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SPRE NOI SUCCESE IN INDUSTRIE
Rezultate frumoase
încă din primele zile ale noului 

an, colectivul de muncă de la revi
zia de vagoane C.F.R. Coșlariu a 
pornit cu mult elan în întrecerea 
socialistă, hotărît să obțină succese 
tot mai frumoase în realizarea sar
cinilor de plan.

Astfel fiind, bi'anțul primelor 20 
de zile ale acestei luni a fost în
cununat de un remarcabil succes. 
De pildă, planul de reparații la va
goane fără detașare din tren, a fost 
realizat în procent de 123 la sută, 
iar la osii revizuite la trenurile de 
călători — în proporție de 113 la 
sută. La osii verificate la trenurile 
de marfă planul a fost realizat în 
procent de 103 la sută. Adeste suc
cese însemnate obținute au făcut 
posibil ca pe întreaga unitate pla
nai de producție, pe primele 20 

ApJe, să fie realizat în procent de 
103,9 la sută.

La obținerea acestui frumos suc- 
ees au contribuit în mod deosebit 
muncitorii Sîntimbrean Loghin, Ca- 
iaș Alexandru, Cunțan Emanoit, 
Trif Florian, Boldea Laurean și 
«'ții.

★
Rezultate însemnate în realizarea 

sarcinilor de plan a obținut și co
lectivul de muncitori al stației 
C.F.R. Coșlariu. In primele două 
decade ale lunii el și-a depășit pla
nul la osii tranzit cu manevră cu 
11,32 la sută, la osii tranzit fără 
manevră cu 14,25 ta sută, la osii 
pe tren de marfă cu 3,50 la sută, 
iar la tonaj brut pe tren de marfă 
tu 10,11 ta sută.

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

Raionul se pregătește de alegeri
PESTE «.OHMI IBIE V/miîAir©IRtll

colecții de ziare și reviste, printre 
care „Scînteia", „Munca", „Drumul 
socialismului", „Carnetul agitatoru
lui", „Săteanca", „tiacăra" și alte 
publicații, Casa alegătorului din 
stația Teiuș este vizitată zilnic de 
numeroși cetățeni.

Numărul vizitatorilor veniți pen
tru a cere lămuriri, pentru a con
sulta materialul documentar exis
tent, sau pentru a audia diferitele 
conferințe ținute aici de agitatorii 
ceferiști trece pînă în prezent cu, 
mult peste o mie.

în decurs de o 
loc pe scenele 
în cluburi, la casele ale

și colțurile roșii ale în- 
co-

Deschisă în urmă cu două săp- 
tămîni, Casa alegătorului din sta
ția C.F.R. Teiuș desfășoară o vie 
activitate propagandistică. Funcțio- 
nînd atît ziua cît și în timpul nop
ții, bine dotată cu material docu
mentar ca: „Legea Nr. 9 cu privire 
la alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională", deciziile Nr. 
1 și 13 ale Sfatului popular raio
nal, fotomqptaje, lozinci, diverse 

-------- ♦♦--------
Manifestări culturale

Formațiunile artistice de amatori 
dih întregul raion desfășoară, 
lele acestea, o intensă 
culturală.

Numai 
au avut 
culturale, 
gători lor 
treprinderilor și gospodăriilor 
lective, un număr de peste 40 ma
nifestări artistice nemijlocit legate 
de alegeri, cu peste 7.000 participanți.

Printre formațiunile artistice cu 
o activitate bogată în această pe
rioadă se numără cele ale cămine
lor culturale din Almașul Mare, 
Meteș, Hăpria, Stremț,-Șard și altele.

Numărul cetățenilor ce vin la ca
sele alegătorilor sau căminele cul
turale pentru a audia conferințe și 
prelucrări ale agitatorilor, legate de 
apropiatele alegeri pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile po
pulare, crește pe zi ce trece.

La Zlatna, Cricău, Inuri, Pețel- 
ca, la S.M.T. Aiba-Iulia și în alte 
părți s-au ținut în aceste zile a- 
proape 130 conferințe audiate de 
peste 15.000 cetățeni.

Tot în această perioadă, agita
torii din raion au avut peste 800 
consfătuiri cu aproximativ 13.500 a- 
legători.

zi-
activitate

săptămînă 
căminelor

Vined. 27 ianuarie 1961

In frunte comuniștii
Pe graficul de producție al Atelie

rului L. Regional C.F.R. Aiba-Iulia, 
muncitorii. înscriu zilnic noi și în
semnate succese în muncă.

Pînă în ziua de 24 ianuarie a.c. 
de pildă, colectivul atelierului în
drumat de organizația de bază, in- 
tensificînd întrecerea socialistă, a 
reușit să realizeze peste 90 la sută 
din planul de producție pe întrea
ga lună, obținînd în același timp

Moara „Nicolae Bălcescu" dotată cu utilaj nou și cu o capacitate 
de producție mult sporită, va intra curînd în funcțiune.

IN CLIȘEU : Sala mașinilor pentru fabricarea grisului.

Numai lucru de bună calitate
In curtea împînzită de autoca

mioane a Autobazei I.R.T.A. 
Aiba-Iulia, doi oameni stau 
aripile unui „Steagu roșu". Se

din 
pe 

fac

SATELE RAIONULUI IN 
ANII PUTERII POPULARE ----------------------------> Popas la Valea Dosului

Aici, în satul acesta, despre care 
altă dată nu se vorbea nimic, mi-a 
fost dat să ascult, în zilele acestei 
ierni o povestire interesantă. Fiul 
unui miner de aici, venind odată 
de la Zlatna, i-a venit în minte să 
numere pașii pe care-i face pe a- 
cest drum nu prea scurt. A numă
rat tînărul cît a numărat și pe ur
mă, spre a nu-și uita, a vrut să-și 
noteze. Dar... ghinion. De numărat 
știa să numere dar nu știa să scrie 
un asemenea număr. Era prea 
mare...

★
auzită nu e o poveste 
Nu! V remite de altă

Povestea 
imaginară, 
dată își înscriau în cronicile zilni
ce asemenea întîmplări. Era și nor
mal. Cum și în ce condiții să în
veți să scrii și să citești cînd n-ai 
unde, cînd școala era insta'ată un
deva într-o căsuță cu ferestrele cit 
pumnul. Cum să înveți să scrii și 
să citești cînd nu aveai cine să-ți 
împărtășească tîlcul slovelor.

Am poposit în Valea Dosului în
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pria fo'osirea la maximum a resur
selor interne, economii la materiale 
în valoare de aproape 1.000 lei.

O contribuție'' de seamă la obți
nerea acestor rezu'tate au adus-o 
comuniștii Onița Simion, Dărămuș 
Sabin, Popa loan, Oltean Traian, 
Apolzan Vasile cu întreaga sa echi
pă, care zi de zi și-au depășit sar
cinile de plan între 10 și 50 la sută.

ultimele probe motorului ieșit proas
păt din hala de reparații.

Deși atenția le este încordată la 
maximum, pe fețele celor doi me
canici de revizie Paștiu Gheorghe 

j și Turlea Viorel se poate citi sa
tisfacția, satisfacția ce ți-o dă un 
lucru dus Ia bun sfîrșit. Și au de 
ce fi mulțumiți. Mecanicul Paștiu 
Gheorghe, de pildă, organizîndu-și 
mai bine munca, a revizuit și re
parat, de la 1 ianuarie și pînă în 
prezent, 4 autocamioane peste plan, 
iar Turlea Viore! 3 autocamioane.

In întrecerea socialistă ce se des
fășoară între mecanicii Autobazei, 
a mai obținut rezultate bune și 
Zdrînghițiu Pavel care, împreună 
cu echipa sa, dă numai lucru de 
bună calitate, depășind în mod re
gulat numărul reparațiilor la auto
camioanele ce le are planificate.

anii acestor zile mari. Rînduielile 
sînt cu totul altele. Ți-o spune sa
tul la prima vedere, ți-o spun oa
menii. Intîlnești în drumu-ți un lo
cal ce altă dată n-ai avut la ce-l 
căuta. E școala nouă și frumoasă 
ridicată aici la poalele pădurii. Co
piii oamenilor de aici șDau văzut 
un vis împlinit. Și nu numai unul. 
Atîtea și atttea visuri s-au trans
format în acești ani în fapte. Oa
menii de aici au azi un cămin cul
tural, unde își petrec plăcut serile 
și zilele de sărbătoare. Oamenii, fie 
ei tineri sau vtrstnici, se împriete
nesc tot mai mult cu a doua ocu
pație, aceea de artiști amatori.

Mai anul trecut, la ziar a sosit 
o scrisoare trimisă de Sabina Be- 
rindei, veche și harn:că Corespon
dentă a ziarului. Conținutul'? O în
semnare laconică. „La Valea Do
sului avem cinematograf". Pentru 
oamenii satului acesta, așezat în 
șir cîțiva kilometri la poale de 
munte, această înfăptuire se prin
dea în aceeași coroniță a lucruri
lor. Da! Aici, unde altă dată nici

Să pregătim temeinic campania 
agricolă de primăvară

oamenii 
raionului 
cu toată

în cam- 
de

cu reparațiile 
de la GAS. 
de asemenea

Avansați 
mecanizatorii 
de Jos care, 
terminate cu reparațiile. Nu 
este situația însă în această 
la G.A.S. Aiba-Iulia, unde 

la

Anul acesta, planul de stat pre
vede o creștere a producției agri
cole, în condiții climaterice norma
le, cu 19 Ia sută mai mare față de 
1960. înfăptuirea acestei importan
te sarcini, a cărui scop este conti
nua sporire a producției la hectar, 
impune încă de pe acum o serie 
întreagă de pregătiri. De aceea, în 
aceste zile, organele de partid, sfa
turile populare și toți 
muncii din agricultura 
nostru trebuie să se ocupe 
răspunderea de repararea întregu
lui utilaj ce va fi folosit 
pania agricolă de primăvară, 
pregătirea semințelor, a transpor
tului de îngrășăminte în cîmp, pre
cum și de predarea la un nivel cît 
mai ridicat a învățămîntului agro
zootehnic de masă,

Conștienți de importantele sar
cini ce le revin în lupta pentru ob
ținerea de recolte mereu sporite, 
mecanizatorii de la S.M.T. Aiba- 
Iulia au reparat pînă la 25 ianua
rie 95 la sută din utila iele nece
sare în campania agricolă de pri
măvară, 
sînt și i 
Ga Ida < 
sînt pe 
aceeași 
direcție 
reparațiile la tractoare nu s-an e- 
f'ctwat decît în pronorție de 50 la 
sută. Slabă preocupare dovedesc în 
ce privește repararea utilajului a 
gricol și colectiviștii din Obreja și 
Mihalț, care nu au luat încă nici o 
măsură pentru repararea semănăto
rilor, trioarelor si a altor utilaje ne
cesare în muncile agricole de pri
măvară.

O mare însemnătate! pentru spo
rirea producției agricole o are fer- 
ti'izarea solului prin încorporarea 
sub brazdă a unor cantități cît mai 
man de îngrășăminte. Și dacă gos
podărire co'ective din Micești, Țel- 
na și Mihalț au obtiniit anul trecut 
pe sUpraf -țe importante peste 3.000 
kg porumb la hectar, aceasta se 
daforeste în primul rînd transpor
tului în cîmn, în timpul iernii, ă 
unei cantități sporite de gunoi. De 
acum, gospodăriile colective din 
Cistei, Oiridea. Teiuș și aAle, care 
aii în platforme'e. dini gospodărie 
cantități mari de gunoi de graid 
trebuie să-l transporte de îndată în 
cîmn.

Asigurarea din vreme a semin- 
fo’or crătirea și încercarea puterii 
de încolțire a acestora sînt sarcini 
care se cer îndeplinite cu toată 
răspunderea de toate unitățile a-

Maistrul de la revirul minus 80
Omul acesta, destul de tînăr și, 

totuși cu părul ca zilele albite ale 
iernii, lucrează la mină, la Haneș, 
din tinerețe. Meseria aceasta i-a fost 
dragă atît de mult, Incit a renun
țat nu odată să plece la oraș. E 
legat trup și suflet de mină, de oa- 

nu se știa ce e cinematograful, 
nu i se știa cel puțin pronunța 
mele, se string acum oamenii

nici 
nu

la 
fi'm, iar întoreîndu-se acasă, des
chid aparatul de radio să asculte 
în tihnă o muzidă sau un buletin 
de știri.

Tot pentru oamenii aceștia s-au 
creeat alte condiții de asistență sa
nitară. Altă dată aici nici nu se 
pomenea de 
torill medical 
din ce în ce

medic. Azi, însă, aju- 
e ridicat pe o treaptă 
mai înaltă.

★
Povestea cu fiul minerului a ră

mas azi de domeniul trecutului. In 
anii puterii populare s-a schimbat 
înfățișarea satului. Copiii Văleni
lor învață carte în școală nouă, la 
dispoziția oamenilor stă căminul 
cultural, stă cinematograful. Coo
perativa e azi bine aprovizionată 
cu tot ce le dorește inima. Și a- 
eesta e doar începutul. Alte și alte 
fapte vor îmbogăți cronica satului, 
vor face viața oamenilor tot mai 
frumoasă.

din
în

învățămîntului agrozoo- 
masă. Organizațiilor de 

comitetelor executive ale 
populare de la comune 
sarcina să se preocupe

gricole socialiste. Cu mult simț de 
răspundere trebuie pusă problema 
semințelor, îndeosebi în gospodă
riile colective nou create, unide 
strîngerea acesteia trebuie să con
stituie sarcina principală în «ceste 
zile, deoarece se știe că numai a- 
vînd asigurată sămînța necesară 
putem gîndi la recoltă. In această 
direcție un bun exemplu îl consti
tuie gospodăria colectivă din Ciu- 
gud, care a luat din timp măsurile 
necesare pentru strîngerea semin
ței. Aceeași preocupare trebuie să 
o dovedească și colectiviștii 
Șeușa, ce manifestă delăsare 
strîngerea seminței. In direcția cu
noașterii puterii de încolțire a se
mințelor conducerile unităților a- 
gricole socialiste, ajutate de ingi
nerii și tehnicienii agricoli de la 
comune, trebuie să trimită din timp 
probe la laborator pentru analiză.

O deosebită preocupare în aceste 
zile trebuie să o aibă gospodăriile 
colective cultivatoare de legume 
din Cistei, Mihalț și Micești. Con
ducerile acestora au datoria să in
tensifice lucrările de reparații la 
tocurile și ramele de răsadnițe, să-și 
pregătească semințele necesare etc. 

La sate se desfășoară în prezent 
cursurile 
tehnic de 
partid și 
sfaturilor 
le revine 
îndeaproape de conținutul lecțiilor, 
de legarea strînsă a lecțiilor de 
condițiile concrete ale fiecărei gos
podării. Și în această direcție tre
buie să se muncească foarte mult. . 
Datorită faptului că lectorul cercu
lui pomi-viticol de la gospodăria co
lectivă din Cetea nu se străduiește 
să lege lecțiile de viața practică, 
acestea nu trezesc interes pentru 
cursanți, ceea ce face ca și cunoș
tințele profesionale dobîndite de 
aceștia să fie sub posibilități.

La obținerea unor rezultate cît 
mai bune în problema pregătirilor 
pentru campania agricolă de pri
măvară trebuie să-și aducă contri
buția toți oamenii muncii din agri
cultura raionului nostru.

Trăgînd învățăminte din activi
tatea anului trecut, gospodăriile a- 
gricole de stat din raionul nostru 
au datoria să ia toate măsurile 
pentru a repara în întregime și în 
cele mai bune condițiuni întregul 
parc de mașini și tractoare, să-și 
asigure din vreme sămînța nece
sară, să folosească la maximum

(Continuare în pag. 3-a)

în în- 
princi- 
mineri 
Mar cu 
a pro

menii aceștia ce scot din adlncuri 
comori.

Vasi'e Marcu, sau „maistrul nos
tru", cum îi zic ortacii, e un pion 
de bază aici în sector. Sfatul lui 
a ajutat ori de cite ori l-a dat. Se 
întîmpinau deseori greutăți 
plin'rea planului. O cauză 
pală era și faptul că mul ți 
erau tineri, fără experiență, 
a gîndit asupra problemei și 
pus în adunarea comuniștilor, ca 
la locurile principale de mundă să 
fie repartizați cei mai vrednici 
membri de partid. Așa s-a și pro
cedat, iar rezultatul a fost concre
tizat în faptul că lucrul a începui 
să meargă mai bine, iar 
cu mai puțină experiență 
de învățat.

Marcu nu e numai un 
priceput. El e în adelași 
participant activ la conducerea 
burilor obștești, la mobilizarea 
meni’or pentru înfrumusețarea 
tulul Marcu a fost acela /care 
străduit și se străduiește să intro
ducă apa potabilă la școală și iot 
el e neobosit mobilizator al oa
menilor la construcția drumului 
Almaș-Glod.

Pentru hărnicia lui, pentru dra
gostea. cu care muncește, minerii 
din Iianeș l-au propus să-i repre
zinte in Sfatul popular al raionului. 
Nu s-au înșelat. Maistrul de la re
virul minus 80 va dovedi prin fap
te încrederea acordată de a candida 
în alegerile de la 5 martie în cir
cumscripția electorală raională Nr. 
58. ' : |-£.

minerit 
au avut

maistru 
timp un 

tre- 
oa- 
sa- 
s-a



SărliăfoareaPatruA — in
sate 
sărbătoare

înfăptuiri ale construc< Mărețele
Sției socialiste de la orașe, împli-\ 
mite de harnicul popor muncitor, . 
(sub conducerea înțeleaptă a parți
alului, prind viață tot mai mult și', 
(în rîndul oamenilor muncii de la. 
(sate, care pășesc tot mai cuteză-' 
(tori pc drumul agriculturii soc ia-, 
(liste. ;
) Duminica trecută, țăranii munci-] 
(tori din satele Vurpăr, Oarda de< 
(los, Coșlariu și Totoi au trăit unul' 
(din cele mai înă'țătoare momente] 
(din viața lor, trecerea de la înto-i 
yjărăș rea agricolă la gospodăria' 
(colectivă. Ceea ce au convins pe] 
Ilucrătorii ogoarelor din aceste satet 
să pășească cu multă însuflețire și] 
încredere pe noul drum, au fost] 
cuvîntul partidului și puterea exem-\ 
p’ului. Un puternic stimulent pen-] 
tru aceștia au fost rezultatele fru-\ 
incase dobîndile de gospodăriile co-\ 
le.ctive din Teiuș, Cistei și Mihalț,] 
care astăzi sînt unități socialiste' 
milionare., iar viața coteOtivjștiTorX 
este tot mai îndestulată. Acum,] 
la Cistei, peste 80 familii de colec-] 

(tiviști au case noi, bec'ul electric] 
(tși revarsă lumina cu dărnicie în\ 
(casa fiecăruia din sat, maioritatca] 
icolectiviștilor au aparate de radio] 
și mobilă nouă.

Dar lupta pentru un viitor tot] 
mai luminos, pentru înfăptuirea mă-] 

irețelor sarcini trasate de cel de-al] 
lli-lea Congres a! P.M.R. se dă] 
în aceste zile în cele mai multe dim 
satele raionului nostru. Astfel, in] 
satele Henig, Slntimbru, Hăpria,] 
Drîmbar, Bărăbanț și altele, un] 
mare număr de țărani muncitori au] 
pornit și ei pe făgașul noului drum] 
și nu va trece mult vină cînd vor] 
pune și în satele, lor bazele Unor] 
gospodării colective puternice și în-] 
floritoare. )Cifre și fapte

■jț In cursul lunii ianuarie au 
luat ființă în raionul nostru 5 gos
podării colective, în care au intrat 
1.440 familii de țărani muncitori, 
cu o suprafață de 3.041 hectare.

★ Valoarea fondului de bază a 
celor 29 gospodării agricole colecti
ve din raionul nostru se ridică la 
suma de peste 7.000.000 lei.

Cu prilejul constituirii gospodăriei colective în Coșlariu, fiecare 
colectivist, după ce a luat cunoștință de prevederile statutului, și-a 
depus și semnătura.

------------------------------ ------------------------------------------
CREȘTE ZI DE’ZEI WOM&RUE .COEECTIVIȘT<E.<>R

Tot satul în gospodărie
— Tot satul în gospodărie — cu 

aceste cuvinte și-a început comuni
carea sa la telefon corespondentul 
nostru voluntar, tovarășul Gruian 
Maxim din Hăpria.

Urmînd exemplul țăranilor mun
citori din Berghin, Henig, Totoi și 
alte sate din jur, cele 230 familii de 
țărani întovărășiți din satul Hă
pria, în frunte cu -comuniștii Fili- 
pescu Vasile, Popa Gheorghe, Chi- 
rilă Ștefan, Filipescu Nicolae și 
alții, au semnat cererile de intrare 
în gospodăria colectivă.

Astfel, zilele acestea, va lua fiin
ță gospodăria colectivă și în satul 
Hăpria.

In dimineața zilei de 22 ianuarie, 
ulițele satului Vurpăr, au cunoscut 
o forfotă neobișnuită. Grupuri-gru- 
puri’ de țărani muncitori, cu fețe 
îmbujorate, zîmbind de bucurie că 
au făcut o treabă bună, sau discu- 
tînd cu voce tare despre una sau 
alta, se îndreptau cu pași grăbiți 
spre școala din sat, unde urmau să 
sărbătorească inaugurarea gos
podăriei agricole colective „Mure- 
șu!“, din satul lor.

Și cum să nu urmeze vurpăre'nii 
îndemnul partidului, exprimat prin 
graiul comuniștilor și agitatorilor 
Sărăcsăian Nicolae, Buda Ion, Paș- 
tiu Ion, Homorodean Nicolae, Itu 
loan, Sărăcsăian Maria și a altora, 
cînd acesta j-a ajutat în 1944-1945 
să smulgă din mîna moșierului 
Gluk Paul pămîntul bun și rodnic, 
pe care-I deținea în hotarul Vințu- 
lui și Vurpăruhii cu sutele de ha.

De atunci viața lor a început să 
se schimbe tot înspre mai bine. Cu 
cîțiva ani în urmă și-au alcătuit o 
întovărășire agricolă și, cei drept, 
muncind în comun pămîntul cu 
tractoarele și mașinile S.M.T., au 
obținut recolte mult mai mari ca 
pe vremea cînd munceau indivi
dual. Totuși, faptele i-au convins 
că gospodăria colectivă le Oferă 
condiții și mai mari de sporire a 
producției agricole și asigură posi
bilități pentru o viață mai îmbel
șugată membrilor săi.

Acest adevăr, aflat cu prisosință 
din cuvîntul agitatorilor, din presă 
și din discuțiile purtate în. diferite 
împrejurări cu colectiviști cunoscuți 
din Micești, Șard, Berghin, Țelna 
și din alte părți, le-au trezit inte
resul și Vurpărenilor pentru dru
mul cel nou, și au muncit în acest 
scop.

ts

CUVINTUL A DEVENIT FAPTA
■— Să ne întllnim în curînd la 

inaugurarea gospodăriei colective 
din Coșlariu.

Cu aceste cuvinte spuse, tovară
șul Henier loan, secretarul organi
zației de bază din Coșlarift, s-a des
părțit strîngindu-i cu că'dură mîna 
tovarășului Mlrza Marian, preșe
dinte'e tinerei gospodării colective 
„Galtiana", la a cărei inaugurare 
participase. Și iată că de atunci nu 
au trecut doar decît cîteva zile și

Hotărîrea țăranilor muncitori din Henig
Rezultatele frumoase obținute de 

colectiviștii din Berghin, unde au 
intrat în gospodăria colectivă toți 
țăranii muncitori din sat, au con
stituit un puternic îndem și pen
tru țăranii muncitori din satul He
nig, care au pornit și ei pe drumul 
gospodăriei colective.

Noi familii în gospodăria colectivă „UNIREA“
Bilanțul rodnic încheiat de gos

podăria colectivă „Unirea" din Al- 
ba-Iulia, rod al muncii harnice 
desfășurate de colectiviști, care au 
fost răsplătiți cu produse și bani 
în valoare de 40 lei la zi-muncă, a 
trezit un viu interes în rîndul mem
brilor întovărășirii agricole.

vurpărenilor
Fără să fim strîns uniți în marea 

familie a colectiviștilor, a spus în 
cuvîntul său agitatorul Sărăcsăian 
Nicolae în discuțiile ce le-a purtat 
cu țăranii întovărășiți Mărginean 
Nicolae 1. Nicolae, Mărginean loan 
1. Nicolae și cu alții, noi nu vom 
putea smulge pămîntului 2.280 kg 
grîu la hectar, cum au obținut co- 
Iecti' iștii de la Micești, sau 21.350 
kg sfeclă de zahăr, la hectar, ca 
cei din Mihalț.

Ca urmare a mupeii politice des
fășurate cu multă răbdare 
severență, 174 familii de 
muncitori, cu o suprafață 
ha teren, au pus duminica 
în satul Vurpăr bazele unei 
dării colective.

Ca președinte al gospodăriei a 
fost ales harnicul țăran muncitor 
Jicărean loan.

și per- 
tărani 

de 311 
trecută, 
gospo-

cuvîntul dat a deveni faptă.
— Să ne întllnim în curînd la 

inaugurarea gospodăriei! — cu
vinte care trebuiau să fie îndepli
nite. Da. Aceasta a frămîntat tot 
timpul pe tovarășul Henter, după 
ce și-a luat îndrăznețul angajament. 
Și a reușit, căci angajamentul lui 
era hotărîrea întregii organizații de 
partid, a tuturor celor ce năzuiesc 
pentru o viată mai îmbelșugată, 
mai fericită. Și au reușit, pentru că 
în sprijinul lor au fost faptele, de 
care lucrătorii ogoarelor din Coș- 
lar'u s-au convins cu prilejul vizi- 
te'or făcute la vecinii lor, colecti
viștii din Miha'ț și Cistei.

Astfel, cele 147 familii de țărani 
muncitori din satul Coșlariu, în 
frunte cu comuniștii li enter Ion, 
Bucur Rudolf, Vlad Ion, Contor Ma- 
noi'ă l. Roza'ia, țăranii Popa Iu
lian, Man Petru, Teușan Martin și 
alții și-au unit duminica trecută pă
mânturile lor în suprafață de 276 
hectare într-o gospodărie colectivă 
puternică.

Și la sărbătorirea acestui eveni
ment important din viața satului, 
după cum era și firesc, au partici
pat și președintele gospodăriei co
lective din Ga'tiu și alți colectiviști, 
bucurîndu-se cu toții de măreția 
faptului împlinit.

In urma muncii politice de lămu
rire desfășurată de către comuniști 
și agitatori cele 271 familii de ță
rani muncitori din Henig, cu o su
prafață de 1.116 hectare teren agri
col, au cerut să ia ființă în satul 
lor gospodăria colectivă.

Hotărîți să-și asigure o viață mai 
îndestulată, 180 familii de țărani 
întovărășiți din oraș, printre care 
Hațegan Ion, Sasu Dănilă, Tode- 
rici Iosif, Opruța Iacob și alții, au 
cerut să intre în gospodăria co
lectivă.

Eu, ea și toate familiile de ță
rani muncitori din satul nostru, am 
pășit cu toată hotărîrea în colec
tivă, căci exemple'e vii grăitoare 
ce ne stau mărturie la tot pasul, 
ne dovedesc cu prisosință că bel
șugul și fericirea, numai gospodă
ria colectivă ni le poate da pe de
plin. Aproape fiecare din noi știm 
că din veniturile rea'izate an de an 
la zi-muncă, colectiviștii din Obreja 
au acum o uliță nouă, unde s-au 
construit peste 20 case noi. Colec
tiviștii de aici și-au introdus lumi
nă electrică, mulți din ei au apa
rate de radio, pentru casă cei mai 
mulți din ei au vacă de lapte șt 
curțile lor sînt pline de păsări. A- 
ceeași situație o Intîlnești și la co
lectiviștii din Cistei, a căror gos
podărie este astăzi milionară. E- 
xemple tot atît de grăitoare întîl-

Alături de localnici, la sărbătoa
rea de 
colective

mulți

a gospodăriei 
au participat

inaugurare 
din Totoi, 

oaspeți.ȘÎ

♦♦

In marea familie a colectiviștilor
Hotărîrea constituirii unei gospo

dării colective în satul Oarda de 
Jos s-a născut din inițiativa comu
niștilor, și printre primii care au 
pășit pe acest drum nou au fost tot 
comuniștii Raboca Viorel, Șerdean 
Nicolae, Suciți Maria, Oatargiu Ma
ria și Moldovan Simion. Dornici 
de a-și făuri o viață mai bună, a- 
cestora li s-au alăturat apoi O- 
prean Ion, Rusii Ironim, Romcea 
/dinodora și alți țărani muncitori.

Primul pas a fost făcut. Cu spri
jinul organizației de partid, a fost 
constituit apoi comitetul de iniția
tivă în frunte cu comunistul Șer
dean Nicolae. întărit cu un puter
nic co'ectiv de agitatori, înarmat 
cu cele mai convingătoare fapte, 
comitatul de inițiativă, 
comitetul executiv al sfatului popu
lar din comună, care a desfășurat 
o muncă concretă, răbdătoare și 
perseverentă, a obținut roadele do
rite. Și astfel, la 22 ianuarie, cele 
250 familii de țărani muncitori au 
trecut de la întovărășirea agricolă 
la gospodăria colectivă, căreia i-au 
dat numele de „6 Martie". Ele au 

sprijinit de

Aspect de la inaugurarea gospodăriei colective din Oarda de Jos.

nim mai aproape la toți vecinia1 
tri de hotar, colectiviștii din Mu. 
care au împărțit la zi-muncă 17 kg 
porumb 3,200 kg grîu, 3 kg car
tofi, precum și alte multe produse. 
Produsele și banii primiți la zi- 
muncă anul trecut de colectiviștii 
Breaz Mihăilă Glodeanu, Contor 
loan, Cîrnaț Onu și mulți alții, 
trece de 25.000 lei ia fiecare.

Nu aș putea spune că nu am ob
ținut și noi recolte bune în înto
vărășire. Față însă de be'șugu! de 
reco'tă ce se obține în gospodăria 
co'ectivă, unde cele mai multe lu
crări se fac mecanizat și se pot 
dezvolta numeroase ramuri de pro
ducție care aduc venituri mari, pot 
afirma că ceea ce se realizează în 
întovărășire nu se poate compara 
nici pe departe cu veniturile reali
zate în gospodăria colectivă, lucru 
despre care astăzi este convins fie
care țăran muncitor din satul nos
tru. De aceea, eu și împreună cu 
mine întregul sat, care am pășit cu 
toată încrederea pe drumul luminos 
arătat de partid, sîntem mîndri că 
am devenit colectiviști.

Gospodăria noastră colectivă „24' 
Ianuarie" cuprinde 270 familii și 
dispune de o suprafață de 671 hec
tare teren, 4 boi, 72 vaci, 15 cai, 
peste 150 care și a’te utilaje agri- 
co'e, precum și un afe'ier de fie
rărie, adus în gospodărie de colec
tivistul . Tă’nar Romulus. Așadar, 
printr-o muncă bine organizată, de 
la început și cu ajutorul dat de 
S.M.T., noi avem toate condițiile 
pentru a smulge' pămînfului rod cit 
mai bogat, să dezvoltăm, o puter
nică fermă zootehnică., ou un nu
măr sporit de vaci, să creștem por
ci și păsări și să înjghebăm o pu
ternică stupină de albine.

BENGA IOAN 
președintele G.A.C. — Totoi

adus în gospodărie o suprafață de 
371 hectare teren agricol, 141 vaci, 
15 cai și un mare număr de care, 
pluguri și alte utilaje agricole.

Cu prilejul constituirii tinerei gos
podării colective, adunarea gene
rală a ales în consiliul de condu
cere al gospodăriei pe cei mai des
toinici colectiviști, în frunte cu to- 
vorășul Jibotean Gheorghe ca pre
ședinte.

Pentru a obține cele mai bune 
rezultate în sporirea producției a- 
gricole, colectiviștii au hotărît ca 
terenul gospodăriei să fie comasat 
în trei trupuri. Iar pentru realiza
rea de venituri suplimentare băneș
ti, la propunerea țăranului colecti
vist Drăghici Gh. Bubu, adunarea 
generală și-a propus ca în viitorul 
apropiat să amenajeze un eleșteu 
pentru pești, înființarea unei cres
cătorii de rațe și gîște etc.

De asemenea, tov. Petrovici Aurel, 
directorul G.A.S. Alba-Iulia a asi
gurat tînăra gospodărie colectivă 
că-i va acorda ajutorul tehnic ne
cesar, pentru ca să devină în cel 
mai scurt timp o unitate socialistă 
înfloritoare.



VIAȚA DE PARTID

Dc toate problemele comunei
Candidații F. D. P. — candidații poporului muncitor

La adunarea de dare de seamă 
și alegeri a comitetului comunal de 
partid Almașul Mape, comuniștii, 
analizînd activitate^ comitetului și, 
onstatînd că pe/lîngă rezultatele 
une în activitatea sa s-au făcut 
mțite și o sferie de lipsuri, au a- 
■ptat o' hstarîre menită să ducă la 
'unăjtBțirea muncii.

'atunci n-au trecut dreît două 
.uni. Noul comitet s-a străduit să 
traducă în viață hotărîrea. Și spre 
aceasta s-a pornit de îndată după 
alegeri. In primul rînd, comitetul 
■și-a întocmit un. plan de muncă 
concret, în care s-au prevăzut prin
cipalele sarcini ce se desprind din 
hotărîrea adunării generale. Ca pro
bleme de bază stabilite în planul 
de muncă au fost întărirea vieții 
de partid, spri jinirea concretă a îit- 
tovărășiri’or, astfel ca acestea să 
se întărească din punct de vedere 
economic și înfruinsețarea continuă 
a satelor comunei. Bineînțeles, toate 
aceste sarcini au fost repartizate pe 
fiecare membru din comitet.

S-a trecut apoi la treabă. Dato
rită faptului că se apropia iarna și, 
deci, se ridica problema bunei în
trețineri a oi'or din fondul de bază 
al 'întovărășirii, comitetul comunal 
a îndrumat comitetul executiv al 
sfatului popular comunal să acorde 
toată atenția terminării saivanelor 
și strîngerii furajelor. In același 
timp, prin membrii organizațiilor 
de bază, prin agitatori, s-a desfă
șurat o intensă muncă de mobili
zare a întovărășiților, spre a ter
mina saivanul și a preda furajele 
aprobate de adunarea întovărășiți
lor. Rezultatul a fost că toate saiva
nele au fost terminate, sau amena
jat pe lîngă fiecare cîte o cameră 
pentru miei, iar furajele au fost 
strînse în întregime și depozitate. 
In vederea îmbunătățirii nășunatu- 
lui, la propunerea comitetului co
munal, sfatul popular a efectuat 
delimitarea acestuia.

O altă problemă importantă de 
■care s-a ocupat și se ocupă comitetul 
comunal de partid este înfrumuse
țarea comunei. Și roadele acestei 
preocupări se văd destul de bine. 
/Mobilizați de organizațiile de bază, 
membrii de partid au fost printre 
primii la acțiunea de construire a 
-dispensarului. In momentul de față 
această lucrare este terminată, ur- 
mînd ca de îndată ce se încălzește 
timpii1!, să se treacă la tencuirea lui 
■și terminarea completă.

La una din adunările comuniști
lor s-a propus ca comitetul execu
tiv să se orienteze spre a iniția o 
acțiune patriotică pentru repararea 
drumului de la Almaș la Glod. Și 
propunerea făcută n-a rămas fără 
■rezultat. De cîteva săptămîni pe a-

-------- ♦♦--------

Bine ar fi dacă...
...personalul ce deservește cursa 

Alba-Iulia — Benic ar respecta cu 
■exactitate orele de plecare sau de 
trecere la reîntoarcere prin stațiile 
obligatorii ca, de exemplu, Mesen- 
tea, Galda, Sîntimbru.

...spre Drîmbar ar circula cu re- 
•gu-'aritate cursa pusă pe această 
rută de I.G.O. Alba-Iulia.

...în birourile U.R.C.C. din Alba 
s-ar face mai mult foc, adică s-ar 
crea condiții mai bune de lucru sa- 
lariaților.

...la cinematograful „Victoria" 
din orașul nostru s-ar mai repara 
scaunele. 

La concursul interraional al brigăzilor artistice de agitație, brigada 
căminului cultural din satul Coșlariu a fost clasată pe locul I, pri
mind ca premiu un acordeon.

cest drum muncesc zeci și zecii de 
țărani muncitori mobilizați de co
muniști și în frunte cu a^reda. Tot 
legat de înfrumusețarea satelor, de 
buna lor gospodărire, este planta
rea de cît mai mulți pomi. In a- 
ceastă direcție comitetul comunal 
a adoptat o hotărîre care prevede 
mobilizarea fiecărui țăran muncitor 
de a planta în primăvară cîte 2 
pomi, Mulți din ei au și trecut deja 
la săpatul gropilor.

Din preocuparea comitetului n-au 
scanat nici celelalte prob'eme. Ac
tivitatea cultiira'ă e concretizată în 
fantuil că. sub îndrumarea organi
zaților de bază, în fiecare sat ac
tivează cîte o brigadă artistică de 
agitație care prezintă regu’at pro
grame, fie la casa alegătorului, fie 
la căminul cu’tural. De asemenea, 
o-ganizații'e de bază au fost în
drumate să se preocune cu toată 
răspunderea d“ mobilizarea unui 
număr cît mai mare de întovărășiți 
de a oartiema la conferințele agro
tehnice ce se țin cu regularitate ’a 
căminele cultura’e. Și se poate 
snune că măsuri'e luate în această 
direcție sînt din cefe mai rodnice. 
La Almaș, de pildă, în zile'e cînd 
an loc conferințele agrotehnice vin 
la căminul cultural de fiecare dată 
peste 100 de participant.

Cu ni"'tă răspundere se preocu
pă comit<’tul comunal de mobiliza
rea tuturor forțelor satnh’i la înde
plinirea acțiunilor întreprinse. Atît 
secretarul comitetului, Goția Pe
tru ca și alți membri ai co
mitetului ca Hancheș Petru cît 
și alții, îndrumă permanent or
ganizațiile de masă din comună. 
Drent rezultat, organizații'e de masă 
participă activ la îndeplinirea o- 
biectivelor stabilite. Și, în această 
direcție merită a fi scos în eviden
ță activitatea comitetului comunal 
al femeilor. De fiecare dată, femei
le și-au adus o largă contribuție, 
atît la strîngerea fînului, cît și la 
alte acțiuni întreprinse pe raza co
munei.

Acestea sînt numai cîteva din 
preocupările comitetului comunal 
de partid pentru ridicarea activității 
economice a comunei. Faptul pozi
tiv este că în activitatea de zi cu 
zi comitetul reușește să cuprindă 
toate problemele fie ele cît de mici. 
Și dacă se va strădui și în 
viitor în cuprinderea acestor pro
bleme, rezultatele nu pot fi decît 
din ce în ce mai bune.

cârfîî la. sale"
Intre 15 ianuarie și 15 februarie

se desfășoară „Luna cărții la sate". 
Organizarea lunii cărții în mediul 
sătesc oglindește preocuparea con
tinuă și stăruitoare a partidului și 
guvernului nostru pentru ridicarea 
nivelului politic, cultural și științific 
al oamenilor muncii de pe ogoare.

„Luna cărții la sate" este menită 
să contribuie la intensificarea răs- 
pîndirii cărții la sate, la generali
zarea metodelor bune, la organiza
rea .unor acțiuni și manifestări de 
masă, care să stimu’eze interesul 
pentru citit al țărănimii muncitoare.

Se vor o ganiza, astfel, intere
sante și instructive manifestări ca: 
recenzii de cărți, conferințe, con
cursurile „Cine citește, folosește",

Președintele colectivei
Pe Niculiță nu-l cunosc numai 

oamenii Bucerzii și ai satelor din 
jur. Poate, de-ar fi să-l întîlnească 
mulți din cei care au fost împreu
nă cu el la Consfătuirea de la Con
stanța, și l-ar reaminti tot așa de 
bine ca și în acele zile încordate, 
în căutarea drumului către recolte 
bogate.

Nicola? Feneșer, pe atunci nu 
era colectivist. Aici, însă, în mijlo
cul reprezentanților familiilor în
frățite, s-a convins că adevăratul 
drum spre belșug e colectiva. Azi 
bucerzenii au în satul lor colectivă. 
Și încă o co’ectivă fruntașă, în pli
nă înflorire. La înființare, colecti
viștii satului i-au încredințat func
ția de președinte. Nu s-au înșelat. 
Niculiță, așa cum ti z'C oamenii, 
s-a străduit și, împreună cu colec
tiviștii au făcut gospodăria tot mai 
bogată.

Pentru meritele sale, pentru dra
gostea cu care muncește, zilele tre
cute, colectiviștii, țăranii întovără
șiți și cei'alți alegători din Cir
cumscripția electorală regională Nr. 
11 l-au propus drept candidatul lor.

Colectivista ELENA MEDREA propusă candidată 
în circumscripția electorală raională nr. 64 Ighiu

Un mare număr de țărani mun
citori din Ighiu, Bucerdea, Țel na 
și Ighi’l s-au strlns, duminica tre
cută, spre a-și propune Candidatul 
lor de deputat pentru alegerile de 
la 5 martie.

După ce tov. Dionisie Ilada, pre
ședinte al Sfatului popular comu
nal, a deschis adunarea, tovarășul 
Liviu Băiescu, președintele U.R.C.C., 
membru. în Consiliul raional F.D.P., 
a vorbit celor prezenți despre ma
rile înfăptuiri ale regimului nostru 
democrat-popular. Vorbind despre 
realizările din comuna Ighiu, tov. 
Băiescu a arătat cum oamenii au 
acum noi condiții de viață. In ca
sele lor arde acum becul electric, 
cîntă aparatul de radio. La cămi
nul cultural are loc o intensă acti
vitate culturală, iar cinematograful 
e azi la îndemîna oricui. Ighienii 
au la dispoziție dispensar și casă 
de naștere.

lecturi colective. Librăriile, biblio
tecile, magazinele mixte și coope
rativele vor amenaja standuri, pa
nouri sau expoziții ce vor popu
lariza cărțile noi apărute în lite
ratura po’itică, de știință populari
zată, traduceri de cărți sovietice și 
din țările prietene și în special bro
șuri și cărți ce scot în evidență ă- 
vantajele gospodăriilor co'ective, 
metodele înaintate folosite de aces
tea în munca cîmpului.

Unul din importantele obiective 
a'e „Lunii cărții la sate" este și 
recrutarea unui număr snorit dedt- 
fuzori procentua'i permanenți în 
G.A.C., G.A.S., S ALT., din rîndu- 
rile utemiștilor, pionierilor, femei
lor.

In scopul de a satisface în mai 
bune condiții cererile tot mai mari 
de carte ale oamenilor muncii de 
ne ogoare, la Ighiu, ■ Vințuil de Jos, 
Teiuș, Micești și în a'te sate și co
mune ale raionului nostru s-au 
format, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, echipe de pionieri și șco
lari, care cu tot entuziasmul și a- 
vîntul specific vîrstei s-au achitat 
cu cinste de măreața sarcină ce le-a 
fost încredințată. La Ighiu, de pil
dă, pionierii și șco’arii, au difuzat 
cărți agricole, politice și beletris
tice în valoare de aproane 1.000 
lei, iar cei din Vințtil de Jos și Te
iuș în valoare de peste 500 lși 
fiecare.

Un viu interes manifestă apoi 
față de „Luna cărții la sate" lu
crătorii magazinului universal din 
Ighiu, Ei au amenajat un colț și o 
vitrină a cărții unde au expus lu
crările cele mai noi din agroteh-

Tovarășul ION MĂRGINEAN propus candidat 
în circumscripția electorală raională 

nr. 48 Berghin
Sala căminului cultural din Ber

ghin a devenit miercuri după masă 
neîncăpătoare. Sute de colectiviști 
din Berghin și Henig lucrători din 
G.A.S., cadre didactice și alți sala- 
riați din cuprinsul comunei au ve
nit să-și propună candidatul în ale
gerile de la 5 martie.

In cadrul adunării populare a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae Pie- 
naru, secretarul sfatului popular al 
raionului Alba, membru al Consi
liului raional F.D.P., oare a vorbit 
celor prezenți despre mărețele în
făptuiri ale regimului nostru de de
mocrație populară, despre posibili
tatea largă de participare a mase
lor la conducerea treburilor ob
ștești, despre egalitatea în drepturi 
a minorităților naționale.

— Aici, la Berghin — a arătat 
vorbitorul — trăiesc și muncesc 
împreună romîni și sași și se bu
cură deopotrivă de realizările regi-

Tovarășul GOIA ION, tehnician, propus candidat 
în circumscripția electorală orășenească nr. 31

In sala colțului roșu de la 
P.T.T.R. din Alba-Iulia s-a adunat, 
zilele trecute, un număr' mare de

Tovarășul Băiescu a propus apoi 
pe colectivista Elena Medrea drept 
candidată de deputat în circumscrip
ția electorală raională Nr. 64 Ighiu. 
'Num-roși participant, nrintre care 
tov. Nicolae Feneșer, președintele 
G.A.C. Bucerdea, Rozalia Szabo, 
Ion Muntean și alții au susținut cu 
cădură propunerea făcută, apro- 
bînd-o în unanimitate.

★
In cadrul aceleiași adunări au 

mai fost propuși, și aprobați în una
nimitate, drept candidați în circum
scripțiile electorale comunale Nr. 8 
și 9 tovarășii Troian Ureche și Ion 
Danilă.

Ing. DRÎMBĂREAN MITROFAN propus candidat 
în circumscripția raională nr. 10 Ălba-Iulia

In sala de ședințe a Atelierului 
de zonă C.F.R. Alba-Iulia, zilele 
trecute, a avut loc o adunare popu
lară la care au participat peste 200 
cetățeni din Complexul C.F.R. Al- 

nică, știință popularizată etc., ofe
rind și explicînd țăranilor munci
tori fo’oasele trase în urma stu
dierii acestora. Nu se poate trece 
cu vederea nici dragostea și stră
duința ce o d°n”ne în munca sa 
gestionara librăriei din Vințul de 
Jos, Tolgyoș Terezia. Prin aranja
rea vitrinelor, a interiorului libră
riei, precum și prin lămurirea ce- 
tăț nilor de a cumpăra cărți folo
sitoare muncii tor de pe ogoare, to
varășa Tolgyoș Terezia a reușit să 
difuzeze de la 15 ianuarie și pînă 
în prezent cărți în valoare de peste 
500 lei.

Dacă în unele comune, așa după 
cum am văzut mai sus, se depune 
mult interes în popularizarea și di
fuzarea cărților în rîndul maselor 
sînt și cazuri unde lucrurile nu 
stau tocmai așa de bine. Să luăm, 
de pildă, Hăpria. Numărul cărților 
difuzate aici este mult sub posibi
lități, iar referentul Marian Cornel 
n-a mai dus în, comună o carte nouă 
de aproape 3 luni. Același as
pect se prezintă și la Galda de 
Jos, unde tot cam de atîta timp 
gestionarul magazinului, Moiseș 
Ion, refuză primirea de noi cărți.

Comitetele comunale de partid, 
organizațiile U.T.M., comisiile de 
femei, cadrele didactice, activiștii 
culturali din comune si sate au da
toria de a organiza și extinde ac
țiunea de difuzare a cărții, de a 
face din fiecare țăran muncitor al 
satelor și comunelor noastre un ci
titor și un iubitor al cărții.

Să se folosească deci, timpul 
prielnic al lunilor de iarnă, pentru 
citirea și pătrunderea farmecului 
cărții; pentru înțelegerea și trage
rea foloaselor de pe urma lectu
rilor. 

mului. La căminul cultural se cîntă 
și se joacă împreună, la dispensa
rul comunal se bucură de aceeași 
atenție, iar copiii romînilor cil ai 
sașilor sînt prieteni nedespărțiți în 
fericita copilărie. Acum, întreg Ber- 
ghinul e o mare familie unită. Zi
lele trecute, urmînd îndemnul parti
dului, tot satul a intrat în gospo
dăria colectivă.

Tovarășul Nicolae Pienaru a pro
pus apoi drept candidat în circum
scripția electorală raională Nr. 48. 
Berghin pe tovarășul Ion Mărgi
nean, secretar al Comitetului raio
nal de partid Alba.

Pe marginea propunerii făcute au 
luat cuvîntul numeroși participant, 
printre care tov. Ispas Dușa, Emil 
Jeler, Ioan Kast și alții, care au 
susținut cu căldură propunerea fă
cută.

Adunarea a aprobat apoi, în una
nimitate propunerea.

oameni ai muncii din circumscrip
țiile electorale orășenești Nr. 31 și 
46, pentru a-și propune candidații 
lor de deputați în sfatul popular 
orășenesc în alegerile dp la 5 mar
tie.

După ce tovarășul Toma Petru, 
membru în Consiliul orășenesc 
F.D.P., a vorbit celor prezenți des
pre mărețele realizări înlănțuite în 
anii de democrație ponulară, a 
propus apoi pe tovarășul Goia Ion, 
tehnician, șeful subcentrului de 
linie, candidat de deputat pen
tru circumscripția electorală orășe
nească Nr. 31. Susținută cu multă 
căldură de tovarășii Sima Eusebiu, 
Magda Elena, Sîrbu Dumitru și 
alții, propunerea a fost aprobată în 
unanimitate.

★
In cadrul aceleiași adunări, a 

fost propus și aprobat în unanimi
tate drept candidat pentru circum
scripția electorală orășenească Nr. 
46 tovarășul Aloldovan Ion, inginer 
șef la I.G.O.

ba-Iulia și din străzile ce fac parte 
din circumscripția 10 raională.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Tudose Dumitru, după' care a 
luat cuvîntul tov. Gliga Emil, mem
bru al Consiliului raional al F.D.P.,

După ce au fost scoase în evi
dență importantele realizări obți
nute de poporul nostru muncitor, 
sub conducerea partidului, ne dru
mul construirii socialismului, tov. 
Gliga a propus pe tov. ing. Drîm
bărean Mitrofan, șefuil Secției L. 
II, să candideze în circumscripția 
electorală raională Nr. 10 Alba-Iu- 
lia. , H

Pe marginea propunerii făcute, 
mai mulți tovarăși au luat cuvîn
tul, aducînd cuvinte de laudă la 
adresa celui propus. Apoi în una
nimitate adiinarea a aprobat can
didatura tovarășului Drîmbărean 
Mitrofan.

--------- —----------—

8ă pregătim temeinic 
campania agricolă cie 

primăvară
(Urmare din pag. l-a) 

îngrășămintele, să-și organizeze în 
așa fel munca îneît lucrările agricole 
de primăvară să se desfășoare la 
un înalt nivel agrotehnic și la timp.

Cu perseverență trebuie să se 
preocupe de rezolvarea problemei cu 
privire la pregătirea campaniei a- 
gricole de primăvară organizațiile 
de partid și comitetele executive 
ale sfaturilor populare de la co
mune, care trebuie să arate oame
nilor muncii din agricultura raio
nului nostru că importantele sar
cini trasate de Directivele celui 
de-al III-Iea Congres al P.M.R. vor 
putea fi înfăptuite cu succes dacă 
se vor face din vreme toate pregă
tirile de care depinde executarea 
muncilor de primăvară, în vederea 
sporirii producției agricole.



E CU P S1 TOT AL I_ DE SOABE
Ce sînt eclipsele de soare?

La 15 februarie 1961 vom fi 
martorii unui fenomen natural mă
reț și interesant. In această zi va 
fi observată din țara noastră o e- 
olipsă de soare. In unele localități, 
eclipsa Va fi totală, adică Soarele 
nu se va vedea deloc: în alte lo
calități. va fi parțială, adică nu se 
va vedea decât o parte din Soare.

Dar ce este o eclipsă? Cum se 
produc eclipsele? Cum pot fi pre
văzute eclipsele de către oamenii 
de știință ?

Ca să înțelegem mai bine răs
punsurile corecte date de știință la 
aceste întrebări, e nevoie să cu
noaștem unele lucruri despre Pă
mânt, Soare, Lună, despre așezarea 
și mișcarea lor în Univers.

Pămîntul. p'aneta ne care lo
cuim, are forma unei uriașe porto
cale cu un diametru de circa 13.000 
km și face parte din sistemul solar 
în mijlocul căruia se găsește Soa
rele.

Soarele eșle un glob format din 
paze fierbinți și are un diametru 
de 109 ori mai mare decît ăl Pă
mântului.

Luna și Pământul, care sînt cor
puri netransparente — adică prin 
care nu pot pătrunde razele de lu
mină — fiind luminate dintr-o par
te de Soare aruncă umbra și pe
numbra lor în partea opusă. In a- 
celași timp, din cauza diferenței din

Pot fi prevăzute eclipsele?
Cunoscând bine mișcările Pămîn

tului și ale Lunii, folosind mașinile 
de calculat moderne, oamenii de 
știință pot să prevadă cu o preci
zie de 2-3 secunde desfășurarea u- 
nei eclipse. Vom vedea mai jos 
cu câtă precizie a fost pr-’-ăzută și 
desfășurarea eclipsei care se va ob
serva la 15 februarie 1961.

Cunoscînd legile obiective după 
care decurg eclipsele, oamenii le 
pot prevedea nu numai cu precizie, 
dar și cu foarte mult timo înainte.

Astăzi noi știm că după eclipsa 
totală de soare din 15 februarie 
1961, în țara noastră va mai putea 
fi observată o eclipsă totală de soa
re la 11 august 1999. De aseme
nea), șțtim de pe acum că în anul 
2126 locuitorii orașului Moscova vor 
vedea o ecliusă totală de soare, 
încă la sfîrșitul secolului trecut as
tronomii au calculat datele eclip
selor ce vor avea loc pînă în anul 
2161 e.n., stabilind și locurile de pe 
Pămînt unde vor puteți fi obser
vate eclipsele de soare. Totodată, 
au fost calculate datele pentru eclip
sele ce s-au petrecut cu mii de ani 
în urmă, începînd cu anul 1207 
î.e.n. Aceste calcule au arătat că 
timn de 34 de veacuri au avut loc 
8.000 eclipse de soare și 5.200 e- 
clipse de lună.

Aceasta ne demonstrează puterea 
de neînvins a științei, care, cerce
tând natura lucrurilor, descoperă 
legile fenomenelor putînd astfel să 
le prevadă cu mult timp înainte. 
Astfel, știința dovedește că în spa
tele fenomenelor nu există nici un 
tei de forțe supranaturale, nici o 
forță divină.

Cercetarea eclipselor de soare, 
stabilirea cu precizie a momentu
lui începerii, a duratei și a sfârși
tului lor este de mare importanță 
pentru cunoașterea mișcării Lunii 
și a Pămîntului în spațiul cosmic. 
O asemenea cunoaștere precisă a 
fost de un real folos pentru lansa
rea sateliților artificiali ai Pămîntu
lui. Cunoscînd precis atît mișcarea 
Lunii cît șl a Pămîntului, savanții 
sovietici au reușit să trimită o ra
chetă cosmică în Lună, apoi să tri
mită o stație interplanetară care 

tre dimensiunile Soarelui pe de o 
parte și a Lunii și Pămîntului pe 
de altă parte, umbra acestora din 
urmă vor avea . forma unui con.

In mișcarea ei de revoluție Luna 
se poate afla, uneori, între 'Pămînt 
și Soare, în așa fel încât umbra și 
penumbra ei să cadă pe suprafața 
Pămîntului cuprinzînd o porțiune 
din acesta. In regiunea unde cade 
umbra, oamenii vor asista la o e- 
clipsă totală de soare. Pentru cîte- 
va minute (2 pînă la 7 minute), în 
momentele de culme ale eclipsei, 
discul Soarelui va fi văzut complet 
întunecat. In regiunea unde cade 
penumbra (regiunea 2), oamenii 
vor asista la o eclipsă parțială de 
soare.

Uneori Luna ocupă o asemenea 
poziție între Pământ și Soare în- 
cît vârful conului de umbră, deși e 
îndreptat spre Pămînit, nu atinge 
suprafața lui, oprindu-se undeva în 
înălțimi. Atunci, pe o porțiune din 
suprafața Pămîntului cade doar 
penumbra. Oamenii situați în mijlo
cul regiunii de penumbră în mo
mentele de culme ale eclipsei vor 
vedea că discul Lunii nu a acope
rit comnlet discul Soarelui, din 
discul Soarelui rămânând un inel 
aprins ce luminează puternic. O 
astfel de eclipsă de soare se nu
mește inelară. In acest caz avem 
de-a face tot cu o eclipsă parțială 
de soare, dar de un fel deosebit.

pentru prima dată în lume a foto
grafiat acea față a Lunii care ră
mâne ascunsă privirilor noastre.

Și alte fenomene atrag atenția 
oamenilor în timpul eclipselor.- Se 
știe, de pildă, că activitatea Soa
relui determină pe Pămînt fenome
nele meteorologice: mișcarea vîn- 
tului, formarea norilor etc. Meteoro
logii s-au pregătit cu temeinicie 
să cerceteze, cu ocazia1 eclipsei to
tale de soare, și moduil cum se mo
difică fenomenele meteorologice în 
timpul ei. Această cercetare va a- 
juta pe specialiști să prevadă din 
timp mersul vremii.

In fuga ei pe suprafața Pămîn
tului. umbra este precedată de pe
numbră și urmată de aceasta. De 
aceea-, începutul eclipsei totale este 
o eclipsă parțială. Discul Lunii a- 
c.operă treptat discul Soarelui din
spre dreapta ca un oblon. In jurul 
nostru lumina începe să pățească. 
Discul Soarelui este acoperit trep
tat, pînă ce nu se mai vede- decît 
o seceră subțire strălucitoare. Apoi 
secera se fărâmițează într-o mulți
me de puncte luminoase, arătând 
ca un șirag de briliante străluci
toare. Ăsta numai pentru o clipă. 
Sîntem în momentul trecerii de la 
eclipsa parțială Ia eclipsa totală, 
sau, cum se spune, sîntem în mo
mentul trecerii spre faza de totali
tate a eclipsei. In jurul nostru cu
lorile par mai închise, de parcă ci
neva a- cernut peste ele o cenușă 
fină cu nuanțe cafenii. In sfîrșit, 
a dispărut ultimul firicel de lu
mină venit de la Soare și discul 
lui este în întregime acoperit de 
cel al Lunii. Pe cer, în apropierea 
discului solar au apărut stele și 
planete ca în timpul nopților se
nine.

In timpul eclipsei totale din 15 
februarie 1961, în apropierea dis
cului Soarelui vor putea fi văzute 
planetele Jupiter și Saturn.

In jurul nostru domnește întu
nericul. Surprinse de această înse
rare neprevăzută, animalele devin 
neliniștite. Oamenii nepreveniți sînt 
cuprinși și ei de teamă. Cei care 
cunosc fenomenul, care au aflat 
din timp d-spre el, îl cercetează 

curioși și cu atenție, încercând să 
nu le scape nici un aspect mai in
teresant.

Temperatura aerului scade brusc; 
un vînt se stârnește ca din senin, 
întărind parcă neliniștea ce a cu
prins natura.

Situația în care nu se vede ni
mic din discul solar durează 2-3 
minute. Timp de 2-3 minute, eclip
sa se află în faza de totalitate. In 
aceste clipe, în jurul discului întu
necat al Soarelui se vede o lumină 
a-lbă-argintie; este coroana. solară.

Au trecut cele 2-3 minute ale fa
zei de totalitate: din partea dreap
tă a discului Soarelui o rază de 
lumină străpunge victorioasă întu
nericul ce domnește în jurul nostru. 
Partea vizibilă a Soarelui crește 
treptat, de parcă o cortină grea ar 
fi trasă de pe discul lui. Asistăm 
din nou la o eclipsă parțială pînă 
cînd Soarele ajunge, în cele din 
urmă să lumineze ca înainte, cu 
putere.

Trebuie spus de la început că 
desfășurarea eclipsei nu trebuie ur
mărită cu ochiul liber, întrucât lu
mina- puternică a Soarelui poate 
produce pierderea vederii pentru un 
timp mai mult sau mai puțin înde
lungat. Pentru ca vederea noastră 
să nn sufere, eclipsa trebuie urmă
rită cu mij'oace anume pregătite. 
Tuturor le este Ia îndemână să afu
me bine o sticlă plană, acesta fiind 
cel mai simplu instrument prin care 
se poate observa Soarele fără să-i 
dăuneze vederii. Se pot folosi, de 
asemenea, o sticlă de ochelari de 
sudură sau două sticle suprapuse 
din care una este colorată în verde, 
iar alta în roșu.

In timpul eclipsei totale Luna 
acoperă complet Soarele. Gu pri
lejul eclipsei totale devin vizibile 
protuberantele solare, care sînt nori 
de gaze fierbinți colorați în roz, 
precum și atmosfera exterioară a 
Soarelui, așa numita „coroană so
lară", de culoare alb perlată, a că
rei formă variază în timp cu feno
menele de pe Soare și care mi se 
poate observa direct în afara eclip
selor.
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Diferite faze ale unei eclipse totale de Soare, din momentul în 
care Luna începe să acopere discul Soarelui (stînga jos), pînă cînd 
-acesta devine iarăși în- întregime vizibil (dreapta sus).

15 februarie 1961: Eclipsă totală, de soare
O zi foarte . importantă pentru 

știința despre Univers. Eclipsa to
tală de soare va fi observată și in 
țara noastră.

Fîșia umbrei Lunii, sau zona de 
totalitate-, trece după cum am văzut 
și prin țara noastră, mijlocul ei 
fiind situat pe linia Zimni- 
cea-Constanța. Marginea de nord 
a zonei de totalitate trece prin drep
tul orașelor Turnu Severin, Pitești, 
Tîrgoviște, Ploești, Mizil, Brăila. In 
sudul țării deci, vom avea eclipsă 
totală de soare. O parte din re
giunea Oltenia, cea mai mare 
parte din Muntenia, precum și Do- 
brogea se găsesc în zona totalită
ții. Dincolo de limita de nord a 
zonei de totalitate, în Banat, într-o 
bună parte a regiunii Oltenia, în 
Ardeal, într-o mică parte a Munte
niei și în toată Moldova, va fi ob
servată o eclipsă parțială de soare, 
în care mai mult de 95 la sută din 
discul Soarelui se va întuneca.

Orașul București se află în zona 
de totalitate. In capitala țării eclip
sa va începe la ora opt și patruzeci 
și trei de minute și două zecimi de 
minut.

Datele începutului și sfârșitului 
eclipsei în restul țării noastre, atît 
în zona în care va fi observată ca 
eclipsă totală, cît și în zona în care 
va fi observată ca eclipsă parțială, 
nu diferă prea mult de cele indi
cate pentru orașul București.

Trebuie să atragem atenția că în 
luna februarie sînt puține zile se
nine, așa că din acest punct de ve
dere se ridică greutăți însemnate 
în observarea eclipsei. Va trebui ca, 
folosind mijloacele indicate mai îna
inte, acolo unde cerul este senin să 
cercetăm cu cea mai mare atenție 
fenomenul.

Astronomii au stabilit că eclipsele 
totale de soare se repetă pentru un 
anumit loc de pe Păm-înt în medie 
Ia un interval de 400 de ani. E- 
clipsele parțiale au loc mai des. 
Raritatea ec'ipselor de soare pentru 
un anumit loc face ca ele să fie 
considerate fenomene neobișnuite. 
In legătură cu producerea lor au 
existat tot felul de credințe super
stițioase și mistice.

Astfel, unii oameni credeau că 
balauri negri și mari sau alte jivine, 
numite în popor vârcolaci, se apucau 

să înghită Soarele. Lumea înspăi
mântată bătea în tobe, în table, fă
ceau mare1 gălăgie ca vîrco'acii, spe- 
riați, să fugă și să lase Soarele în 
pace. Alții credeau că o forță su
pranaturală, nemulțumită de ceea 
ce se petrece pe pămînt, vestește 
oamenilor o pedeapsă grea : război, 
foamete, boală etc.

Ideilor superstițioase și mistice 
nu le corespunde nimic în realitate; 
ele au fost create de mintea omu
lui atunci cînd în luptă cu natura 
el se dovedea a fi neputincios.

Neputința omului în fața forțelor 
naturii, ca și necunoașterea aces
tor forțe, a dat naștere La credința-, 
în zei și la superstiții.- Mai târziu-,! 
cînd a apărut societatea împărți ta 
în clase antagoniste, cînd a apă
rut exploatarea, oprimarea nemi'oa- 
să, aceste credințe au fost larg răs
pândite în rândurile maselor de că
tre clasele dominante.

In țările socialiste și deci și în 
țara noastră, unde nu mai există 
clase interesate în menținerea oa- 
nieni'or în necunoaștere, ci, din 
contră, rezultatele științei’ sînt 
transmise oamenilor, vălul misti
cismului și al superstițiilor se nă
ruie. Știința, care are puterea de a 
prevedea fenomenele naturale cum 
sînt eclipsele, cometele etc., devine 
un bun al maselor. Oamenii mun
cii din țara noastră, însușindu-și 
cunoștințele științifice, constatând 
că fenomenele naturii nu au în spa
tele lor o forță divină, ci că e'e se 
conduc după legi obiective, resping 
misticismul și își manifestă deplină 
încredere în puterea științei.

LEGENDĂ
începutul eclipsei de 

Soare la orele notate.

"" “ "" Sfîrșitul eclipsei de Soa
re la orele notate.

— S ..... . Limita nordică a ec'ip-
sei totale.

In localitățile situate pe 
această linie durata eclip
sei totale este maximă: 
de la 2 min, 33 sec. l i 
Zimnicea pînă la min. 37 
sec. la Constanța. Punc
tele indică locul centrului 
umbrei ia oreie respective.

Luna va începe să acopere Soarele de la dreapta spre stînga pînă cînd 
Soarele va fi acoperit în întregime. Deplasîndu-se în continuare de la 
dreapta la stînga, Luna va descoperi complet Soarele.
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