în întrecere
In zilele de 22 și 29 mai a.c., în 

comunele Teiuș și Galda de Jos s-a 
desfășurat faza comunală a con
cursului cultural sportiv al pionie
rilor și școlarilor. Au participat la 
Teiuș pionieri și școlari din Mi
halț, Sîntimbru și Pețelca, iar la 
Galda de Jos au evoluat pe tere
nul de sport și pe scenă micii spor
tivi și artiști amatori din Cricău, 
Bcnic și Bucerdea Vinoasă.

Sute de muncitori și țărani mun- 
•■"nri. nărinti și copii, au venit să 
răsplătească munca depusă le har
nicii pionieri povățuiti și îndrumați 
de învățătorii și profesorii lor. Și, 
în fața celor prezenți, corurile pio

Invățînd cu sîrguință în orele de curs, pionierii și școlarii din Mihalț și Cistci, îndrumați de .învă
țătorii și profesorii lor, își petrec și timpul liber cu folos, programele artistice pregătite de ei fiind mult 
apreciate. In clișeu : formația artistică a pionierilor și școlarilor din Cistei (stînga) și corul pionieri
lor și școlarilor din Mihalț (dreaptă).

Schiopătînd nu poți ajunge departe
Nu-i nici un țăran muncitor din 

Oiejdea, fie el romîn sau maghiar, 
care să nu-și aducă cu drag amin
te de cele petrecute în satul lor in 
anii din urmă. A pierit de aici ca 
prin farmec vrăjmășia ce otrăvise 
altădată inimile oamenilor. Oiej- 
denii și-au întins mîinile peste ră
zoare și și-au făcut una pămîntu- 
rle, iar pe ulițele satului, ca semn 
al bunăstării sătenilor, case noi 
s-au înălțat una după alta. Infr-un 
cuvînt spus, viața s-a schimbat și 
la Oiejdea ca peste tot în țară.

In toamna anului trecut oiejdenii 
au mai adăugat încă o verigă la 
șirul victoriilor obținute în anii cei 
noi: colectivizarea întregului sat. 
Și, în frunte cu comuniștii, cu mic 
cu mare colectiviștii din Oiejdea 
au pornit o muncă stăruitoare care 
să le facă gospodăria înfloritoare 
iar casele îmbelșugate.

E ceva totuși la Oiejdea care 
nu-l așa cum ar trebui să fie și a- 
cest lucru îl simte fiecare sătean 
din partea locului. De la o vreme, 
zilele de odihnă slut sarbede ta O- 
iejdea Artiștii satului, și are satul 
așa ceva, nu-și mai fac auzit gla
sul. Activiștii culturali de aici care, 
nu se poate spune că nu și-au a- 
dus aportul altădată la obținerea 
izbînzilor, acum se hrănesc cu 
lauri veștezi. Cu alte cuvinte spus, 

Ighiei, Iancu Victoria și Constan
tin Livia din Bucerdea au fost, de 
asemenea, selecționați pentru faza 
intercomunală.

De un deosebit succes s-a bucu
rat brigada artistică de agitație 
„înflorește colectiva" din Țelna, 
precum și corul căminului cultural 
din Ighiu.

Vorbind despre frumoasele reali
zări obținute de tineri în munca ar
tistică desfășurată la1 acest con
curs, nu putem trece cu vederea in
teresul și dragostea cu care ei iau 
parte la această muncă, sprijinul 
prețios al profesorului Rațiu Gh, 
dirijorul corului din Ighiu, precum 
și cel al tovarășului Popescu Gh., 
directorul căminului cultural in 
pregătirea formațiilor artistice de 
pe raza comunei.

Soliștii vocali și restul formații
lor selecționate duminica ce a tre
cut se vor întîlni în 24 iulie a.c. 
în etapa a 11-a a concursului, ce 
va avea loc la Galda de Jos cu 
tinerii artiști amatori selecționați 
în concursuri similare ținute în 
restul comunelor din raion.

nierilor și școlarilor din Teiuș, Mi
halț și Stremț, interpretînd cînte- 
cele „Bucuria în colectivă", „Cîn
tec pioneresc" și altele au captivat 
publicul atît prin disciplina execu
ției cît și prin armonie. Cu același 
succes și-a desfășurat apoi progra
mul și brigada artistică de agita
ție a școlii de 7 ani din Stremț.

întrecerile sportive dintre pionieri 
și școlari au atras, de asemenea, 
un mare număr de spectatori. Pe 
primele locuri la alergări și sări
turi s-au clasat pionierii Radu Va
leria, Koble Andrei, Bîzgan Maria
na si Mădăras Sabin.
H|. i' ’ RAȚIU ION 

activitatea culturală de aici șchioa- 
pătă.

Schiopătînd însă, poți oare ajunge 
departe? Răspundeți, tovarăși. acti
viști culturali de la Oiejdea! In lu
nile februarie și martie ați prezen
tat în fața colectiviștilor piesele de 
teatru „S-a rupt raful" și „Fin sau 
paie" și oamenii v-au răsplătit cu 
aplauze, dar n-ați simțit în ele în
demnul. Nu-i așa, tovarășe Vicol 
Filimon? Ce puteți răspunde, to
varăși Santo Mihai, Soos Ida, Vi
col Maria și Frtncu Maria?

E drept, încă nu aveți toate con
dițiile pe Care le-ați dori. Dar, le 
veți aveai In centrul satului viito
rul cămin cultural va fi în curînd 
dat în folosință.

Ptnă atunci însă, de ce nu folo
siți ceea ce aveți? Colectiviștii sînt 
bucuroși să vă audă și între pereții 
școlii ca și in aer liber sau chiar 
la locul lor de muncă. Și doar ați 
avea atitea să le spuneți. Se apro
pie Congresul partidului, vorbiti-le 
de pcrspectivete mărețe ce se des
chid patriei noastre în viitorii ani. 
Umpleți satul cu numele tovarăși
lor Tamaș Ion, Nagy Alexandru, 
Crișan Aurel, Bartha Ileana și alți

La căminul de zi din Alba-Iulia. 
Cu fețele pline de zîmbet copiii în
cearcă noile leagăne.

Sărbătorind ziua de 1 Iunie
Duminica trecută, la căminul 

cultural din Galda de Jos, în [ața 
a peste 500 țărani muncitori a fost 
prezentată conferința „1 Iunie — 
Ziua Internațională a copilului", 
după care a urmat un bogat pro
gram artistic. Au fost prezentate 
cu acest prilej cîrdece și recitări, 
închinate mamei și copilului, iar 
membrele Comisiei de femei au a- 
părut pe scenă și au executat cu 
mufă măiestrie o suită de dansuri 
populare romînești și sovietice.

O plăcută surpriză pentru copii 
a constituit-o prezentarea piesei de 
teatru „Motanul cel isteț" de că
tre colectivul de păpușari, o nouă 
formație artistică înființată pe lin
gă căminul cultural din Galda de 
Jos.

Manifes'ări cultural-artistice în
chinate zilei de 1 Iunie au avut 
loc, duminica trecută, la toate că
minele culturale din raion.

fruntași din gospodăria colectivă 
și indemnați-i și pe alții să le ur
meze exemplul. Cereți sprijinul co
muniștilor din sat și dfile ce veți 
întreprinde vor fi cu siguranță în
cununate de succes.

Că șchiopătînd nu se poate a- 
junge departe, trebuie să fie clar 
și pentru activiștii culturali den 
centrul de comună. Pentru tovară
șul Păcurar Aurel, directorul cămi
nului cultural din Galda de Jos, 
nu trebuie să fie de ajuns că ta 
centru treburile merg bine. E de 
datoria sa să ajute satele și să 
facă un punct de mîndrie din fap
tul că și aici activitatea culturală 
face progrese, iar operatorul cine
matografului de la Galda de Jos să 
mai lase la o parte comoditatea și 
să se deplaseze și în satele comu
nei pentru a rula filme. Colecti
viștii din Oiejdea și Mcsentea sînt 
dornici de așa ceva și-l așteaptă 
cu drag.

Starea în care se găsește în pre
zent activitatea culturală din Oiej
dea nu-i de laudă. Asupra acestui 
lucru trebuie să cugete toți factorii 
de care depinde curmarea răului. 
Și nu numai să cugete, ci să ia 
măsuri, să treacă la acțiune.

Convinși de faptul că nentru 
buna gospodărire a străzii lor ei 
trebuie să fie primii care să con
cura la acest lucru, locatarii de pe 
strada Iazului din Alba-Iulia au 
întreprins în ultimul timp o seamă 
de acțiuni gospodărești. Au cură
țat șanțurile de scurgere, au nive
lat strada pe o lungime de 286 m

O să avem o
Cînd s-a liotărît construirea unei 

școli la noi în Valea Mînăstirii, en
tuziasmul sătenilor a fost nețăr
murit de mare. Le vom zidi copii
lor noștri, spuneau oamenii de 
aici, o școală mare, luminoasă, le 
vom crea condiții mai bune pentru 
învățătură.

Cu acest gînd țăranii muncitori 
din Valea-Mînăstirii au început lu
crările. Și, nu e om în sat care să nu 
fi luai parte fie prin muncă vo-

Ne-am îmbunătățit munca
In urma schimbului de experien

ță organizat de C.S.R. Deva, în 
luna mai, cu directorii și bibliote
carii cluburilor, cu responsabilii 
culturali ai comitetelor sindicale, 
activitatea culturală din cadrul clu
bului „1 Mai" din Teiuș s-a îmbu
nătățit simțitor.

La biblioteca clubului, de pildă, 
în urma îmbunătățirii sistemului de 
muncă prin organizarea unei mai 
laigi popularizări a cărților și prin 
deplasarea zilnică a bibliotecarului 
în mijlocul muncitorilor cu cărțile

Toată jfenfia îngrijirii culturilor
IN F^CINTE PftAȘST

.Cu tot timpul neprielnic din ulti- 
mult timp, membrii gospodării'or 
colective și ai întovărășirilor ag’i- 
cole din cuprinsul comunei A’ihalț 
acordă toată atenția lucrărilor de 
îngrijire a culturilor. Astfel,pînă în 
prezent a fost efectuat plivitul pă- 
ioaselor și s-a început prașila la

Intr-o săptămînă nici un hectar
Cu toate că comuna Hăpria nu 

are condiții diferite față de cele ale 
comunei Mihalț și că adeleasi pioi 
au căzut deopotrivă, aici vrășitul 
porumbului este mult rămas în ur
mă. Pînă în prezent prima prașilă 
nu s-a făcut decît pe cîteva hec
tare, fără a -mai vorbi de - faptul că 
mai sînt încă și acum prăsitoare, 
care nu sînt prășite niciodată, cînd 
în mod normal ar fi trebuit prășite 
pentru a doua oară:

IN ATENȚIA VITICULTORILOR

Stropitul viilor înainte de înflorit
Ploile din decada III a lunii mai 

și mai ales ploile intermitente' și 
generale din zilele de 27-30 mai, 
precum și temperaturile normale 
au creat condiții favorabile încol
țiră și dezvoltării ciupercii care 
produce mana viței de vie.

De aceea, în momentul de față 
cea mai principală sarcină ce se 
punte în fața viticultorilor din ra
ion este să facă primul stropit la 
vii înainte de înflorit, pentru a pre
veni un atac de mană în timpul 
înfloritului.

Efectuarea acestui stropit se vă 
face în zilele pînă la 8 iunie, cu 
o zeamă bordeleză care să conțină 
500 grame piatră vînătă, 250 gra
me var nestins, sau 1 kg var stins 
(pastă) și 100 grame piatră acră 
la 100 litri apă. La prepararea ze- 
mei este bine să se țină seamă de 
următoarele indicații :

Se dizolvă piatra vînătă într-iin 
vas de lemn (e bine să fie pisată 
mărunt dacă dorim să se dizolve 
repede). In același vas se dizolvă 

și au aliniat toate gardurile, ast
fel că în ansamblu strada Iazului 
a devenit dreaptă și curată.

In acțiunile întreprinse au mun
cit în frunte cu tovarășa Ledrer 
Elvira, deputata circumscripției nr. 
32, majoritatea cetățenilor ce lo
cuiesc pe strada Iazului.

MARIA BOLDURA

școală noua
luptară, fie prin contribuție cu ma
teriale la construirea școlii.

Acum, cînd mai sînt doar puține 
zile pînă la evenimentul mult aș
teptat de întregul nostru popor, 
cel de-al III-lea Congres al P.M.R., 
țăranii muncitori din Valea Mînăs
tirii dau zor ultimelor lucrări în 
vederea terminării construcției 
școlii. Ei vor întîmpina Congresul 
partidului cu angajamentul reali
zat, cu școala terminată. .

TOTOIAN SIMION

cele mai căutate, îndeosebi tehni
ce, numărul cititorilor noi înscriși 
sau reactivizați a crescut mult.

Astfel, numai în decurs de c.îteva 
zile după schimbul de experiență, 
numărul cititorilor acestei biblio
teci a crescut cu 164, din care 139 
sînt cititori noi înscriși.

Pentru satisfacerea cerințelor tot 
mai mari ale cititorilor noștri, zi
lele acestea, biblioteca a fost re
împrospătată cu un însemnat nu
măr de cărți.

TIRTESCU VINTILA

sfecla de zahăr, floarea-soarehii și 
porumb. Membrii întovărășirii din 
Mihalț, mobilizînd toate forțele, au 
reușit să efectueze la sfecla de za
hăr și prașila a Il-a. La porumb, 
pînă în prezent, prima prașilă a 
fost efectuată pe o suprafață de 
peste 450 ha.

Cît de încet merg aici lucrările 
de întreținere se poate vedea și din 
faptul că timp de o săptămînă, în 
cadrul comunei, n-a fost prășit nici 
un hectar de teren.

Fată de o astfel de situație si fi
nind cont că ultimele ploi. favori
zează creșterea buruienilor, comi
tetul executiv al sfatului popular 
comunal și organele agricole au 
datoria de a lua toate măsurile 
pentru grăbirea prășitului.

și piatra acră. In alt vaș tot de 
lemn se stinge varul care apoi se 
toarnă în vasul mare pentru solu
ția de stropit. Peste apa cu var se 
toarnă ușor și se amestecă solu
ția de piatră vînătă adăugîndu-se 
apă pînă aproape de 100 litri. Se 
încearcă apoi soluția cu hîrtie de 
turnesol sau fenolftaleină pentru 
a se vedea dacă e neutră spre a 
nu arde frunzele.

Dacă e nevoie de var se mai a- 
daugă și după aceasta se comple
tează cit apă pînă la 100 litri.

Zeama bordeleză trebuie să se 
folosească în aceeași zi.

La executarea stropitului se. va 
avea grijă să se pulverizeze bine 
ciorchinii, lăstarii și dosul frunze
lor, pe unde pătrunde boala.

Pentru a avea un rezultat cît 
mai bun, atît în combaterea manei, 
cît și în dezvoltarea strugurilor, 
este necesar ca și plivitul viilor să 
se facă tot înainte de înflorit.

Stațiunea de avertizare 
, a manei Ighiu-Alba



Pe marginea adunărilor de dare de seamă

Să sc acorde atcnfla cuvenita 
tuturor problemelor

Proiectul de Directive in dezbaterea oamenilor muncii
Răspundem prin fapte grijii ce ne-o poartă partidul

Biroul organizației de bază de 
la fabrica „Ardeleana" a prezentat 
în fața adunării generale darea de 
seamă pe semestrul I al anului In 
curs. Analiza făcută în cuprinsul 
dării de seamă a scos în evidență 
faptul că în perioada respectivă 
s-au obținut rezultate bune în 
muncă, atît în ceea ce privește în
tărirea vieții de partid cît și în în
deplinirea sarcinilor economice, lu
cru confirmat de fapt prin primirea 
de noi membri și candidați de 
partid, desfășurarea cu mai bune 
rezultate a muncii politice de masă, 
participarea membrilor și candida- 
ților de partid la rezolvarea mul
tiplelor probleme economice pentru 
îndeplinirea planului de producție, 
realizîndu-se economii la prețul de 
cost ce întrec suma de 300.000 lei. 
Pe lingă acesrtea, în cadrul adu
nării generale, cei care au luat cu- 
vîn'ul la discuții au arătat încă 
multe rezultate bune obținute în 
activitatea biroului organizației de 
bază, dar au scos .la iveală și o 
seamă de lipsuri, care au făcut ca 
multe din sarcini să nu fie duse la 
îndeplinire.

In adunare s-a discutat mult de
spre învățământul de partid. A fost 
critidat biroul organizației de bază 
pentru faptul că s-a ocupat s:ab 
șl în unele cazuri a neglijat a- 
ceastă sarcină. Membrii biroului 

u controlat felul cum participă 
. .. mbrii și candidații de partid la 
ședințele cercurilor și cursurilor, 
n-au controlat cum propagandiștii 
își îndeplinesc sarcinile și n-au pus 
de ajuns accent pe calitatea învă- 
țămîr.tului de partid. Discutînd 
despre această problemă, tovarășa 
•Maria Muntean, propagandistă la 
•cursul seral anul II, a arătat că 
din partea biroului organizației 
de bază nu a participat nici un 
tovarăș la ședințele cursului. Sla
bul control din partea biroului a 
făcut ca învățămîntul de partid să 
se desfășoare cu multe lipsuri, atît 
din punct de vedere organizatoric 
cît mai ales din punct de vedere 
al conținutului. Nu mai poate fi 
vorba de calitate cînd înlr-o șe
dință a cursului se expun 2-3 
teme, așa cum de fapt s-a petre
cut la unele cursuri de la fabrica 
„Ardeleana". Despre această pro
blemă au mai vorbit și too. Ciulea 
Teodor, Comșa Ion și alții.

Una dintre sarcinile de mare 
. ăspundere, care a stat și stă în 

■!ața biroului organizației de bază 
și a tuturor membrilor de par'id, 
este educarea partinică a candi- 
daților de partid, antrenarea lor 
în munca politică, îndrumarea și 
sprijinirea lor permanentă. Discu
tînd despre felul cum biroul orga
nizației de bază s-a preocupat de 
această problemă, tovarășa Maria 
Dat a spus printre altele: „biroul 
•organizației de bază s-a preocupat 
prea puțin de educarea noastră 
politică, atît înainte cît și după 
primirea în partid, din care cauză 
noi, candidații de partid, nu putem 
face față întotdeauna sarcinilor ce 
ne sînt trasate". Și, pe bună drep
tate a fost criticat biroul organi
zației de bază, deoarece această 
sarcină atît de importantă n-a 
•constituit o preocupare permanentă 
în activitatea sa, lucru dare nu 
va trebui să se mai repete în vii
tor. Educarea candidaților de 
partid va trebui să constituie o 
preocupare nu numai a biroului 
ci șl a fiecărui membru de partid. 
Biroul organizației de bază a tre
cut cu multă ușurință și peste alte

-----------

Gînduri în fața unei gazete de perete
Gazeta de perete a organizației 

de bază P.M.R. și a comitetului de 
întreprindere de la fabrica de pro
duse ceramice „Sîntimbru“ te în- 
tîmpină cît ce treci pragul fabricii. 
Te oprești. O privești și-i faci în
conjurul. Ca aspect e frumoasă. 
N-ai ce zice.

Despre felul cttm organizația de 
partid și comitetul de întreprindere 
«,e ccupă însă de organul lor de 
presă, sau despre felul cum colec
tivul de redacție caută să se achi
te de sarcinile ce-i revin, apoi sc 
găsesc multe de spus. La gazetă 
lipsesc adesea articolele sau dacă 
totuși există, acestea sînt mult de
pășite. La 28 mai, la această ga
zetă, de pildă, se mai găseau încă 
articole scrise și expuse în luna a- 

probleme tot atît de importante ca, 
de pildă, conducerea organizațiilor 
de masă și în mod deosebit a or
ganizației U.T.M., din fabrică, 
mai ales că aici lucrează un în
semnat număr de tineri. Slabul 
control din partea biroului orga
nizației de partid asupra muncii 
tineretului a făcut ca și în această 
direcție să existe pe lîngă părți 
pozitive și multe lipsuri în ceea ce 
privește participarea tinerilor la 
munca cultural-sportivă, la acțiu
nile cu caracter patriotic etc., lu
cru care de fapt a fost scos în 
evidență de iov. Teodora Coltor, 
care a luat cuvîntul la discuții, 
precum și de alți tovarăși.

O problemă care nu a constituit 
baza unei analize temeinică în 
cadrul adunării . — puțin în 
discuții șt de loc în darea de 
seamă a biroului — este munca 
grupelor de partid. Care să fie 
cauza ? Este oare o scăpate a 
biroului? Se pare că alta este 
cauza. Biroul organizației de b iză 
s-a preocupat foarte puțin de ac
tivitatea grupelor de partid și ast
fel rezultatele muncii acestora nu 
poate fi altul decît pe măsura preo
cupării biroului organizației de 
bază. Biroul organizației de bază 
nu a fost tras la răspundere de 
c'ătre adunarea generală pentru a- 
ceastă lipsă, lucru care va trebui 
să-l facă, pentru ca grupele de 
partid să-și aducă aportul lor la 
îndeplinirea sarcinilor ce le stau 
în fată.

Alți tovarăși, care au luat cu
vîntul la discuții, au criticat biroul 
organizației de bază și pentru alte 
lipsuri și au analizat cauzele a- 
cestora. ’ Astfel, a reieșit că prin
cipala cauză a lipsurilor o cons
tituie faptul că nu toți membrii 
biroului se achită de sarcinile ce 
le-au fost încredințate și că biroul 
nu desfășoară o muncă colectivă. 
Din această cauză o serie de sar
cini nu sînt duse la îndeplinire, 
iar în unele cazuri sînt neglijate.

Adunarea generală a organiza
ției de bază de la fabrica „Ar
deleana" a analizat bine munca 
biroului, a criticat lipsurile din 
munca acestuia. Din această ana
liză biroul va trebui să tragă în
vățăminte pentru activitatea sa de 
viitor și să nu se preocupe numai 
de unele probleme, iar altele să 
le neglijeze conslderlndu-le mai 
puțin importante. Trebuie avut 
în vedere că în munca de partid 
o sarcină, oricît ar fi ea de misă, 
reprezintă o mare importanță în 
ansamblul muncii în general și, 
prin urmare, trebuie să luptăm 
pen'ru îndeplinirea ei la limp și 
întocmai.

Locațiile — bani cheltuiți fără rost
Se întîmplă nu de puține cri ca, 

vorbind despre locații, să auzi din 
partea unor conducători de unități 
cum că, chipurile, 100 sau 200 de, 
lei plătiți drept locație nu se cu
nosc în activitatea intensă a în
treprinderii, că o astfel de sumă e 
ca și un picur în oceanul de apă... 
Curioasă comparație! Și sîntem si
guri că dacă se vor aduna leu Un
gă leu toate sumele achitate pen
tru locații, tovarășii se vor con
vinge că sumele nu sînt tocmai 

prilie. Iar în ce privește conținutul 
articolelor se poate spune că ar fi 
fost valabil pentru oricare gazetă 
de perete, neavînd aproape nimic 
din care să rezulte specificul mun
cii în fabrică, preocupările și fră- 
mîntările muncitorilor de aici.

Față de lipsurile manifestate în 
activitatea colectivului de redacție
— responsabil tov. Rațiu Nicolae
— organizația de bază trebuie să 
ia măsuri. Acest lucru se impune 
cu atît mai mult cu cît de Congre
sul partidului ne mai despart pu
ține zile și în articolele de la ga
zetă trebuie să se reflecte puternic 
entuziasmul și rezultatele cu care 
muncitorii fabricii întîmpină în
semnatul eveniment.

La începutul lunii mai a. c. a 
avut loc la Depoul C.F.R. Teiuș 
o consfătuire de producție. S-a dis
cutat cum va întîmpină colectivul 
de muncă mărețul eveniment din 
viața poporului nostru, cel dc-al 
III-lea Congres al P.M.R. Și a- 
proapc că n-a fost nici unul din 
cei prezenți care să nu aibă ceva 
de spus. „Ne angajăm ca în cins
tea celui de-al III-lea Congres al 
partidului să executăm reparația la 
o locomotivă cu ocazia spălării cu 
material economisit1' — răsunăho- 
tărît glasul comunistului Suciu 
Traian, șef de echipă.

„Noi o să economisim material 
de antifricțiune, au spus turnăto
rul Cristea Simion și fierarul Co- 
bliș loan. Eu am să economisesc 
materialul necesar pentru; repara
țiile de tinichigerie, își alătură gla
sul tov. Sîrbu Vasile.

Au luat apoi pe rînd cuvîntul 
strungari, cazangii, instalatori,

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

Să obținem producții mari la hectar, 
să creștem mai multe animale

Dezbaterea proiectului Directive
lor celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., ce a avut loc în satele și 
comunele raionului nostru, a con
stituit un nou prilej de afirmare a 
dragostei țărănimii muncitoare 
pentru partid și hotarîrea ei de a 
contribui, alături de clasa munci
toare, la îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin, mai ales îm ce privește trans
formarea socialistă a agriculturii, 
obținerea unor producții sporite la 
hectar, creșterea „a . cît mai multe 
animale.
' La dezbaterea proiectului de Di

rective au participat mii de țărani 
muncitori, colectiviști, un mare nu 
măr discutînd cu ’însuflețire des
pre mărețele perspective ce se des
chid poporului nostru și au făcut 
numeroase și prețioase propuneri.

In comuna Stremț au: participat 
aproape 800 de cetățeni. Luînd cu-- 
vîntul în cadrul dezbaterii ce a a- 
vut loc, tov. Doboș Trifan a spus 
printre altele : „Directivele Congre
sului sînt un măreț program pentru 
ridicarea nivelului de trai al po
porului nostru. Și nouă, țăranilor 
muncitori, ne revin sarcini mari, 
să mărim producția de cereale la 
hectar și să creștem cît mai multe 
animale1'.

La adunarea ce a avut loc în 
comuna Bărăbanț au luat parte 
peste 500 cetățeni și au luat eu- 
vîntul 21 tovarăși. La G.A.C. Mi- 
cești colectiviștii și-au propus să 
mărească numărul de vaci de lapte 

mici și că locațiile nu sînt altceva 
decît bani cheltuiți fără rost, nu 
sînt altceva decît o dovadă a sla
bei gospodăriri.

încă în cursul anului trecut 
lipsa de interes pentru înlăturarea 
locațiilor a fost aspru criticată.. 
S-au plătit mai mult de o sută mii 
de lei locații. E oare aceasta o 
sumă de neluat în seamă cînd, fă- 
cînd o socoteală, ajungi la con
cluzia că, cu o asemenea sumă se 
pot construi 3 apartamente de lo
cuit? Categoric că nu? Și, așa 
cum era și firesc, după apariția 
noilor sarcini trasate de plenara 
din decembrie a C.C. al P.M.R., 
fiecare conducere de întreprindere 
ar fi trebuit să ia asemenea mă
suri care să ducă la lichidarea 
completă a locațiilor. Din păcate 
însă nu peste tot înlăturarea risi
pei și realizarea de cît mai multe 
economii se află la Iod, de cinste. 
Acest lucru reiese din însuși fap
tul că și în acest an în numai 4 
luni sumele plătite drept locații 
pentru nedescărcarea la timp a 
vagoanelor se ridică la aproape 
20.000 lei. O astfel de sumă nu e 
cîtuși de puțin de neluat în scamă 
deoarece ea influențează asupra 
prețului de cost și asupra cheltu
ielilor de circulație. La aceasta se 
mai adaugă și alte neajunsuri. In 
timp ce vagoanele staționează din 
neglijența unora, o serie de unități 
sînt încurcate în realizarea nor
mală a transporturilor. Dacă soco
tim numai cele 4 luni, aici la noi 

maiștri, și fiecare, însuflețiți de 
dorința de a cinsti prin fapte acest 
măreț eveniment, s-a angșjat să 
muncească mai mult și mai bine. 
Și angajamentul luat în consfătui
rea de la începutul lunii mai a fost 
pe deplin îndeplinit.

★
După apariția proiectului Direc

tivelor celui de-al III-lea Congres 
al P M.R., entuziasmul cu care se 
desfășoară munca pentru îndepli
nirea și depășirea indicilor de plan 
a crescut și mai mult. însuflețit 
de prevederile proiectului de Di
rective, colectivul de muncă din 
depou răspunde prin fapte griiiice 
le-o poartă partidul pentru ridica
rea permanentă a nivelului lor de 
trai.

Ca peste tot în întreaga țară, și 
la Depoul C.F.R. Teiuș a fost dez
bătut proiectul de Directive a! ce
lui de-al III-lea Congres al P.M.R. 
In ziua de 28 mai a.c., acest do- 

de la 10 cîte au, la 50 pînă la 
sfîrșitul anului 1965, al oilor de la 
270 la 1.500 capete.

Tov. Balaș Toma, din gospodă
ria colectivă Benic, a propus să se 
ia măsuri pentru irigarea unei su
prafețe mai mari de porumb, a- 
ceasta pentru a se obține producții 
mari Și, așa, în fiecare adunare 
s-au făcut propuneri, s-au luat an
gajamente pentru continua dezvol
tare a agriculturii, pe drumul ară
tat de partid. • 

Deși tînără, brigada artistică de agitație din satul Șeușa a cîștigat 
simpatia întregului sat. IN CLIȘEU: Brigada în plin program.

în oraș s-au irosit cu staționările 
peste limită peste 500 ore.

O seamă de unități eja O.C.L. 
Produse industriale, „AGROSEM", 
U.R.C.C, și altele, au plătit pînă a- 
cum peste cîte o mie lei drept lo
cații fiecare. O.C.I,. Produse in
dustriale, de pildă, pentru nedes
cărcarea la timp a vagoanelor a 
plătit peste 3.500 lei drept locații. 
De asemenea, peste 1.200 lei a plă
tit drept locații și gospodăria co
lectivă din oraș care, deși are po
sibilități proprii de transport, a a- 
mînat descărcarea vagoanelor.

E adevărat că uneori nici unită
țile de deservire n-au efectuat în 
timp transporturile. Dar nu e mai 
puțin adevărat că nici conducătorii 
unităților de mai sus nu s-au inte
resat suficient de această proble
mă, lăslnd-o nu de puține ori pe 
planul al doilea.

Pentru fiecare conducere de 
întreprindere problema eliminării 
complete a locațiilor trebuie să fie 
în centrul atenției. Sînt de netole
rat situații ca cele de pînă acum 
cînd din neglijența unora întreprin
derea. să fie pusă în situația de a 
achita mii de lei drept locații. Tre
buie în așa fel organizat# munca, 
îneît de îndată ce sosește vagonul 
el să fie imediat descărcat și re
dat circulației. In felul acesta nu 
numai că înlăturăm cheltuirea fără 
rost a unor sume destul de mari, 
dar sprijinim C.F.R.-ul să-și des
fășoare munca de transporturi în 
condiții cit mai bune. 

cument a fost discutat de către 
muncitorii de la atelier și serviciul 
tehnic și administrativ. In cadrul 
adunării muncitorii și-au manifes
tat bucuria și hotarîrea lor de a 
contribui la realizarea sarcinilor 
ce le revin în domeniul transportu
rilor. La discuții s-au înscris mulți 
tovarăși. Ei s-au angajat să cin
stească mărețul eveniment ca re
zultate deosebite. Luînd cuvîntul 
maistrul Simion Rancea, a spus 
printre altele: „ca o complectare 
la angajamentul luat, de a repara 
o locomotivă din material econo
misit, noi ne-am sfătuit și am ho
tărî! să reparăm această locomo
tivă în mod gratuit, iar echipa de 
la R.R.D. să termine locomotiva 
230.019 pînă Ia 31 mai I960".

A doua zi, deși zi de repaus, la 
depou se muncea cu multă însu
flețire, pentru ca angajamentul 
luat cu o zi înainte să fie îndepli
nit. Și întregul colectiv s-a ținut 
de cuvînt. Locomotiva 50.004 a fost 
reparată cu material din economii 
și în mod voluntar. Aceasta a fă
cut ca la economiile de 282.000 lei 
realizate de la începutul anului să 
se mai adauge încă 3.600 lei, in 
afară de cele 104 ore efectuate in 
aceeași zi de echipa de la R.R.D.

Colectivul de muncă de la De
poul C.F.R. Teiuș este hotărît să 
meargă pe linia consolidării suc
ceselor și să obțină rezultate din 
ce în ce mai bune, pentru a con
tribui din plin la îmbunătățirea 
transporturilor pe calea ferată, 
sarcină de mare importanță, așa 
cum prevede proiectul de Directive.

V. STREMȚAN 
secretarul org. de bază

Pe urmele materialelor publicate

Depozitai
va fi lichidat

In numărul 553 din 13 mai, în 
ziarul „Steaua roșie" a fost publi
cat aiticolul -„Un depozit de formă 
și... bani cheltuiți degeaba", în 
care a fost criticată lipsa de simț 
gospodăresc a conducerii grupului 
de șantiere din Alba-Iulia al 
T.R.C.L.H., care cu acest „depozit 
de formă" a înregistrat o scamă 
de cheltuieli inutile.

Răspunzînd ziarului la semnalul 
critic, conducerea grupului de șan
tiere arată că cele sezisaie sînt 
juste și că s-a luat măsura ca a- 
cest depozit în răstimp de o lună 
să fie lichidat.

Căminul cultural 
a căpătat altă față

Criticat fiind Sfatul popular din 
comuna Vințul de Jos pentru felul 
cum a gospodărit pînă nu de mult 
căminul cultural din Vurpăr, din 
răspunsul trimis redacției de Comi
tetul comunal de partid Vințul de 
Jos se desprinde faptul că la Vur- 
păr căminul cultural a căpătat altă 
față. Căminul cultural de aici a 
fost reparat, spoit și curățit și s-au 
luat măsuri pentru procurarea mo
bilierului necesar, creîndu-se astfel 
activității culturale condiții bune 
de desfășurare.



- sjpomr -
poale juca șa fotbal!

In urma incidentului cu avionul „U-2“

Ziare occidentale cer schimbarea 
politicii externe americane

LONDRA (Agerpres). Diferite 
ziare occidentale din cele mai influ
ente continuă să critice politica 
Cercurilor conducătoare americane, 
care a dus la imposibilitatea ținerii 
conferinței la nivel înalt și subli
niază că este necesară o cit mai 
grabnică schimbare a acestei po
litici.

„Incidentul cu avionul "U 2", 
scrie ziarul „The Guardian" — 
constituie poate cea mai importan
tă criză din politica externă ameri
cană de la sflrșitul războiului din 
Coreea... Este sigur că el a con
stituit o mare greșeală și o gafă. 
Și declarațiile oficialităților să a- 
semenea zboruri vor continua au 
fost o și mai mare enormitate. Po
porul american are dreptul să știe 
cine poartă răspunderea acestei stu
pidități. Și acest drept îl au și a- 
liații Statelor Unite. Din această 
cauză ancheta întreprinsă sub egi
da Senatului în această chestiune 
trebuie salutată. Ea poate va reuși 
să convingă... că cel puțin unii 
dintre americani sînt neplăcut im
presionați de felul în care s-au 
purtai conducătorii lor și că po
porul american dorește pacea tot 
aiît de mult ca și anul trecut cînd 
Hrusciov a vizitat Statele Unite".

„The Guardian" atrage în legă
tură cu aceasta atenția opiniei pu
blice asupra primejdiei pe care o 
prezintă pentru progresele realizate 
pe calea destinderii, încercările 
cercurilor militariste din Statele 
Unite de a relua campania de pro
pagandă ostilă țărilor socialiste și 
favorabilă în general „războiului 
rece".

Referindu-se la curentul de pro-
------------ 

țest care se manifestă în întreaga 
lume occidentală împotriva încer
cărilor de a împinge politica ame
ricană. pe calea rigidității, comen
tatorul american James Reston, 
scria recent în „New York Times" 
c]ă ta Londra, ca și la Paris, în 
cercuri politice tot mai largi se ex
primă îndoieli în ce privește capa
citatea oamenilor de stat americani 
de a conduce „alianța occiden
tală".

Revista britanică „New States
man" se referă la necesitatea im
perioasă pentru aliații Statelor U- 
nite. de a acționa spre a împiedica 
atragerea întregii lumi pe calea li
nei politici dăunătoare păcii și des
tinderii internaționale.

„Căci, se spune într-o scrisoare 
a unui cititor publicată de „Ncw 
Statesman", în legătură cu această 
problemă — există pericolul ca tor
pilarea conferinței să ducă ia in
tensificarea războiului rece. Tre
buie deci să acordăm cea mai mare 
atenți" elaborării unor măsuri prac
tice din partea Angliei care să poa
tă contribui la normalizarea situa
ției. Una din aceste măsuri, pri
vește China.

Noi ar trebui să milităm centru 
a obține ca guvernul englez să-și 
dea votul în favoarea ocupării de 
către China a locului ce-i revine 
în conferințele internaționale, pen
tru a se pune capăt mascaradei prin 
care guvernul din Formoza e pre
zentat drept guvernul Chinei... 
Prin măsuri cjum e cea de mai sus, 
guvernul britanic ar putea să con
tribuie activ în viitorul imediat la 
îmbunătățrea atmosferei interna
ționale".

517.000 de șomeri 
în Canada

Potrivit datelor oficiale ale Bi
roului de statistică din Canada, la 
sfîrșitul lunii aprilie în țară ex!s- 
tau 517.000 de șomeri, cea ce re
prezintă 8,3 la sută din întreaga 
forță de muncă.

In Canada șomajul a căpătat un 
caracter cronic, scrie ziarul „To
ronto Daily Star".

les la iveală fărădelegile 
clicii lisînmaniste

Intr-o ședință a Comisiei pentru 
anchetarea asasinării unor cetățeni 
nevinovați, un deputat al Adunării 
Naționale din partea Partidului li
beral din insula Cecijudo a acuzat 
clica lisînmanistă de împușcarea în 
masă a locuitorilor din insula Ce
ci judo.

In perioada 1946-1953 clica li
sînmanistă, cu sprijinul imperia
liștilor americani, a împușcat fără 
scrupule aproximativ 60.000-70.000 
de cetățeni n"vinovați. Asasinatele 
în masă se săvîrșeau pe insula Se
ci iudo fără judecată și cercetări. 
Numeroși coreeni erau aruncați în 
mare de vii.

Constatări fără măsuri
Situația copiilor din Vietnamul 

de Sud este foarte critică. In 30 
din cele 40 de provincii din Viet
namul de Sud. peste 1.500.000 de 
copii de vîrsfă școlară nu învață.

Potrivit cifrelor publicate de Mi
nisterul Justiției din Vietnamul de 
Sud, numărul copiilor delicvenți, 
judecați de tribunalele corecționale 
din Vietnamul de Sud, s-a dublat 
față de 1955, ajungînd azi Ia 3.638. 
Majoritatea acestor copii au fost 
împinși pe calea crimei, de mi
zerie.

Marți după masă, pe stadionul 
„Unirea" din orașul nostru a avut 
loc întîlnirea amicală de fotbal 
dintre Unirea Alba-Iulia și echipa 
de cat. A — Jiul Petroșani.

Iubitorii sportului cu balonul ro
tund au aplaudat cu multă căldură 
jocul frumos, dinamic al echi
pei alba-iuliene. Și pe bună drep
tate. Cei 11 jucători care au îm
brăcat culorile Unirii au jucat cu 
adevărat fotbal. N-am vrea să su
bapreciem echipa Jiul, dar jucătorii 
de la Umrca au știut să anihileze 
la timp atacurile lor și să le pună 
nu de puține ori în peridot poarta.

Rezultatul frumos obținut în fața 
un°i echipe de categoria A, jocul 
tehnic și bine orientat: al echipei

-----------o-----------

Campionatul regional de fotbal
Aurul Zlatna — Șurianul 

Petrești 4-0 (2-0)
Duminica trecută, Aurul Zlatna, 

jucînd pe teren propriu, a învins e- 
chipa Șurianul din Petrești cu ca
tegoricul scor de 4-0. Superiorita
tea echipei zlătnenilor a fost con
cretizată în minutul 13 de joc al 
primei reprize, cînd Păcuraru în- 
sdrie. Cu toate că echipa Aurul pre
sează în continuare, nu reușește să 
înscrie decît în minutul 38 prin 
Dudaș. Plnă la repriză scorul că
mine neschimbat. La reluare echi
pa Aurul din Zlatna atacă din noii 
cu insistență si mai înscrie încă 2 
goluri prin Barbu și Zlaschi. Me
ciul se termină cu scorul de 4-0 
pentru, echipa zlătnenilor.

Minerul Deva —
C. F. R. Teiuș 4-1 (2-0)
Echipa Ceferiștilor din Teius a 

suferit duminica trecută o înfrin- 
gere la un scor destul de mare din 
partea echipei Minerul Deva. Jo
cul ambelor echipe a fost specta
culos și a plăcut publicului. Cu o 
echipă mai bine pusă la punct și 
natural avînd avantajul terenului 
propriu, Minerul Deva și-a impus 
jocul încă din minutul 16, cînd s-a 
marcat primul gol. In multe cazuri 

■o-

Unirea este, indiscutabil, un suct 
ces al voinței întregii echipe de a 
oferi specta'orilor un joc care să-i 
mulțumească. Și acest lucru do-> 
vedește că echipa Unirea știe să 
joace și fotbal cînd are voință. De 
dorit ar fi însă ca jucătorii Unirii 
să joace fotbal cu adevărat nu nu
mai în întîlniri amicale cu echipele 
de categorie superioară, ci e deose
bit de important să joace cu ade
vărat fotbal în cadrul campiona- 
tului regional, unde activează.

Intîlnirea cu Jiul Petroșani s-a 
terminat cu scorul de 3-2 penint 
Unirea. Cei mai buni de pe teren 
au fost Dan și Nagy de la Unirea 
și Farcaș de la Jiul Petroșani.

apărarea teiușenilor a zădărnicit 
acțiunile celor de lă. Minerul.

Pentru ceferiști unicul gol a fost 
înscris de BăCăințan, în minuiut 
60, ca urmare a unei lovituri ii- 
bere. Meciul s-a încheiat cu scorul 
de 4-1 pentru Minerul Deva.

CLASAM ENTUL
Aurul Brad 23 19 3 1 106:11 41
Minerul Deva 23 17 3 3 79:10 37
U. M. Cugir 23 12 7 4 44:20
Sebeșul Sebeș 23 14 3 6 49:24 Ol
Aurul Zlatna 23 10 8 5 48:35 28
Unirea Alba 23 10 7 6 53:36 27
C.F.R. Teiuș 23 10 6 7 36:41 26
Metalul Crișcior 23 8 8 7 37:53 24
Rapid Deva 23 6 7 10 33:53 19
Locomot. Alba 23 6 4 13 39:55 16
Aurul Certej 23 5 3 15 22:54 13
Șurianul Petrești 23 2 3 18 12:80 7

Etapa viitoare
Sebeșul Sebeș — U. M. Cttgirj 

Rapid Deva — Unirea Alba-Iuliar 
Locomotiva Alba — Aurul Certej;. 
C.F.R. Teiuș — Aurul Brad; Aurul 
Zlatna — Minerul Deva.

Șurianul Petrești și Metalul Criș- 
cior stau. : i,i.. *•»

Fuga lui Li Sîn Man a provocat 
indignarea populației sud-coreene

SEUL (Agerpres). — Știrea că 
dictatorul Li Sîn Man, du asenti
mentul actualului președinte Iio 
Cijon. a fugii în insulele Hawai 
a provocat un val de indignare 
în rîndurile populației sud-coreerte. 
Im Seul, Taegu, Pusan și alte lo
calități din Coreea de sud au avut 
loc puternice demonstrații în ca-

Viata fericită a
In fața noastră se află un în

dreptar statistic al U.R.S.S. Pagi
nile sale sînt împînzite cu coloane 
de cifre, dar în unele din ele — 
care oglindesc anii dinainte de re
voluție — coloane întregi sînt în
locuite cu cuvintele : „Nu a exis
tat". Aceste însemnări sînt nume
roase și acolo unde este! vorba des
pre copii. De exemplu, în Tadji
kistan, care făcea parte din impe
riul țarist nu exista nici o casă de 
naștere. In Gruzia, Bielorusia, Kir
ghizia și alte regiuni ale țării nu 
exista nici un dispensar materno- 
infantil. In Ucraina, Armenia și alte 
ținuturi nu existau creșe. Nu exis
tau nicăieri terenuri de sport d ta
bere sanatoriale, stații tehnice 
pentru copii...

Nn întîmplător, imediat după re
voluție, guvernul sovietic a emis 
un decret special cu privire la o- 
Crotirea mamei și copilului și a- 
ceasta s-a transformat într-o pro
blemă de stat de importanță primor
dială. Intr-adevăr, nu se mai putea 
tolera mai departe ca mamele să-și 
plîngă în fiecare an pierderea a 2 
milioane de noi născuți.

Astăzi, oamenii sovietici segîn- 
desc la toate acestea ca la ceva 
foarle îndepărtat. A trecut însă de 
atunci chiar atît de mult timp ?

Puterea sovietică există numai 
de vreo 43 de ani — perioadă, care 
dacă ar fi s-o raportăm la propor- 

drul cărora s-a cerut demisia lui 
Ho Cijon, pedepsirea lui Li Sîn 
Man și a uneltelor lisînmaniste. 
La Seul, studenții au manifestat 
în fața, clădirii „Adunării Na
ționale" cerînd dizolvarea imediată 
a „Adunării Naționale" și pedep
sirea persoanelor care au înlesnit 
plecarea lui Li Sîn Man,

copiilor sovietici
țiile istoriei, nu este prea mare, dar 
dacă o abordăm din punctul de ve
dere al realizărilor poporului so
vietic este imensă. îndreptarul sta
tistic menționat mai sus ilustrea
ză convingător aceste realizări.

In prezent, în Uniunea Sovietică 
există peste 30.000.000 de elevi și 
ei toți învață gratuit. Acest lucru 
se întîmplă în țara unde înainte de 
revoluție patru cincimi din numă
rul copiilor rămîneau în afara 
școlii! Acum, la începutul verii, e- 
Ievii muncesc intens. Totuși nu 
stau tot timpul plecați asupra căr
ților. Bucurîndu-se de razele calde 
ale soarelui școlarii își petrec mul
te ore după terminarea lecțiilor pe 
stadioanele și terenurile sportive 
pentru copii, pe parcelele experi
mentale ale stațiunilor tinerilor na- 
turaliști, activează în numeroasele! 
cercuri artistice.

Au trecut la orarul de vară cele 
33 linii ferate ale Copiilor unde în 
orele libere fac de serviciu tineri 
mecanici și dispeceri, conducători 
și revizori de cale. Din debarcade
rele rîului Moscova și fluviului 
Volga pleacă vapoare la cîrma că
rora stau tineri căpitani. Iar „Meș
terii electronicii" de lâ stația Ci- 
kalov (regiunea Moscova) sînt o- 
cupaț’ cu perfecționarea „omului 
lor mecanic". Ei vor să-l silească 
nu numai să meargă, să deschidă

Evenimentele din Turcia
ANKARA (Agerpres). — Agen

ția U nited Press International tran
smite : Premierul guvernului pro
vizoriu al Turciei, generalul Genial 
Gursel, a declarat la 31 mai că 
fostul premier A. Menderes și cei
lalți lideri ai guvernului răsturnat 
vor fi deferiți justiției pentru în
călcarea constituției. Gursel a de
clarat că armata este convinsă de 
vinovăția lor și că va fi creată 
neîntîrziat o comisie pentru anche
tarea acțiunilor guvernului Men
deres.

și să închidă ochii, ci și „să răs
pundă" la întrebări"...

...La începutul fiecărei veri stră
zile orașelor și satelor sovietice ră
sună adeseori de sunetele vesele 
ale trompetelor și tobelor. Șiruri 
de autoturisme și autobuse, garni
turi întregi de tren transportă pe 
copii la odihnă pe malul mărilor, 
al lacurilor, fluviilor. Anul trecut, 
de pildă, în taberele de pionieri, 
sanatoriile pentru copii, în bazele 
turistice — de excursii, în vilele 
de vară ale grădinițelor de copii 
și creșelor s-au odihnit aproxima
tiv 7.000.000 de copii.

In anul curent, va fi organizată 
odihna unui număr și mai mare de 
școlari. De pe acum, cînd anul 
școlar încă nu este terminat, ta
berele de pionieri se pregătesc: 
pentru primirea viitorilor oaspeți.

Statul sovietic este deosebit de 
generos în fot ceea ce privește 
hrana, învățămîntul și educația co
piilor. Statui și-a asumat în între
gime cheltuielile legate de întreți
nerea copiilor îni școlile internat, 
în care sute de mii de elevi nu nu
mai învață, ci și locuiesc. Statul so
vietic și-a asumat de asemenea o 
mare parte a cheltuielilor legate de 
întreținerea a 40.000 de grădinițe1 
de copii, a 5 milioane de copii în 
creșele permanente și sezoniere; 
Contribuția materială a părinților 
copiilor reprezintă numai o cinci
me din suma cheltuită de stat pen
tru întreținerea instituțiilor pentru 
copii de vîrstă preșcolară. Toate

Gândacul din Colorado 
dușman al

Gîndacul din Colorado a ajuns 
astăzi o adevărată calamitate pen
tru cultura cartofului, aceasta da
torită lăcomiei și puterii sale de 
înmulțire. Iată de ce este ne
voie ca țăranii să cunoască a- 
cest dăunător precum și pagubele 
pe care le provoacă șl să-l distru
gă-

Insectă adultă are 10-12 mm 
lungime, corpul e oval și pe fiecare 

felurile de deservire profilactică și 
medicală inclusiv biletele la sana
toriile de copii, sînt acordate gra
tuit tinerilor cetățeni. Peste o trei
me din fondul sanatorial al țării — 
aproximativ 120.000 de paturi -- 
sînt rezervate copiilor.

Ca urmare a grijii statului so
vietic față de copii mortalitatea in
fantilă s-a redus în comparație cu 
anul 1940 de 4,5 ori, iar în com
parație cu perioada prerevolutio- 
nară — de aproximativ 7 ori...

Oamenii sovietici sînt mîndri de 
grija cu care statul socialist încon
joară copiii. Chiar și la sesiunea 
din mai a Sovietului Suprem a 
IJ.R.S.S. cînd N. S. Hrușciov a de
nunțat întregii lumi zborul pirateresc 
al avionului american deasupra 
pămîntului sovietic ei au auzit și 
citit în raportul lui chemarea de a 
se construi și mai multe școli și 
mai multe grădinițe de copii și 
creșe. Și fiecare dintre ei s-a gîn- 
dit: da, acesta este glasul ra
țiunii...

Rațiunea și adevărul vor învin
ge. Vor învinge împotriva fu
riei mizantropilor. Toți copiii, in
diferent de culoarea pielei lor — 
albă, galbenă sau neagră — se 
nasc pentru fericire. Fericirea lor 
depinde de noi, adulții, de mame 
și ■ tați, oriunde ar trăi ei și cu o- 
rice s-ar ocupa. Să fim demni de 
această mare și nobilă misiune — 
să dăruim copiilor un cer veșnic 
pașnic.

— cel mai periculos 
cartofului
aripă se află 5 dungi longitudi
nale, din care numai 4 se văd clar.. 
Oul este galben-portocaliu si de 1,5 
mm lungime. Larva matură are. 
pînă la 15 mm lungime, în pri
mele vîrste este roșie închis, in 
vîrstele următoare roșu-portocalie. 
iar capul, picioarele și ultimele 2 
segmente abdominale sînt negre. 
Nimfa are aproximativ 8 mm lun
gime și este de culoarea roșu mur
dar . Insectele adulte șl larvele rod' 
frunzele, florile și lăstarii, iar în 
cazuri de invazii mari sînt atacați 
șl tuberculii de cartofi. Pe lingă' 
cartofi gîndacul din Colorado mat 
atacă roșiile, vinetele, ardeii, îrt- 
tr-un cuvînt toate plantele din fa
milia solanacee, tar din solanacee- 
le sălbatice, măsălarita, mătră
guna, etc.

In ultimul timp, în urma cori- 
PoaRlor făcute gîndacul din Co
lorado a fost descoperit si în raio
nul nos‘ru ta Mihalț, Vințul de- 
Jos, Bărăbanț, etc.

Pentru a opri răspîndirea lui, în 
raionul nostru au fost programate 
încă 3 controale, care se vor anun
ța la timp. Controlul constă inter- 
detarea atentă a culturilor de car
tofi și celelalte salanacee sălbatice, 
pentru a stabili dacă au sau nu pe
el e gîndacul, ouăle sau larva aces
tui dăunător. La controalele orga
nizate de comitetele executive aid 
sfaturilor populare va trebui să ia 
parte întreaga populație, membrii 
tuturor organizațiilor de masă, e- 
levii în frunte cu cadrele didactice 
etc.

Controlul se va face cu toată se
riozitatea șl răspunderea, așa fel 
ca nici o parcelă de cartofi să nu 
rămînă necontrolată.

Spre deosebire de anii trecuți, 
cînd aceste controale se făceau su- 
perf’cial, în acest an ele trebuie e- 
fectuate cu foarte mare grijă, cu- 
noscînd pericolul pe care îl pre
zintă acest dăunător.

Ing. GLIGOR IOAN'
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