
Sfaturile populare comunale 
și propunerile cetățenilor

In campania electorală pentru a- 
legeriie dfe deputați de la 5 martie 
a.c.,; în' întîlnirile ce au avut loc 
îiltre candidați și alegători, cetățenii 
au analizat cu răspundere cum s-a 
muncit pentru buna gospodărire a 
satelor, rezultatele ce au fost obți- 
Tiiite și în același timp au făcut pro- 

’puneri prețioase și au venit cu su
gestii pentru continua îmbunătățire 
a activității obștești. Acest lucru este 

'tohfirrbat de numărul, mare de pro
puneri făcute de cetățeni în campa- 

"nia electorală, peste 640, dintre care 
512 "în competența sfaturilor popu
lare' comunale și ale orașului Alba 
Tulia.

In multe comune din raionul nos- 
Trtt, comitetele executive ale sfaturi- 

1 lor populare, cu sprijinul cetățeni- 
' lor, au reușit să rezolve o parte din 
propunerile cetățenilor încă în pe
rioada campaniei electorale, propu
neri ce se refereau la întreținerea 
drumurilor, munca culturală, apro
vizionarea magazinelor etc.

Tn timpul care s-a scurs de la 
data alegerilor și pînă în prezent, 
în marea lor majoritate sfaturile 
populare, îndrumate de comitetele 
comunale de partid, au muncit pen
tru a da viață propunerilor făcute 
de Cetățeni, dovedind prin aceasta 
încrederea ce le-a fost acordată. 
Astfel, din numărul total de propu
neri aii fost îndeplinite ctț ajutorul 
cetățenilor mobilizați de deputați 
peste 130 propuneri pe întreg ra
ionul.

■In- comuna Meteș, de pildă, din 
"cele 26 propuneri făcute de cetățeni 

! au fost realizate 20, iar restul sînt 
în curs de a fi îndeplinite. La Mi
halț au fost făcute 15 propuneri, din 
care'9 au fost îndeplinite.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular al comunei Ighiu, sprijinit 
de deputați, a mobilizat cetățenii 
din satul Țelna care au transportat 
pe drumul satului peste 800 m.c. 
piatră pentru pavarea drumului. A- 

■ ceasta ca urmare a propunerii fă
cută de cetățenii satului. La Ciugud, 

■prin muncă voluntară s-au plantat 
pe malul Mureșului 450 puieți de 

■salcîm și 100 plopi pentru consoli
darea malului. Prin acțiunea patrio
tică a cetățenilor din satul Galda 
de 'Sus — comuna Benic — s-a 
strîns material de construcție și s-a 
turnat fundația localului de cămin 
•cultural, economiile realizate eva- 
luîndu-se ' la 150.000 lei. Tot prin 
muncă patriotică cetățenii din satul 
Necrilești —comuna Intregalde — 
au strîns material pentru construi
rea unui -saivan, economisind peste 
3.500 lei.

Din cele -arătate mai sus se des
prinde preocuparea maselor de oa- 
rtneni ai muncii,-nu numai de a pro
pune să se rezolve o problemă sau 
alta, ci de a participa activ la în
făptuirea propunerilor. Desigur că 
un mare merit îl au deputății, co
misiile permanente, comitetele ce
tățenești.

Grija pentru rezolvarea cît mai 
operativă și cu cele mai bune re
zultate a propunerilor făcute de ce
tățeni este oglindită -și de faptul că 
unele comitete executive și-au pro
pus în planurile lor de muncă să 
analizeze această problemă. Așa au 
procedat Comitetele executive ale 
Sfaturilor populare din Almașul 
Mare, Ciugud și altele.

Trebuie spus însă, că eu toate re
zultatele pozitive obținute, în mun
ca sfaturilor populare privind înde
plinirea propunerilor făcute de ce
tățeni se mai fac simțite lipsuri,

♦♦

Intense pregătiri pentru campania de vară
Muncind cu hărnicie pe ogoarele 

unităților agricole socialiste din ra
ionul nostru, mecanizatorii de la 
S.M.T, Alba-Iulia au realizat pînă 
la 20 mai planul din campania a- 
gricolă de primăvară în proporție 
de 105 la sută.

Hotărîți să obțină rezultate cît 
mai bune și în campania de vară, 
la strîngerea 'recoltei și arături, pînă 
la 25 mai mecanizatorii .stațiunii .au 
revizuit și reparat tractoarele în 
proporție de 86 la șută, De aseme

care pornesc de la slaba preocupare 
pentru mobilizarea cetățenilor la în
deplinirea lor. S-ar putea crede că 
unele propuneri nu ar putea fi în
deplinite. Ce-i drept, sînt asemenea 
propuneri, care necesită un timp mai 
îndelungat pentru a fi realizate ca, 
de pildă, localuri de cămine cultu
rale, săli noi de clase, etc., dar sînt 
în același timp unele •propuneri ca: 
reparări de drumuri, desfundări de 
șanțuri și altele care nu cer decît 
preocupare pentru a Fi îndeplinite.

In comuna Teiuș, bunăoară, prin 
grija sfatului populaT s-att obținut 
rezultate de seamă pe linia bunei 
gospodăriri a comunei. Dar, anali- 
zînd felul cum sînt îndeplinite pro
punerile cetățenilor, reiese că din 
cele 37 propuneri, ce cad în compe
tența sfatului popular, au fost duse 
la îndeplinire doar 5. In comuna 
Zlatna, din 38 propuneri ati fost în
deplinite 12. Situații asemănătoare 
se găsesc și în comunele Oarda de 
Jos, Pețelca, Vințul de Jos și altele.

Această situație pornește de la 
faptul că nu toate comitetele execu
tive ale sfaturilor populare au ana
lizat în ședințele lor Felul cum sînt 
îndeplinite propunerile făcute de ce
tățeni, nu se consultă cu deputății 
și comisiile permanente, care au da
toria de a sprijini munca comitetu
lui executiv.

Este necesar ca sfaturile populare 
să acorde atenția cuvenită rezol
vării operative a propunerilor cetă
țenilor, comitetele executive să ana
lizeze cu regularitate și să informe
ze pe deputați, iar aceștia Ta rîndtil 
lor ne cetățeni asupra modului și 
stadiului de rezolvare a propuneri
lor.

In zilele ce urmează vor avea loc 
sesiuni ale sfaturilor populare co
munale. Ținînd cont de acest lucru, 
și de importanța ce trebuie să se 
acorde sarcinii de îndeplinire a pro
punerilor oamenilor muncii, Sfatul 
popular al raionului a indicat ca în 
cadrul sesiunilor să se analizeze și 
această problemă. Cu această oca
zie, deputății să dezbată cu toată 
răspunderea cele ce se pun în dis
cuție și să fie trași la răspundere 
acei ce dovedesc delăsare sau bi
rocratism în rezolvarea în mod ope
rativ a propunerilor făcute de ce
tățeni.

Deputății vor trebui sprijiniți să 
organizeze consfătuiri cu cetățenii 
pe circumscripții, unde să dezbată cu 
toată răspunderea ce anume s-a fă
cut și ce mai este de făcut în cir
cumscripția respectivă, iar pe baza 
analizei să treacă la fapte.

Un aport deosebit în sprijinul mun
cii comitetelor executive îl pot aduce 
comisiile permanente. De asemenea, 
din partea acestora se cere o activi
tate și mai susținută, o mai mare 
preocupare pentru studierea proble
melor de care răspund.

De rezolvarea propunerilor și de 
lipsurile arătate mai sus nu sînt 
străine nici comitetele comunale de 
partid. De aceea, acolo unde s-au 
obținut rezultate bune, să se meargă 
pe linia de a se înmulți aceste re
zultate, iar acolo unde mai dăinuie 
lipsuri, să se ia asemenea măsuri ca 
ele să fie lichidate în mod operativ.

Rezolvarea cu toată răspunderea 
a propunerilor juste ale oamenilor 
muncii nu este o sarcină administra
tivă, ci o sarcină de mare răspun
dere și de aceea, atît organele lo
cale ale puterii de stat, cît mai ales 
organele locale de partid să-i acorde 
toată atenția.

;a-Ueva \
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Să dăm un nou avînt întrecerii socialiste

-* *•  Brigada de muncitori metalurgiști de la U.M.C. Zlatna condusă 
de comunistul Tomotaș Petru a realizat în perioada 1-20 mai a.c. o 
depășire de plan zilnică de 20 la sută, contribuind în același timp la 
mărirea indicilor de utilizare a capacităților de producție.

nea, pînă la aceeași dată au fost 
revizuite și reparate 7 secerători, 25 
batoze, 12 combine, electromotoare. 
Pe stațiune, reparațiile la utilajul
necesar în campania de vară au fost 
realizate în procent de: peste 90 la 
sută,

Cu multă însuflețire au muncit la 
reparații mecanicii Bucur Prip, 
.Moldovan Cornel, Țăranu Ion, fie
rarii Muntean Teodor și TopîrCean 
Ion, electricianul Berghiaii Ion, su
dorul Enășel Gheorghe și alții.

-*•  Utemistiil Angelescu Marin, croitor de piele la fabrica de în
călțăminte „Ardeleana-" din Alba-Iulia, a economisit, de la începutul 
anului și pînă în prezent, peste 3.40 0 dm.p. piele. Din pielea economi
sită de el se pot confecționa circa 265 perechi pantofi de damă.

★ 'Comunistul Mureșan Ion, strungar la întreprinderea „Horia“, 
își depășește lunar sarcinile de plan cu 20 pînă la 30 la sută, dînd to
todată numai lucru de bună calitate. In primele două decade ale lunii 
mai, strungarul Mureșan Ion și-a realizat planul de producție în pro
porție de T20 la sută.

★ Bonta Mircea și Domșa luliu, îngrijitori de animale la ferma de 
vaci a gospodăriei colective din Ci stei, reușesc să obțină, printr-o bună 
îngrijire și furajare rațională, o producție de 2.250 litri lapte pe cap de 
vacă furajată.

Rezultate sporite
Gdlectivtll de muncitori și tehni

cieni de la Atelierul de zonă C.F.R. 
din A'tba-'Iulia desfășoară în aceste 
zile o însuflețită întrecere pentru 
consolidarea succeselor obținute. 
Preocupîndu-se de realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan, aici se 
acordă o mare atenție îmbunătățirii 
procesului tehnic prin dezvoltarea 
mișcării inovatorilor. In acest an au 
fost propuse aici '5 inovații, printre 
care se numără și cea a șefului de 
echipă Plcșa Petru, a tehnicianului 
Spătaru Gheorghe și alții, inovații 
prin care se reduce simțitor efortul 
fizic al muncitorilor și se erează 
însemnate economii. Rezultate fru
moase au fost obținute și în ce pri
vește îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Pe primele două decade ale lunii co
lectivul de aici a realizat o depășire 
a planului de producție de 6 la sută. 
De asemenea, colectivul atelierului 
a colectat și expediat oțelarilor lni- 
nedoreni 120 tone fier și fontă veche.

Cele mai frumoase rezultate le-au 
obținut echipele de lăcătuși conduse 
de comuniștii Udrea Gheorghe și 
Șușnian Ștefan, care au obținut o 
depășire a planului de peste 4 la 
sută și au economisit piese și ma
teriale în yaloare de 2.800 lei.

CONTINUĂ e Cel cc sînt anonimi
In inima pădurii, la șantierele 

I.C.F. de la Poșaga sau Cobleș-A- 
rieșeni, de la Cioara sau Sibișel so
sesc nu de puține ori în plină noap
te mașini încărcate cu utilaje tri
mise cu puțin timp în urmă Ia re
parații. Șantierului i-au sosit deci 
ceea ce avea nevoie, i-au sosit mo-, 
toarele Diesel sau cilindri compre
sor, basculantele sau motoarele 
compresor. Sînt gata pentru a în
cepe atacul. Și cînd te gîndești că 
pentru cei de pe șantierele I.C.F., 
răsfirate în întreg Ardealul, numele 
celor ce dau a doua viață acestor 
mașini e anonim, e necunoscut.

★
O mînă de oameni inimoși și har

nici s-au luat aici, în hala mare de 
reparații a atelierului mecanic al 
I.C.F. Alba-Iulia, la întrecere cu 
timpul. Și-au propus să-l întreacă.

Ciuhat Constantin lucrează ca 
responsabil al atelierului mobil. Nu 
e 6 sarcină tocmai ușoară mai ales 
cînd în miez de noapte și poate 
chiar pînă la ivirea zorilor trebuie

Vineri, 26 mai 1961

IN CLIȘEU: Echipa nr. 1 cuptoare de la sectorul ceramic I. I. L. 
„Horia“, fruntașă în producție. ____

----------- ♦«-----------

Pentru iubitorii de muzică
Consiliul local al sindicatelor din 

Alba-Iulia aduce la cunoștința tutu
ror membrilor de sindicat iubitori de 
muzică, că organizează un curs 
popular de inițiere muzicală.

In cadrul acestui -curs se vor pre
da noțiuni elementare de teorie mu- 

să stai mereu la datorie, să dai în 
zori oamenilor șantierului mașina 
de care au nevoie. Dar comunistul 
Ciuhat cu echipa sa nu cunoaște o- 
boseala. Mai la începutul anului, 
cînd a început întrecerea în cinstea 
glorioasei aniversări a partidului, în 
numele echipei, și-a luat angajamen
tul să efectueze reparațiile curente 
și medii la cilindri compresor, a- 
colo pe șantiere, fără să mai fie 
aduși în atelier, la Alba. S-ar fi 
irosit nu numai sume mari pentru 
transportatul lor, (era nevoie de ma
șini de 10 tone), dar s-ar fi pierdut 
timp prețios. Și . comunistul Ciuhat 
și-a respectat angajamentul. In 
cinstea aniversării partidului îm
preună cu echipa a efectuat repa
rații curente și medii la 7 cilindri 
compresor, aducînd o ecoflomie nu
mai prin eliminarea transportului de 
peste 20.000 lei.

Lucrează aici în cadrul atelierului 
mecanic din oraș- cîțiva muncitori 
vrednici care au dovedit nu odată 
că atunci cînd e nevoie știu să facă
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Cu planul îndeplinit
Colectivul de muncă de la secto

rul Valea Dosului, al întreprinderii 
„Gh. Doja“, desfășoară cu un avînt 
și mai sporit întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
lor.

Zilele acestea harnicii mineri din 
cadrul acestui sector au raportat că, 
folosind din plin timpul de lucru, 
au reușit să-și îndeplinească în în
tregime sarcinile de plan pe luna 
mai, realizînd în același timp și în
semnate economii. Cele mai fru
moase rezultate au fost obținute de 
echipele de mineri conduse de Bra- 
tie loan, Hendrea Gheorghe II, loan 
Cîmpean și alții care de la începu
tul anului sînt mereu în fruntea în
trecerii.

Rezultate frumoase au fost obți
nute și de sectorul Haneș, al cărui' 
colectiv dă produse în contul ultime
lor ore din această lună.

zicală însoțite de exemplificări prac
tice și audiții muzicale.

Lecțiile se vor preda odată pe săp- 
tămînă, în fiecare joi între orele 
18,00—19,00, în sala Consiliului lo
cal al sindicatelor. Prima lecție va 
avea loc în ziua de joi, 1 iunie 1961.

adevărate fapte de eroism. Cu o 
săptămînă în urmă de la Valea Ierii 
a fost adus la reparat în atelier cu 
mențiunea „foarte urgent" motorul 
compresor nr. 4202. Erau nevoie pen
tru reparații capitale la motor de 
peste 10 zile. Or, în plină activitate 
pe șantier, tocmai cînd se cerea des-

(Continuare în pag. 2-a) 
--------♦♦--------

■5

La căminele culturale
mai sînt unii directori cu 
normă întreagă, care nu se ® 
achită decît parfial de sar- ® 
cinile lor. (Aviz Pui can A. ® 
din Șard).

® Bine e să fii director,
S mai ales cînd ești inert,
L) fiindcă ești întreg Ia leafă, « 
s dar la muncă ești doar... sfert.



Copiii primavara patriei noastre

La colțul viu, micuții de la grădi nița din centru din Teiuș, îngrijesc 
cu multă dragoste florile și peștișorii din acvariu.

Printre prietenii Marianei
Pe Mariana, păpușa cu ochi al

baștri și părul de culoarea griului 
în pîrgă, o știu de mult. Am revă- 
zut-o însă deunăzi. Și acolo în casa 
ei, în „Casa păpușii", emoția regă
sirii m-a năpădit ca și atunci... cu 
ani în urmă. Am regăsit-o pe Ma
riana așa cum o știam, cuminte și 
senină. Iar în jurul ei copii. Zeci de 
copii, prieteni ai Marianei. Să-i 
cunoaștem...

★
O dimineață ca multe altele. Pe 

portița căminului de zi pătrund, ți
nui cîte unul, copiii. Băiețași și fe
tițe. Unii dintre ei abia de cîteva 
șchioape, alții mai răsăriți dar fie
care cu preocupările lui. Comun le 
este doar zîmbetul și fața senină.

Iată-le într-un colț, ținînd sfat, 
pe Lenuța, Viorica și Maria. Le pri
vești, dar nu se simt deloc stinghe
rite. Vorbesc, gesticulează. Pentru 
ele nu-i o zi obișnuită. Să mergem! 
•— li se adresează celorlalte două 
Lenuța. Și ținta li-i precisă — 
„Casa păpușii".

Ajunse aici cele trei fetițe schim
bă priviri cu înțeles. Apoi fiecare din 
ele știe ce are de făcut. Lenuța îi 
face baie Marianei, Maria îi pregă
tește păpușii hăinițele, iar Viorica 
mai pricepută în treburile casei, 
scutură, șterge praful, așază masa 
sub privirile atente ale copiilor mai 
mărunți, strînși ciorchină la ușă.

— Poftiti! Mariana vă așteaptă 
----------♦♦----------

Pentru copiii noștri
Numeroase sînt înfăptuirile în 

folosul micilor vlăstare ale pa
triei în anii regimului democrat- 
popular. Despre acest lucru vor
besc deosebit de grăitor cifrele, 
faptele.

Numărul Caselor copilului a cres
cut de la 8 cu 920 paturi în 1938 
la 26 cu 3.224 paturi în 1958. Au 
fost create 202 dispensare rurale 
cu staționare pentru copii cu 1.371 
paturi, 1.734 case de naștere ru
rale cu 8.057 paturi și, tot în me
diul rural circa 2.500 bucătării 
dietetice. A crescut concomitent 
numărul cadrelor medicale și au
xiliare: dacă în 1938 nu aveam 
decît 280 medici pediatri, numă
rul acestora s-a ridicat la 2.209 
numai pînă în 1955, fără a mai 
vorbi de creșterea numărului de 
cadre sanitare medii, a surorilor 
de pediatrie, etc.

In raionul nostru, unde în 1938 
nu exista nici măcar o schițare de 
asistență a copilului, avem azi nu 
mai puține de 165 paturi pentru a- 
cordarea unei asistențe de certă 
calitate. Pentru a veni în ajuto- 1 
rul femeii din mediul rural, în a- , 
cest an vor funcționa 34 grădinițe 
sezoniere, noțiune care în trecu
tele regimuri nici nu exista. .

Ca urmare firească a grijii față [ 
de cei mici, mortalitatea infantiiă i 
a scăzut vertiginos. De la 17,9 la ' 
sută în 1938, la 7,6 la sută în J 
1959; în Alba-Iulia acest indice < 
fiind coborît aproape la 3 la sută ! 
în 1960.

Dr. MITEA MARGARETA

■ i ■

face auzit în cor glasul celor— se 
trei harnice.

Copiii de la ușă cunosc îndemnul. 
Pătrund în „Casa păpușii" unde, ca 
de atîtea ori, educatoarele Iosof Ve- 
turia sau Barta Paraschiva înnoadă 
firul poveștilor „Capra cu trei iezi", 
„Peștișorul de aur", cu altele noi.

Clipele se scurg. Povestea se în
cheie. Cu genele grele Mariana „a- 
doarme" și copiii îi respectă som
nul. Cu pași ușori ies. Se împart. 
Cimpoieș Paul, Bodor Valentin și 
Adamescu Cornel .își continuă lu
crul la scăunelele și pătucurile în
cepute, în jurul unui rond ;CÎteva fe
tițe mîngîie flori gingașe smulgînd 
cu grijă buruienile din jurul acestora.

De pe terasa căminului Heia neni, 
bucătăreasa, cheamă copiii la masă. 
Dar, la masă nu te poți așeza ori
cum. Acest lucru îl știu prea bine 
Vardigher Rozalia, Hațegan Lenuța 
și Vardigher Ștefan din grupa mare. 
II știu însă și cei mici, Ganea Vio
rel, Toth Atila, Hațegan Maria și 
alții care nu opun nici o împotri
vire cînd cei mai răsăriți le spală 
mînuțele.

După masă copiii dorm. In pătu
curile curate, străjuiți de ochii blînzi 
ai educatoarelor, copiii dorm și vi
sează. Fie visele lor cît de îndrăznețe!

★
Prietenii .Marianei se trezesc apoi 

unul cîte unul cu fețele înrămate de 
zîmbet. Căminul se umple din ,nou 
de glasuri. Și prin geamurile larg 
deschise cîntul copiilor răzbate pînă 
departe:

„Mulțumim din inimă partidului! 
Mulțumim din .inimă partidului!" 
Copiii de la căminul de zi al sec

torului ceramic Sîntimbru ,își cîntă 
copilăria lor fericită. Se pregătesc 
pentru serbarea de la 1 Iunie, în 
timp ce părinții lor, mame și tați, 
stăruie fără griji în fața preselor, 
introduc și scot din cuptoare cu 
miile țiglele și cărămizile pentru 
șantierele patriei.

S. MĂRGĂRIT

Se încheie încă o zi de muncă la 
Uzinele Metalo-Chimice Zlatna. Și, 
ca de obicei, în vestiarele secțiilor 
este din nou forfotă. Muncitorii se 
spală, își schimbă salopetele, se 
grăbesc spre casă.

Cei vîrstnici fac aceste pregătiri 
cu mișcări domoale, intrate, s-ar pu
tea spune cu anii, în reflexe. Cei ti
neri însă, sînt mai gălăgioși, mai 
nerăbdători, vor ca în mai puțin de 
5 minute să fie dincolo de poarta 
uzinei...

Graba le este explicată și moti
vele sînt bine cunoscute tuturor. 
Mulți dintre acești tineri, peste câ
teva ore numai, vor avea o nouă în
deletnicire, cartea. De aceea, cele 
două-trei ore pînă la începerea 
cursurilor serale sînt prețioase, tre
buiesc fructificate.

Operatorul chimist Domnaru Ni
colae, electricianul Voicu Ilie, ambii 
candidați de partid, mecanicul Foa- 
leș loan și încă mulți alți muncitori 
tineri din uzină și elevi la secția 
serală a școlii medii, nu irosesc în- 
zadar acest timp.

Dimineață de mai. Orizontul își 
îmbracă haina-i de purpură și uli
țele Țelnii tăcute peste noapte se 
însuflețesc. De undeva, ca o che
mare răzbate un cînt fecioresc. 
Pleacă colectiviștii la muncă.

De șase ani, pe aceleași cărări pă
șește și Marcău Maria, o tînără cu 
priviri de jar și întotdeauna gata 
la acțiune. Intîlnește un unchiaș și-i 
dă binețe. Se alătură unui grup și 
niciodată nu-i lipsesc cuvintele de 
îndemn. Apoi, cum nu-i vreme de 
zăbavă, Marcău Maria se îndreaptă 
spre locul unde în fiecare zi își în- 
tîlnește copiii.

Copiii! Intîi copiii! Așa spune fie
care părinte, așa spun și rînduielile 
cele noi din țara noastră. Marcău 
Maria ii așteaptă cu nerăbdare în 
tîrnațul grădiniței și ei nu se lasă 
prea mult așteptați. Iată-i: Verge- 
nica, Ionel, Lenuța, Nicolae. Un șir 
lung de nume ca o alintare. Copii 
ai colectiviștilor din sat. Mamele îi 
aduc, îi lasă în grija educatoarei și 
pleacă fără gînduri să făurească cu 
rnîini harnice belșugul anului.

Cînd ultimul prichindel din 
32 a pășit pragul grădiniței, 
cău Maria, educatoarea, trece i 
unul la altul. Pe unul mititel și în- 
bufnat, pentru motive numai 
știute, îl mîngîie și copilul îi răs
punde cu un suris curat ca rouă 
dimineții. Altuia îi potrivește hăini- 
ța. Unui al treilea îi abate părul 
picat peste ochi, 
care găsește cîte 
privesc atenți, ii 
mișcare.

i cei 
Mar- 
de la

de el

Și-așa pentru fie- 
ceva. Și copiii o 
urmăresc fiecare

(Urmare din pag. l-a)

De 1 Iunie,
sub îndrumarea atentă a învăță
toarei lor, tovarășa Ciortea Vio
rica, pionierii și școlarii din clasa 
a IV-a a Școlii de 7 ani din sa
tul Cistei, pregătesc și ei pentru 
cei mici un frumos program.

In clișeu : Repetiție la dansul 
popular „Ieluța".

leșiți pe poarta uzinei, ei gră- 
băesc spre casă. De aseară le-a mai. 
rămas o problemă de rezolvat, lec
ția de istorie sau de geografie ar 
mai trebui parcă odată repetată...

Elevii buni, cum sînt Domnaru Ni
colae, Voicu Ilie, Dușa Traian, Foa- 
leș loan și mulți alții încă, care au 
încheiat primul semestru al anului 
cu rezultate frumoase, cu majorita
tea mediilor de 7, 8 și 9, nu merg 
niciodată la cursuri nepregătiți.

Grijii nețărmurite a partidului și 
guvernului, pentru crearea minuna
telor condiții de învățătură, munci
torii-elevi din cadrul uzinei le răs
pund cum se cuvine, muncesc și 
învață cu perseverență, obțin re
zultate frumoase atît în producție 
cît și la școală.

Acum, cînd mai sînt doar cîteva 
săptămîni de școală, munca este și 
mai încordată. Sarcina principală 
pe care și-au pus-o profesorii în a- 
ceastă perioadă, de teze, este de a 
veni în ajutorul muncitorilor-elevi, 
prin pregătirea unor lecții cît mai 

începe apoi cîntul și jocul. Păpu
șile trec din mină în mînă. Din cî
teva cuburele Stoica Ion, Băișan Ni
colae si Jurj Nelu reușesc să ridice 
o adevărată construcție. S-ar putea 
ca tocmai aceasta să le fie menirea! 
Pe albul unei hîrtii Hada Teodosie 
a schițat cîteva linii ce aduc a ce
va, și cine știe dacă nu va fi și el 
unul din cei ce vor așterne pe pîn- 
ze frumusețile patriei. Iar împletite 
cu șopotul văii, răzbat pînă departe 
glasurile cristaline a două „mari" 
talente — Marica Elena și Hada Lu- 
creția.

In cînt și joc timpul aleargă și 
miezul zilei e undeva pe aproape, 
însoțește pe una sau pe alta din 
mamele care vin și le aduc copiilor 
bunătăți. Apoi în încăperea înmires
mată de florile salcîmilor ce străju
iesc grădinița, educatoarea deapănă 
fir de poveste. In pătucuri copiii 
ascultă cu genele grele. Moș Ene 
își face datoria...

Copiii adorm unul cîte unul. De 
veghe, Marcău Maria le străjuiește 
cu dragoste somnul. Trece o oră, a- 
poi alta. Din sertarul mesei educa
toarea scoate o hîrtie. Notează: 
Copiii! Intîi copiii! Apoi,... la un 
foșnet tresare. Se ridică. Din pătu
curi îi surind 32 de copii cu fețele 
îmbujorate, li rămîne scrisul neter
minat. Cele trei cuvinte însă sînt de 
ajuns. Vorbesc oricui despre felul în 
care Marcău Maria își face datoria.

S. POPESCU

G R O
este un roman. Groapa de pe tro

tuarul din strada Unirii nu mai este 
roman. Nu sînt romane nici gropile 

concise și însoțite de explicații clare 
asupra fiecărei noțiuni.

In timp însă ce majoritatea mun- 
citorilor-elevi se străduiesc să re
vadă materia, să se pregătească te
meinic în vederea tezelor, mai sînt 
unii, ce-i drept puțini la număr, care, 
deși fruntași în producție, cursurilor 
nu le acordă importanța cuvenită. 
Lipsesc în nenumărate rînduri de la 
școală, iar notele obținute, atît în 
primul ,cît și-n al doilea semestru, 
sînt la limită de trecere.

Acești tovarăși, printre care Ni- 
corescu Dumitru, Mazilu Gheorghe, 
Morar Iacob și alții, trebuie .șă facă 
o serioasă cotitură, să depună o 
muncă mai susținută, să-și îmbună
tățească, pînă nu e prea tîrziu, si
tuația școlară.

Organizațiile de partid și U.T.M. 
din uzină vor trebui să analizeze 
mai des activitatea muncitorilor-e- 
levi, să țină o mai strînsă legătură 
cu conducerea școlii, intervenind și 
ajutînd acolo unde .muncitorii-elevi 
întîmpină greutăți. Numai, așa re
zultatele la sfîrșit de an vor fi cele 
scontate.

B. N.

2Ve scriu corespondenții
Grijă părintească

( Pentru educația și îngrijirea co- 
jpiilor, în timp ce părinții acestora 
(sînt la muncile cîmpului, la Mihalț 
jse va deschide pînă la 1 Iunie, sub 
(îndrumarea comitetului de femei, o 
j grădiniță sezonieră.
? Grădinița sezonieră, care va eu- 
(prinde aproape 80 de copii, va primi 
?din partea gospodăriei colective din 
(sat alimente pe tot timpul funcțio- 
) nării, precum și mobilierul necesar. 
( Tot în sprijinul bunei funcționări 
(a grădiniței, gospodinele Usca Ro- 
Izalia, Polhac Maria, Breazu Viorica 
(și multe altele au propus și totodată 
jau dăruit grădiniței sezoniere 200 
(boboci de gîscă, pentru înființarea 
Spe lingă aceasta și în folosul ei a 
(unei crescătorii de gîște.

fLorea ANA ;

La sfat cu tehnicianul agronom
) Intr-una din serile trecute, s-au, 
strîns la căminul cultural din Hă-1 
pria aproape 40 de tineri, pentru a[ 

[discuta cu tehnicianul agronom sar-' 
jcinile ce le revin în campania agri-[ 
Icolă de primăvară și vară.
; După expunerea interesantă și pli-j 
mă de învățăminte făcută de tehni
cianul Moraru Isidor, mulți tineri,
> printre care utemiștii Filipescu Ani-< 
'sia, Chirilă Nicolae și Roșu Ion,< 
[fruntași în muncă în cadrul gospo-! 
dăriei colective din sat, au luat /cu-< 
vîntul angajîndu-se să muncească! 
pe viitor și mai bine și să aplice? 
cele învățate la acest sfat. )

HAȚEGAN ALEXANDRU

Cei ce sînt anonimi
chiderea unui nou drum un timp a- 
tît de lung ar fi însemnat paraliza
rea muncii pe tot șantierul. Ce era 
de făcut? Comuniștii Muntean Du
mitru, Iosa Petru, Drașovean A- 
chim și Dreghici Dionisie au anali
zat imediat această situație și au 
hotărît să scurteze timpul de repa
rații. Au stat de vorbă cu întregul 
colectiv și au început munca hotă- 
rîți să salveze situația. Două zile 
și două nopți, aici, în hala atelieru
lui s-a lucrat fără întrerupere. In a 
treia zi, harnicul colectiv al atelie
rului a raportat:

— Tovarășe inginer, reparația a 
fost terminată. Calitatea?... Prima.

Da! Aici la atelierul mecanic al 
l.C.F. Alba-Iulia lucrează oameni 
harnici. Pe șantierele îndepărtate ei 
răinîn însă mereu anonimi. Și, b 
tuși, de numele lor sînt legate atîtea 
și atîtea fapte demne de toată lauda.

ARA

credem că 
adînci și 

nu apelăm

de pe strada Morii. Nu! Toate sînt 
gropi săpate de ploi, viscole și de... 
lipsa de grijă a Sfatului popular al 
orașului Alba-Iulia.

Poate se. urmărește ca aceste 
gropi să se adîncească mai mult și 
apoi să fie umplute. Nu 
e nevoie. Sînt destul de 
acum. Așa că e bine să 
la proverbul cu groapa.

In plinâ zi

se întîmplă 
De ce oare? 
la concret, 
ziua de 20

trebui să ardă, 
pînă în miezul

un grup de ță- 
exprimat o pă-

pe ulițele Șardului și mai departe 
pe cele ale Ighiului ard becurile. A- 
cest lucru, ce-i drept, 
rar... dar se întîmplă.

Și acum, să vorbim 
Faptul s-a petrecut în 
mai. Erau orele 9 dimineața. Be
curile însă ardeau pe ulițe așa cum, 
de fapt, noaptea ar 
Și-apoi au ars, hăt 
zilei.

Comentînd faptul 
răni muncitori și-au 
rere: „se vede treaba că ne țin be
curile aprinse ziua, pentru a justi
fica desele întreruperi de curent din 
timpul nopții". Este și aceasta o 
„explicație". Adevărata explicație 
însă o așteptăm de la șeful secto
rului Ighiu.



Din experiența organizațiilor de partid I

Să intensificăm lucrările de îngrijire a culturilor!
sigurat în rîndul muncitorilor o a- 
gitație vie, mobilizatoare.

Cu multă competență s-a ocupat 
apoi biroul organizației de bază 
de buna desfășurare a învățămîntu- 
lui de partid. Plecînd de la faptul 
că o importantă îndatorire statutară 
a membrilor și candidaților de partid 
este ridicarea nivelului politic și 

organizației de 
ajutat de co-

De curînd comuniștii organizației 
«de bază de la Depoul C.F.R. Teiuș 
au analizat în cadrul unei adunări 
ordinare felul în care se îndeplinesc 
hotărîrile, stilul de muncă folosit de 
biroul organizației de ’ bază, felul 
•cum sînt îndeplinite sarcinile eco
nomice și modul cum participă co
muniștii la activitatea organizației 
de bază.

A reieșit cu acest prilej că biroul 
•organizației de bază din cadrul de
poului și-a îmbunătățit stilul de 
muncă, că membrii și candidați! de 
partid de aici au fost în primele, rîn- 
■duri ale luptei pentru îndeplinirea 
-sarcinilor economice, fapt concreti
zat de rezultatele obținute în prime
le 4 luni din acest an. Desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, comuniști 
■ca Păcurar Ioan, Man Eugen, Ti
miș Ioan, Medrea Gligor, Timiș 
■Gavrilă, Cristea Vasile, PalkoFran- 
cisc și alții au adus o largă contri
buție la realizarea pe depou a unei 
economii de 1.117,5 tone combusti
bil convențional, ca și la realizarea 
și depășirea cu peste 12 la sută a 
sarcinilor globale de plan.

Aceste realizări sînt rodul muncii 
politice desfășurată în rîndul ma
sei largi de muncitori, sînt rodul 
măsurilor luate de organizația de 
bază. Periodic, în cadrul adunărilor 
■ordinare ținute cu regularitate, or
ganizația de bază de aici a anali
zat diferite probleme legate de sar- 

, cinile economice ale colectivului. De 
’fiecare dată, înaintea analizei unei 
probleme, membrii biroului primesc 

Th cadrul ședinței de birou sarcini 
precise de ce anume să se preocupe 
pentru ca să se asigure pregătirea 
Temeinică a adunărilor și dezbaterea 
aprofundată a problemelor. De e- 
xemplu, sezisîndu-se de faptul că în 
cadrul depoului se mai manifestă u- 
•neori din partea unor membri de 
partid atitudini de neglijență și a- 
bateri de la regularitatea circulației, 
biroul și-a luat asupra sa sarcina 
de a analiza temeinic cazurile ma
nifestate. In baza studiului făcut s-a 
constatat că de asemenea lipsuri se 
fac vinovați tov. Man Ioan și Anton 

■ Grigore, fochiști, Dobîrtă Virgil, me- 
•canic și alții. In adunarea ordinară 
a organizației de bază ce a avut 
'loc ulterior, comuniștii au criticat 
■cu tărie lipsurile manifestate de to
varășii de mai sus și au adoptat în 
același timp o hotărîre care obligă 

■pe fiecare membru și candidat de 
partid să depună toate eforturile 

f pentru îmbunătățirea calității raun- 
- cii.

Demnă de remarcat este preocu
parea organizației de bază pentru 
^atragerea în rezolvarea problemelor 
•■economice a activului fără de partid. 
Cei 64 tovarăși din activul fără de 
•partid sînt invitați să participe la 
adunări lărgite ale organizației de ‘ 
bază, dîndu-li-se astfel posibilitatea 
să-și aducă întreaga contribuție la 
rezolvarea unor probleme economice 

importante. Pentru a se asigura ri
dicarea nivelului politic al acestora, 

•organizația de bază i-a încadrat în 
formele învățămîntului de partid, 
iar membrii de partid au primit sar
cina — fiecare în mod concret — 
să se ocupe de educarea lor, să ur- i
mărească și să-i ajute la însușirea i
cît mai temeinică a materialului pre- i
dat în formele de învățămînt în i

•care au fost încadrați. (
O latură importantă a muncii de , 

partid, de care biroul organizației 
de bază din cadrul depoului s-a 
preocupat cu toată răspunderea, a | 

■fost îmbunătățirea muncii de agita
ție și propagandă, legarea acesteia |

• de sarcinile actuale. Atît prin lo- i 
zinci permanentizate, prin panouri i

■și articole la gazeta de perete, cît. ' 
-și prin colectivul de agitatori s-a a- i

--------------------------IO

0 gazetă de perete cu activitate slabă

de

ideologic, biroul 
bază, sprijinit și 
mitetul de partid pe complex, a 
asigurat cuprinderea tuturor mem
brilor și candidaților de partid, 
în cele cinci cercuri și cursuri. Pen
tru a asigura controlul și îndruma
rea necesară, membrii biroului au 
fost repartizați să răspundă de cîte 
un cerc sau curs. In același timp 
s-a asigurat participarea propagan
diștilor la pregătirea periodică la 
cabinetul de partid raional. Și se 
poate spune fără să se greșească că 
în cercurile de învățămînt conduse 
de propagandiștii Ivan Nicolae, Pă- 
durean Laurean, Stremțan Alexan
dru I învățămîntul de .partid s-a 
desfășurat în bune condiții, lecțiile 
au fost predate la nivel corespunză
tor. Constatînd însă la un moment 
dat că în unele cercuri frecvența nu 
e corespunzătoare, s-a analizat 
această problemă în cadrul unei a- 
dunări a organizației de bază. A re
ieșit cu acest prilej că frecvența u- 
neori slabă se dătorește faptului că 
cursanții sînt din diferite ture, cu 
program diferit. In cercurile unde 
au fost astfel de cazuri, ca cel al 
propagandistului Buțu loan, organi
zația de bază a hotărît ca predarea 
lecțiilor să se facă pe mai multe 
grupe, astfel ca să poată fi cuprinși 
toți cursanți. Trccîndu-se la 
fel de predare, s-a ajuns ca 
cui condus de tov. Buțu loan să fie 
azi un cerc fruntaș pe depou în ce 
privește predarea și însușirea mate
rialului predat.

Faptele de mai sus dovedesc cu 
toată puterea că în cadrul organiza
ției de bază de la Depoul C.F.R. 
Teiuș s-au obținut o. seamă de suc
cese remarcabile în îmbunătățirea 
muncii de partid, că biroul organi
zației de bază privește cu răspun
dere sarcinile încredințate de adu
narea generală a comuniștilor. De
sigur, nu se poate spune că aici 
s-a făcut totul. Nu! Mai sînt încă o 
seamă de sarcini ce-și așteaptă re
zolvarea. E nevoie de mai multă 
preocupare pentru îndrumarea acti
vității organizației U.T.M. și în ge
neral a organizațiilor de masă, e 
nevoie de o repartizare mai precisă 
a sarcinilor pe fiecare membru de 
partid. Cu participarea însă a tutu
ror membrilor de partid toate aceste 
sarcini pot fi cu succes rezolvate.

Zoresc prășitul porumbului
Harnicii colectiviști din Bucerdea 

Vinoasă muncesc cu multă însufle
țire pentru a smulge și în acest an 
pămîntului rod cît mai bogat. Ast
fel fiind, cu toate că timpul este plo
ios, în campania de întreținere bit- 
cerzenii sînt la zi cu lucrările la vii. 
La fel au terminat de curînd prima 
pjașilă la cartofi, iar din ziua de 20 
mai au început pe terenul mai zvîn
tat și unde s-au ivit mai multe bu
ruieni prășitul porumbului. Pînă la 
24 mai s-au prășit 10 ha cu porumb 
ș< această lucrare se continuă prin
tre ploi.

Printre fruntași la prășitul porum
bului se numără colectiviștii Nistor 
Florian Iui loan, Nistor Maria, Bol
ea Nicolae, Presecan Antonie, Popa 
Sanflora și alții.

Muncă spornică 
în toate sectoarele

Mai mult interes
Deși gospodăria agricolă colec

tivă din Obreja dispune de forțe 
suficiente de muncă, care permit e- 
fectuarea în bune condițiuni și la 
timp a lucrărilor de îngrijire a cul
turilor, datorită slabei preocupări a 
conducerii pentru buna organizare 
a muncii în gospodărie, pînă la 25 
mai, din cele peste 200 ha culturi 
prășitoare nu s-au prășit decît 7 
hectare. Despre slaba organizare a 
muncii ne vorbesc faptele. In zilele 
de 19-20 mai, de pildă, deși terenul 
era zvîntat și se putea foarte bine 
lucra la îngrijirea culturilor, un

lucrărilor agricole
mare număr de colectiviști s-au ocu
pat cu căratul și depozitarea rume
gușului folosit la forțarea viței al
toite, în loc să lucreze la prășit și 
să execute transportatul rumegușu
lui cînd nu se poate lucra în cîmp.

Pentru a nu se ajunge în situația 
ca culturile să fie năpădite de bu
ruieni, consiliul de conducere al 
gospodăriei, îndrumat de organiza
ția de partid, trebuie să mobilizeze 
toate forțele și să folosească fiecare 
oră bună de lucru la îngrijirea cul
turilor.

acest
cer-

Organizîndu-și bine munca, colec
tiviștii din Coșlariu au terminat pra- 
șila pe cele 5 ha cultivate cu car
tofi, 4 ha cu floarea-soarelui și 2 
ha cu sfeclă furajeră.

Rezultate de seamă au obținut 
destoinicii colectiviști și la grădina 
de legume, unde au terminat primul 
plivit la morcovi și pătrunjel și au 
aplicat cîte 2 prașile la ceapă, ri
dichi și la varza de vară. In secto
rul zootehnic au amenajat zilele a- 
cestea, din resurse proprii, un grajd 
pentru 10 vaci cu lapte și 6 capete 
tineret bovin.

In continuare, la această unitate 
se dă bătălia pentru a termina cît 
mai degrabă prima prașilă la po
rumbul pentru boabe și pentru siloz.

Cu toate că timpul este foarte 
înaintat, la începutul ultimei decade 
a lunii mai gospodăria agricolă co
lectivă din Totoi mai avea de însă- 
mînțat 30 hectare de porumb pentru 
boabe și 15 ha porumb pentru siloz.

Cauza neîndeplinirii integrale, 
pînă la această dată, a planului de 
însămînțări la porumb se dătorește 
nu atît faptului că „a plouat", cum 
susțin membrii consiliului de condu
cere de aici, în frunte cu tov. pre
ședinte Benga loan, ci lipsei de 

■"i în 
bune de lucru.

preocupare dovedită de consiliu 
folosirea fiecărei zile

a tuturor atelajelor proprii și a ma
șinilor și tractoarelor S.M.T. Aceas-'- 
ta lipsă este cu atît mai gravă cu 
cit în gospodărie muncește în per
manență inginerul agronom Moș
neag Gheorghe, dar care rămîne pa
siv față de această situație.

Sfatul popular al comunei Sîntim- 
bru și secția agricolă a Sfatului 
popular raional, au datoria de a se 
ocupa cu mai multă răspundere de 
această unitate socialistă, și a lua 
toate măsurile pentru ca însămînță- 
rile să fie grabnic terminate.

In atenția viticultorilor

viilor înainte de înflorit
a Il-a a lunii 
normale din

Stropitul
Ploile din decada 

mai și temperaturile 
ultimul timp au creat condiții favo
rabile pentru încolțirea și dezvolta
rea ciupercii „Plasmopara viticola" 
care produce mana la vița de vie.

Controlul stadiului de dezvoltare a culturii de grîu la G.A.C. Alexan
dru Petofi" — Oiejdea.

Pcntru combaterea acestei infecții 
primare de mană, sarcina principală 
ce se pune în fața viticultorilor în 
momentul de față este să facă pri
mul stropit la vii, înainte de înflo
rit, pentru a preveni atacul de ma
nă în perioada înfloritului.

Efectuarea acestui stropit se, va 
face în zilele de la 29 mai — 3 iu
nie cu o zeamă bordeleză care 
să conțină 500 grame piatră vînătă, 
250 grame var nestins sau 1 kg var 
stins (pastă) și 100 grame piatră a- 
cră la 100 litri apă.

In zeama bordeleză recomandăm 
să se pună și sulf muiabil în con
centrație de 0,4 la sută pentru com
baterea păianjenului viței (Eriophes 
vitis) care produce bășicarea frun
zelor și care de altfel a și produs pînă 
acum destul de multe atacuri. Bine
înțeles, acest tratament mixt se face 
în viile care au multe frunze băși
cate.

La executarea stropitului se va a- 
vea grijă să se 
ciorchinii, lăstarii 
frunzelor pe unde

STATIA DE
MANEI IGHIU-ALBA

pulverizeze bine 
și mai ales dosul 
pătrunde boala.
AVERTIZARE A

’ Cînd urci scările spre birourile 
•cooperativei meșteșugărești „Mure
șul" din Alba-Iulia, privirea îți este 
atrasă de o gazetă de perete destul 
de frumoasă. Nu mai că apropiin- 
du-te, sau mai bine zis mergînd să 

•citești articolele puse la gazetă, îți 
vine să crezi că aici colectivul ga
zetei de perete (responsabil tov. 
Boldură Maria) a uitat că luna mar
tie a trecut de mult, că a trecut a- 

iprilie și... e pe sfîrșite și mai. Alt-

Satele Vințul de Jos, Sibișeni, 
Vurpăr și Mereteu alcătuiesc îm
preună comuna Vințul de Jos. In 
ce privește Vințul și Sibișenii însă, 
legate prin construcții unul de altul, 
aproape că nici nu li se cunoaște 
limita de despărțire.

In fiecare din aceste două sate, 
la finele anului trecut, au luat ființă 
cîte o gospodărie colectivă. La în
ceput de an, fiecare din gospodării 
și-au întocmit un plan de producție, 
în care au prevăzut ca pe lîngă pro
ducția de cereale să dezvolte și un 
puternic sector zootehnic.

★
Trecînd la fapte, conducerea gos

podăriei colective „7 Noiembrie" din 
Vințul de Jos, îndrumată cu răs
pundere de organizația de partid, 
și-a înjghebat încă din primele zile 
de la înființarea gospodăriei un sec
tor zootehnic puternic. In prezent, 
ea dispune de 66 bovine, din care

Două gospodării colective vecine

Condiții asemănătoare, diferite

fel nu se explică de ce la gazetă 
pot fi întîlnite și acum articole scrise 
în lunile martie și aprilie. Pînă în 
prezent, în luna mai nu a 
nici un articol.

Organizația de bază din 
cooperativei are datoria de 
trola și sprijini mai mult activitatea 
colectivului de redacție, astfel ca 
gazeta de perete „Cooperatorul" 
să-și îmbunătățească activitatea.

apărut

cadrul
a con-

52 vaci de lapte și vițele, 279 capete 
ovine si 10 scroafe de prăsilă.

Odată cu crearea sectorului zoo
tehnic, membrii gospodăriei colective 
din Vinț au luat toate măsurile pen
tru a asigura în același timp con
diții cît mai bune de adăpostire a- 
nimalelor. Pentru bovine, de început 
au amenajat cu cheltuieli minime 
grajdul de la sediul gospodăriei, 
pentru 16 vaci. Pentru ovine, colec
tiviștii au construit un saivan căp
tușit cu scîndură cu o capacitate de 
600 oi, costul construcției neridicîn- 
du-se la numai 20.000 lei, deoarece 
în mare parte materialele folosite au 
fost procurate pe plan local, iar 
mulți colectiviști ca Voju Remus, 
Susan Elena, Simion Ion și alții, au 
prestat peste 50 zile muncă voluntară.

S-a construit din lemn cioplit un 
adăpost pentru îngrășătoria de por
ci, cu o capacitate de 50 capete, o 
cabană pentru ciobani și un adă
post la tabăra de vară pentru tine
retul bovin.

Gospodăria colectivă din Vințul 
de Jos construiește și un grajd pen
tru 100 bovine mari. Cu împrumut 
acordat de stat în materiale, cu că
rămidă, material lemnos, pietriș și 
alte materiale obținute pe plan lo
cal, cu meșteri pricepuți din rîndul 
colectiviștilor, ca Tărtărean Gheor
ghe, Todoran Filip, Muntean Ion 1. 
Vasile și alții, organizați într-o e-

grajd a 
la fe-

acordă

chipă de constructori, acest 
și fost ridicat în roșu pînă 
restre.

Colectiviștii din Vinț, care 
toată importanța dezvoltării sectoru
lui zootehnic și luptă pentru a asi
gura animalelor adăposturi bune și 
la un preț de cost redus, sînt hotă- 
rîți să realizeze încă în acest an din 
valorificarea prin contractări a pro
duselor animaliere peste 100.000 lei.

La G. A. C. „Sibișana"
Nu aceeași este preocuparea pen

tru dezvoltarea sectorului zootehnic 
și asigurarea de adăposturi cores
punzătoare pentru acestea, la gospo
dăria colectivă „Sibișana" din sa
tul Sibișeni. Din totalul de 27 vaci, 
și vițele prevăzute, această gospo
dărie nu dispune în prezent decît de 6 
vaci. Oi și porci nu are și nici nu 
a prevăzut să crească asemenea a- 
nimale, care le-ar aduce mari ve
nituri. Dacă pentru cele 6 vaci s-a 
amenajat zilele acestea în sat un 
adăpost este un lucru bun. Din lipsa 
însă a unui grajd pentru boii de 
muncă, aceștia continuă să se afle 
pe la colectiviști, fapt ce cauzează 
mari greutăți desfășurării muncii în 
gospodărie. Dacă conducerea gospo
dăriei ar lua măsuri pentru construi
rea grajdului pentru bovine, pe care 
și l-a propus să-l clădească și în 
care scop s-au repartizat gospodă-

riei pe bază de credit pe termen 
lung ciment și material lemnos, al
tele ar fi rezultatele.

Faptul că pînă în prezent la locul 
de amplasare al grajdului nu s-a 
transportat nici o căruță de pietriș 
pentru fundație și tărăgănarea în 
ce privește luarea de măsuri pentru 
confecționarea cărămizii pe plan lo
cal, nu face decît să dovedească 
lipsa totală de interes a conducerii 
gospodăriei în problema construc
țiilor. Insuficient se preocupă și or
ganizația de partid din gospodărie 
(secretar tov. Apolzan Gheorghe) de 
problema construcțiilor, prin faptul 
că nu a dezbătut cu consiliul de 
conducere această problemă. In sla
bă măsură a ajutat conducerea gos
podăriei pentru a-și construi grajdul 
de care are atîta nevoie și comitetul 
executiv al sfatului popular din co
mună și organele tehnice ale sec
ției agricole raionale, care nu 
ficient sprijină gospodăria 
stabilirea precisă a locului de
plasare a grajdului, a organizării 
echipei de constructori din rîndul 
colectiviștilor, a asigurării materia
lului necesar etc.

îndrumați și ajutați cu răspun
dere de organele de partid și de 
stat locale, de specialiștii secției 
agricole raionale, colectiviștii din 
Sibișeni au posibilitatea să-și con
struiască și ei adăposturile necesare, 
creînd astfel condiții bune sporirii 
numărului de animale și întăririi e- 
conomice și organizatorice a gospo
dăriei. FI. BARABAȘ
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Actualități din țările socialiste
Această scamă din fibră ultrasub- 

țire de sticlă nu poate fi examinată 
cu ochiul liber — grosimea ei este 
mai mică de un micron.

Dacă un m.c. dc asbest — unul 
din cele mai ușoare materiale — 
cîntărește 450 kg, greutatea unui 
m.c. de microfibre de sticlă nu de
pășește 5-8 kg. Din această fibră se 
pot obține materiale care păstrează 
căldură și nu lasă să treacă zgo
motele. De pildă, vata din microfi- 
bră de sticlă este folosită pentru a- 
mortizarea zgomotelor în țesătorii 
și secțiile de rituit, în aviație și la 
stațiunile pentru încercarea motoa
relor.

Microfibra de sticlă este și o mi
nunată materie primă pentru „hîrtie 
veșnică" — rezistentă la foc, lumi
nă și microbi. „Papirusurile" tipă
rite în zilele noastre vor rămîne 
timp de milenii adevărate monu
mente ale culturii pentru generațiile 
viitoare.

Această minunată microfibra de 
sticlă a fost obținută în laboratoa
rele Institutului unional de cercetări

Mașină-unealtă 
gigant

Produsele uzinei „Efremov" din 
Novosibirsk se bucură de un bun re
nume atît în numeroase întreprin
deri din Uniunea Sovietică cît și în 
diferite alte țări. Proiectanții, îm
preună cu constructorii de mașini 
din Siberia, crează mașini-unelte și 
prese hidraulice grele de cea mai 
modernă construcție.

Ca rezultat al acestei creații co
lective a fost realizată noua ma- 
șină-unealtă-gigant „Nr.-III“ — pri
ma mașină de alezat orizontală cu 
comandă-program.

Mașina unealtă funcționează au
tomat, fără participarea omului. Pie
sele cele mai mari, inclusiv cele de 
bază, care cîntăresc pînă la 200 de 
tone, sînt supuse pe mașina-unealtă 
concomitent la cîteva operații: ale- 
zare, frezare, găurire și tăierea din-

ln cinstea .apropiatului Congres al 
XXI 1-lea al P.C.U.S., colectivul uzi
nei va începe anul acesta producția 
în serie a unor mașini-unelte gigan
tice, cu comandă-program. 

i

în domeniul fibrelor de sticlă din 
Moscova.

Recent, colaboratorii Institutului 
au elaborat o metodă de obținere a 
pînzeî de fibră de sticlă nețesută, 
îmbibat cu rășini, acest material 
protejează împotriva coroziunii con
ductele de apă, țiței și gaze. In fe
lul acesta durata de funcționare a 
conductelor de oțel crește de trei ori. 
De asemenea, plăcile fabricate din 
pînză de sticlă constituie un origi
nal acoperiș pentru clădirile de pro
ducție și de locuit.

Tehnologia obținerii pînzei de sti
clă nețesute este foarte simplă: sub 
influența unui flux de aer, jeturi 
subțiri de masă de sticlă se alun
gesc sub forma unor fire extrem de 
subțiri, care apoi se depun pe pan
glica unei benzi rulante în mișcare. 
Depunîndu-se pe panglică sub for
ma unor împletituri complicate, ele 
se încleie cu o substanță specială și 
formează o pînză care apoi se ru
lează.

împreună cu masele plastice, fi
brele de sticlă înlocuiesc oțelul, 
bronzul și alte aliaje.

R. P. CHINEZĂ

Dezvoltarea regiunii autonome Ninsia-Huei
in regiunea autonomă Ninsia- 

Huei (China de nord-vest), care pînă 
nu de mult era una dintre cele mai 
rămase în urmă regiuni din R. P. 
Chineză, au fost construite în ul
timii ani peste 50 de mari între
prinderi industriale și de extracție 
a cărbunelui. înainte de eliberare, în 
atelierele meșteșugărești din această 
regiune au lucrat în total aproxima
tiv 400 de oameni. In prezent, aici 
lucrează aproape 100.000 de munci
tori și funcționari care produc strun
guri și alte mașini unelte pentru aș- 
chierea metalelor, locomobile și tran
sformatoare, ciment și articole de 
larg consum.

La Ninsia se dezvoltă deosebit de 
repede industria de extracție a căr
bunelui. Anul trecut aici au fost ex
trase aproximativ 8 milioane tone 
de cărbune. In următorii ani, extrac
ția de cărbune va crește la 15 mi
lioane tone, iar regiunea autonomă 
va deveni o importantă bază de 
combustibil a Chinei de nord-vest.

R. P. Bulgaria

Fabrici de drojdie 
furajeră

In R. P. Bulgaria va începe în 
curînd producția de drojdie furajeră. 
Aceasta se obține din deșeuri de 
lemn sau reziduri agricole cu' aju
torul hidrolizei.

In cursul actualului cincinal se 
vor construi două fabrici de drojdie 
furajeră cu o producție anuală de 
cîte 14.000 tone fiecare. Construirea 
primei fabrici va începe în orașul 
Razlog și, conform prevederilor, va 
fi terminată anul viitor. Ea va fo
losi ca materie primă deșeurile de 
lemn furnizate de întreprinderile de 
prelucrarea lemnului din apropiere. 
Cea de-a doua fabrică va fi con
struită în satul Doina Mitropolia de 
lîngă Pleven. Ea va utiliza ca ma
terie primă turte de floarea-soarelui 
și resturi de porumb.

Prin bogatul său conținut în al- 
bumine și vitamine, drojdia furajeră 
va contribui la îmbunătățirea con
siderabilă a hranei animalelor a- 
gricolc.

Înainte de eliberare, provincia 
Ninsia a fost legată de regiunile 
centrale ale țării numai prin cără
rile caravanelor de cămile. In pre
zent, aici au fost construite șosele 
cu o lungime totală de 4.000 km. 
Această regiune este străbătută de 
calea-ferată Baotou-Lancijou. In- 
ciuan, centrul administrativ al re
giunii autonome, este legat de ase
menea prin linii aeriene de Pekin 
și Lancijou.

In prezent, în această regiune au
tonomă a cărei populație era în 
trecut analfabetă în proporție de a- 
proape 50 la sută, 95 la sută din 
numărul total al copiilor de vîrstă 
școlară frecventează școlile. Apro
ximativ 700.000 de adulți au învă
țat să citească și să scrie. Cadrele 
naționale de intelectuali sînt pregă
tite la Institutul politehnic, la Insti
tutul de medicină, la Institutul 
de agronomie și la Institutul 
pedagogic, precum și la cîteva școli 
tehnice.

= A N GAJ EA z Ă : Ingineri constructori, ingineri 1 
electricieni, ingineri mecanici, maiștri 
constructori și maiștri montori.

= Șe asigură condiții bune de salarîzqre și cozare. -
Ofertele se vor adresa direct întreprinderii 
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser-

B viciul cadre și învățămînt, str. Molotovnr. 8.
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I întreprinderea
j DE CONSTRUCȚII SIDERURGICE- HUNEDOARA | 
■ ANGAJEAZĂ: f

CONTABILI (ABSOLVENȚI At I. S. E. P.)
| SE ASIGURĂ CONDIȚII BUNE DE SALARIZARE Șl CAZARE. | 

Ofertele se vor adresa direct întreprinderii 
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser- |F

ț viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8.
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5 întreprinderea de Construcții ;
Siderurgice Hunedoara

-

5
3

n

ANGAJEAZĂ,:
Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori elec
trici, dulgheri, fierari beton și strungari.

Se asigură condiții bune de salarizare și cazare. 
Ofertele se vor adresa direct întreprinderii 
de Construcții Siderurgice Hunedoara, ser
viciul cadre și învățămînt, str. Molotov nr. 8 *
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A.S.T.A. Alba-Iulia — !
Duminica trecută s-a desfășurat 

pe stadionul „Șurianul" din Sebeș 
meciul de fotbal în cadrul campio
natului regional dintre A.S.T.A. Al
ba și Șurianul Petrești, meci înche
iat cu victoria categorică de 7-0 
(la pauză 5-0) a formației albaiu- 
liene.

Deși jocul a fost mult influențat 
de timpul nefavorabil și terenul des
fundat, jucătorii de la A.S.T.A. s-au 
descurcat ușor în fața .unei echipe 
cu o slabă condiție fizică, lipsită de 
o orientare tehnică și tactică de joc. 
Desfășurînd un joc deschis, cu pă
trunderi spectaculoase, cu toate du-

Șurianul Petrești 7-0 (5-0)
ritățile celor de la Petrești, jucătorii 
albaiulieni reușesc să înscrie în pri
ma repriză de 5 ori prin Dan, Ștră- 
jan, Gogorici și Damian (2).

La reluare aspectul jocului 
schimbă complect. Văzînd că 
reușesc să oprească înaintarea 
chipei A.S.T.A. Alba, cei de la 
rianul Petrești se dedau la faulturi 
directe asupra jucătorilor de la Al- 
ba-lulia, lucru ce se cade a fi ana- 

: lizat și de comisia regională de
i fotbal. Pînă la sfîrșitnl meciului al- 

baiulienii mai înscriu încă două go
luri prin Dan.

In deschidere, juniorii A.S.T.7 . v 
dispus de cei ai Petreșliului cuV-rrU. 
rul de 9-0.
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„De fapt, albii au mîncat mult 
mai mulți oameni decit canibalii"— 
a remarcat odată Jack London. Pen
tru confirmarea acestei idei' poate 
sluji istoria insulei Sao Tome.

Această insulă se află în golful 
Guineii, în apropiere de litoralul A- 
fricii de vest. Are o suprafață de 
836 kilometri pătrați și o populație 
de 53.000 de locuitori. Insula se 
înalță în mijlocul valurilor Atlanti
cului ca o stîncă crenelată, împodo
bită cu conuri pleșuve de vulcani, 
care seamănă cu degetele unei mîini. 
Călătorii spun că atunci cînd te 
apropii de insulă, ai impresia că în 
vălul tremurător al aerului fierbinte 
de la tropice aceste degete se mișcă, 
prevenind și parcă amenințînd...

Denumirea Sao Tome (Sfîntul To
ma) a fost dată insulei de portu
ghezi, care au pus stăpînire pe ea 
în secolul al XV-lea. Conchistadorii 
portughezi le-au răpit africanilor pă- 
mînturile și au început să cultive pe 
ele trestie de zahăr, iar pe băștinași 
i-au transformat în sclavi. Planta
țiile se întindeau repede, și brațele 
de muncă au început să fie insu
ficiente. Atunci portughezii s-au a- 
pucat să aducă sclavi din alte țări 
ale Africii — din Angola, din Ga
bon, de pe litoralul Golfului Guineii. 
Cînd numărul africanilor de pe in
sulă a devenit foarte mare, ei s-au 
răsculat și i-au izgonit 
liști.

Timp de aproape 300 
cânii au fost stăpîni pe
solul vulcanic roditor de pe Sao To
me și poziția strategică avantajoa
să a insulei atrăgeau colonialiștii ca 
un magnet. In secolul al XlX-lea

pe colonia-

de ani afri- 
insulă. Dar

Ultimele colonii din Africa

Sao Tome JJ INSULA MORȚII"
portughezii au cucerit din nou Sao 
Tome. S-ar fi zis că istoria se re
petă. Colonialiștii le-au răpit afri
canilor pămînturile pe care aceștia 
le recăpătaseră cu 300 de ani în 
urmă, și le-au transformat în plan- 
tanții de cacao.

Pînă în 1905, plantatorii din Sao 
Tome și din mica insulă Principe, 
situată mai la nord, dețineau un loc 
de frunte pe piața mondială de 
cacao.

Colonia a început să fie denumită 
„insula morții". Sîrma ghimpată cu 
care sînt împrejmuite rezervațiile, 
salariile derizorii care nu trec de 
30 de franci pe lună și care doar cu 
greu izbutesc să asigure o existență 
în pragul înfometării, gloanțe la cea 
mai mică nesupunere — acestea 
sînt rînduielile instaurate de planta
tori. Condițiile de muncă de pe plan
tații sînt atît de îngrozitoare, îneît 
pînă și oamenii de afaceri britanici 
care sînt cu totul lipsiți de scrupule, 
au trebuit, sub presiunea proteste
lor opiniei publice mondiale, 
nunțe de a mai achiziționa 
din Sao Tome.

In perioada 1884-1909, din 
occidentală portugheză iau fost 
în Sao Tonte circa 70.000 de
câni din triburile Bantu, și aproape 
nici unul dintre ei nu s-a mai în
tors acasă. Ei au pierit, neputînd 
rezista la bătaie, la foame și la mun
ca peste puterite omenești. In a- 
ceastă insulă mortalitatea este cea

să re-
cacao

Africa 
aduși 
afri-

lume — 42 la 1.000 fe. 
an. Colonialiștii por-

___ profituri uriașe. De 
pildă, Compania colonială agricolă 
obține anual profituri care merg 
pînă la 50 la sută din capitalul in
vestit.

Colonialiștii au izolat Sao Tome 
de restul lumii. Ei fac tot ce le stă 
în putință ca adevărul despre insula 
morții să nu devină cunoscut. Dar 
acest adevăr răzbate, în ciuda tutu
ror piedicilor. Autorităților coloniale 
le este tot mai greu să-i atragă pe 
africani pe această insulă în locul 
celor ce mor. Căutînd o ieșire, au
toritățile coloniale au transformat 
insula într-o „colonie de muncă co- 
recțională". In Sao Tome sînt de
portați nu numai infractorii, ci și 
familiile lor. In coloniile portugheze, 
deportarea pe insula Sao Tome este 
considerată, ca și condamnarea la 
moarte, pedeapsă capitală. Printre 
cei deportați se află mulți deținuți 
politici.

In februarie 1953, populația din 
Sao Tome, ajunsă la desperare, s-a 
răsculat cerînd abrogarea sistemu
lui de muncă forțată. Colonialiștii 
au trecut la represalii crunte. Peste 
1.000 de africani au fost uciși, așe
zările lor au fost arse, iar cartierele 
africane din centrul administrativ 
al insulei au fost transformate în 
ruine. Dar este cît se poate de evi
dent că năzuința spre libertate a

mai mare din 
de locuitori pe 
tughezi obțin
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captivilor din Sao Tome n-a fostîn- 
frîntă.

Lupta pentru eliberarea insulei de 
sub dominația portugheză este con
dusă de Comitetul pentru eliberarea 
insulelor Sao Tome și Principe — 
secția locală a Frontului revoluțio
nar african de luptă pentru indepen
dența națională a coloniilor portu
gheze. Conducătorii acestor organi
zații au luat parte la Conferința re
prezentanților organizațiilor naționa
le din coloniile portugheze, care s-a 
ținut în aprilie 1961 la Casablanca. 
Luînd cuvîntul la conferință, Miguel 
Trovoada, membru al comitetului, a 
vorbit despre situația populației a- 
fricane din Sao Tome și despre lup
ta ei pentru eliberare.

Conferința de la Casablanca a a- 
doptat hotărîri menite să întărească 
lupta anticolonială a popoarelor din 
posesiunile portugheze, inclusiv a 
populației din insula Sao Tome.

L. KORNEEV

C. F. R. Teiuș — Aurul1 
Zlatna 3-1 (1-1)

Spre satisfacția spectatorilor am*, 
bele echipe au prestat un joc fru*. 
mos, cu multe faze spectaculoase,', 
desfășurat în limitele sportivității.

Cei care deschid scorul sînt zlăt- 
nenii în minutul 7 prin Florea. Gaz-, 
dele egalează în minutul 30. La re
luare ceferiștii își impun mai mult 
jocul și spre sfîrșitnl meciului mat 
înscriu încă două goluri prin Boca 
și Canija. Oaspeții au avut și ei cî
teva ocazii (un 11 m. în min. 88), 
dar n-au știut să le fructifice. De 
altfel trebuie arătat că și portarul 
Zlatnei a fost slab.

CLASAMENTUL
Minerul Deva 19 18 î 0 94: 7 37
Metalurg. Cugir 18 14 2 2 68:15 30
Dacia Orăștie 19 12 2 5 62:29 26
A. S. T. A. Alba 19 12 1 6 60:27 25
C.F.R. Teiuș 19 11 1 7 40:38 23
Metal. Crișcior 19 10 1 8 35:34 21
Sebeșul Sebeș 18 8 2 8 40:39 18
Aurul Zlatna 18 6 4 8 30.39 16
Aurul Certej 18 6 0 12 29.42 12
Mureșul Vinț 18* 3 2 13 23:60 8
Șurian. Petrești 19 1 4 14 13:73 6
Victoria Dobra 18 0 0 18 9:100:0

Etapa V iitoa re
Sebeșul Sebeș — Metalul Criș-. 

cior; Dacia Orăștie — Victoria Do
bra; A.S.T.A. Alba-Iulia — Aurul 
Certej; Mureșul Vinț — Metalur
gistul Cugir; Aurul Zlatna — Șuria- 
nul Petrești; C.F.R. Teiuș — Corvi- 
nul Hunedoara (rezerve); Minerul 
Deva stă.

Redacția și administrația: Alba-Iulia, Piața „1 Mai" nr. 14. Tel. 780 — Tiparul: Intr. „Horia" — unit. Poligrafică A.-Iulia, tel. 501, c. 6.582 — STAS 3452-52.


