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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

Dragi tovarăși,
Permiteți-mi ca în numele Parti

dului Muncitoresc Romîn, al clasei 
muncitoare și al întregului popor 
romîn să transmit un fierbinte și 
frățesc salut Congresului al XXII- 
lea al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, gloriosului partid 
al lui Lenin, și eroicului popor so
vietic. (Aplauze).

Raportul de activitate al C. C. al 
P.C.U.S., prezentat la Congres de 
tovarășul Hrușciov, înfățișează bi
lanțul grandios al succeselor obți
nute de poporul sovietic în toate 
domeniile construcției comunismu
lui. Gigantica creștere a puterii e- 
conomice a U.R.S.S., dezvoltarea 
rapidă și multilaterală a industriei, 
marile realizări obținute în agri
cultură, epocalele succese ale ști
inței și tehnicii sovietice care au 
•ucerit prioritatea incontestabilă în 
ramuri hotărîtoare, continua ridi
care a bunăstării celor ce muncesc 
constituie confirmarea practică a 
justeței și clarviziunii hotărîrilor 
adoptate de Congresele XX și XX! 
ale P.C.U.S., care au dat un puter
nic avînt forțelor creatoare ale po
porului sovietic.

Victoriile repurtate de poporul so
vietic sporesc necontenit prestigiul 
Uniunii Sovietice și al întregului 
lagăr socialist, aducînd un aport 
considerabil la creșterea continuă 
a forței de atracție pe care o exer
cită comunismul asupra popoarelor 
hunii.

Partidul nostru, ca și întreaga 
mișcare comunistă și muncitorească, 
dă o înaltă prețuire și manifestă 
dragoste și stimă tovărășească față 
de Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, de încercata sa condu
cere leninistă, în frunte cu primul 
«ecretar al Comitetului Central, în- 
Ilăcăratul luptător pentru cauza 
marxism-leninismului, tovarășul Ni
kita Sergheevici Hrușciov, (Aplau
ze) pentru activitatea uriașă pe 
eare P.C.U.S. o consacră interese
lor propriului popor și cauzei co
munismului și păcii, pentru princi
pialitatea și intransigența cu care 
apără puritatea măreței noastre în
vățături împotriva oricăror abateri 
sau denaturări, ținînd sus steagul 
marxism-leninismului și al interna
ționalismului proletar. (Aplauze).

“z- rtorită uriașei experiențe isto
rice și contribuției excepționale pe 
eare a adus-o în tot cursul existen
ței sale la dezvoltarea marxism-le- 
uinismului, Congresele Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice sînt 
evenimente de o însemnătate deo
sebită nu numai pentru poporul 
sovietic, ci și pentru întreaga miș
care comunistă mondială, pentru 
întreaga omenire.

Un asemenea eveniment l-a con
stituit Congresul al XX-lea, ale că
rui hotărîri, aprobate cu căldură de 
ioate partidele frățești, au deschis 
o etapă nouă în mișcarea comunistă 
internațională.

Tezele Congreselor al XX-lea și 
al XXI-lea ale P.C.U.S. au fost o 
călăuză a partidelor comuniste si 
muncitorești în elaborarea docu
mentelor programatice ale mișcării 
comuniste și muncitorești — decla
rațiile Consfătuirilor de Ia Moscova 
din 1957 și 1960.

Congresul al XXII-lea, la care

IN CLIȘEU: Școala nouă de 4 ani din satul Oarda de Sus.

avem bucuria să asistăm, are o u- 
riașă însemnătate internațională, 
deoarece lui îi revine misiunea de 
a adopta noul Program al P.C.U.S., 
programul construirii fazei superi
oare a comunismului. (Aplauze).

Partidul nostru vede în proiectul 
de Program al P.C.U.S. un strălu
cit document al marxism-leninismu
lui creator — manifestul comunist 
al epocii contemporane. (Aplauze). 
Tovarășul Hrușciov spunea cu de
plin temei că Programul P.C.U.S. 
marchează o nouă etapă în dezvol
tarea teoriei revoluționare a lui 
Marx, Engels, Lenin. Din nou, ca 
de atîtea ori în glorioasa sa isto
rie, P.C.U.S., mergînd pe căi încă 
nebătătorite de nimeni, croiește prin 
gîndire și faptă drumuri noi pe 
care vor merge toate popoarele. 
(Aplauze).

Generalizînd experiența univer- 
sal-valabilă în esența ei a Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
a mișcării comuniste internaționale 
și exprimînd cerințele legilor obiec
tive ale dezvoltării sociale, proiec
tul de Program și rapoartele pre
zentate la Congres de tovarășul 
Hrușciov analizează în mod riguros 
științific procesul de trecere de la 
economia socialistă la economia co
munistă, de creare a bazei tehnico- 
materiale a comunismului și făurire 
a relațiilor sociale comuniste, de 
transformare a statului dictaturii 
proletare în stat al întregului po
por, de făurire a conștiinței și mo
ralei comuniste a omului noii so
cietăți, de dezvoltare multilaterală 
a personalității umane.

Proclamînd în mod solemn că 
încă generația actuală de oameni 
sovietici va trăi în comunism, pro
iectul de Program și rapoartele pre
zentate la Congres desfășoară îna
intea popoarelor tabloul grandios 
al societății comuniste, care aduce 
deplină satisfacere a cerințelor ma
teriale și spirituale ale celor ce 
muncesc, pacea, libertatea și feri
cirea omenirii.

Sarcinile cutezătoare fixate în 
vederea unui nou avînt gigantic al 
forțelor de producție ale U.R.S.S. 
sînt sarcini realiste, pe măsura for
ței economice și resurselor colosale 
ale Uniunii' Sovietice, a posibilități
lor nelimitate de progres pe care le 
asigură socialismul și comunismul, 
a înaltei conștiințe a poporului so
vietic. (Aplauze).

Se poate întrevedea acum cu toa
tă certitudinea cum va arăta Uniu
nea Sovietică în următoarele două 
decenii, cînd ea va întrece și va 

(Continuare în pag. 4-a-)

INTERVIUL 
NOSTRU Cum vă pregătiți pentru producția anului viitori
In întreprinderile raionului nos

tru se desfășoară în prezent o sus
ținută muncă în vederea pregătirii 
temeinice a producției industriale a 
anului 1962.

In baza planurilor de măsuri 
tehnico-organizatorice întocmite cu 
prilejul discutării cifrelor de plan 
pe 1962, conducerile întreprinderi
lor, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, urgentează toate lucrările 
pentru ca sarcinile noului an să
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Spre noi succese în întrecerea socialistă
Prin hărnicia întregului colectiv de muncă

Se alătură inițiativei

Inițiativa colectiviștilor din Cis- J 
tei „De la aceleași vaci, o pro- ? 
ducție mai mare de lapte", adre- ) 
sată crescătorilor de animale din ) 
gospodăriile colective din raion, a < 
fost primită cu viu interes de co- ( 
lectiviști. Alăturîndu-se acestei i- ) 
nițiative de seamă, membrii gos- ( 
podăriei colective „Unirea" din 1 
Alba lulia sînt hotărîți ca pînă ? 
la sfîrșitul anului să realizeze o J 
producție de lapte pe cap de vacă) 
furajată, mai mare cu 300 litri ? 
decît producția planificată. Creș- i 
terea producției de lapte și-au 
propus s-o realizeze prin o mai i 
bună organizare a muncii în sec- : 
torul zootehnic, asigurarea unei ) 
furajări raționale și o mai bună < 
îngrijire a vacilor. Tot în acest î 
scop gospodăria este hotărîtă să ? 
termine lucrările de amenajare a ( 
grajdului nou construit, pînă la ) 
30 octombrie și să ridice califi- < 
carea profesională a tuturor în- ( 
grăitorilor de animale .prin șco- ? 
larizarea acestora. (

Cudntul colectiviștilor din Totoi
Inițiativei colectiviștilor din 

Cistei „De la aceleași vaci o pro
ducție mai mare de lapte" s-au 
alăturat și colectiviștii din Totoi.

Dispunînd de o bază furajeră 
îndestulată și de calitate, formată 
din porumb însilozat, fîriuri cul
tivate și naturale, precum și con- , 
centrate, respectînd întocmai pro- 1 
gramul de grajd și rațiile de fu
rajare, precum și prin aplicarea i 
metodelor înaintate de muls și 1 
îngrijire, îngrijitorii de animale , 
din gospodăria colectivă din To- i 
toi sînt hotărîți să obțină pînă ] 
la sfîrșitul anului acesta o pro- i 
ducție de peste 2.600 litri lapte < 
pe cap de vacă furajată. Totoda- j 
tă, ei vor valorifica pe bază de < 
contract întreaga producție de ’ 
lapte marfă realizată. ( 

găsească toate unitățile temeinic 
pregătite spre a da o producție rit
mică din prima zi.

Un redactor al ziarului a avut 
recent o convorbire cu tov. inginer 
Foga-rasi Alexandru, directorul fa
bricii de încălțăminte „Ardeleana"— 
Alba lulia, în legătură cu felul cum 
se fac pregătirile pentru 1962.

întrebare: In anul ce-1 vom în
cheia peste 2 luni fabrica „Arde
leana" a dobîndit o serie de rezul
tate frumoase, atît în ce privește 
îmbunătățirea calității producției 
cît și realizarea de cît mai multe 
economii. Așa după cum se știe 
însă, în desfășurarea ritmică a pro
ducției au fost unele cazuri cînd 
lucrurile n-au mers tocmai cum ar 
fi trebuit. Pentru a-nu-l ce vine în
lăturarea unor asemenea lipsuri 
trebuie pregătită de pe acum.

Ce măsuri ați luat pentru reali
zarea ritmică a sarcinilor de plan 
pe 1962, încă din prima zi?

Răspuns: De îndată după prelu
crarea cifrelor de plan pe 1962, con
ducerea fabricii, cu sprijinul orga
nizației de bază și a comitetului 
sindical, a întocmit un plan de mă
suri tehnico-organizatoric în care 
s-a stabilit ce anume vom face în 
perioada care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului. In baza acestui 
plan noi ne-am preocupat ca toate 
măsurile stabilite să fie îndenlinite 
încă de pe acum. Așa, de pildă, am

Vineri, 27 octombrie 1961

C.F.R. Coșlariu încă 
zile ale lunii octombrie 
întrecerii socialiste un

Pentru a-și consolida succesele
în producție, obținute în cele trei 
trimestre ce s-au scurs -din acest an, 
colectivul de muncă de l-a Revizia 
de vagoane 
din primele 
a imprimat 
ritm sporit.

Drept urmare a însuflețirii cu 
care s-a muncit în întrecere, la fie
care loc de muncă, în primele două 
decade ale lunii octombrie, succese
le sînt cît se poate de edificatoare. 
Planul global de producție a fost 
depășit în această -perioadă, pe în

însemnate economii

în
Și

Colectivul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la Atelierul central 
de reparații din Alba lulia obține 
zi de zi succese tot mai mari 
realizarea sarcinilor de plan
realizarea de cît mai multe econo
mii. Astfel, folosind din plin rezer
vele interne, acest harnic colectiv 
de muncă a raportat zilele trecute 
că a realizat o economie de peste 
510.000 lei, îndeplinindu-și și de-

-----------
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Manifestări în orașul și raionul nostru 
raional A.R.L.U.S., a făcut prezen
tarea filmului sovietic „La începu
tul secolului". Expunerea a fost ur
mată de prezentarea filmului cu 
același nume.

-fc In cadrul Clubului muncitoresc 
din. Te.iuș, a aivut toc de curînd sim
pozionul cu tema „Programul Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice. 
In cadrul simpozionului, la care au 
participat- peste 200 de persoane, 

au vorbit profesorii Stoia Daniel 
despre „Crearea bazei tehnico-mate- 
r.iale a comunismului", Nistor Pe
tru despre „Dezvoltarea tehnicii în 
comunism", Popescu Teodor despre 
„Știința în comunism" și profesoara 
Stoica Maria despre „Cel mai înalt 
nivel de trai din lume".

★ Intr-una din serile trecute, la 
căminul cultural din Vințul de Jos

a fost organizată o seară literară 
intitulată „Maiakovski — poetul re
voluției".

★ Cu ocazia transmiterii lucrări
lor Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S. au fost organizate, în ra
ionul nostru, numeroase audiții ra
dio. Astfel de audiții au fost orga
nizate la căminele culturale din 
Oarda de Jos, Vințuil de Jos, Stremț, 
la Clubul muncitoresc din Teiuș 
și alte părți.

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

In întreg raionul continuă să ai
bă loc numeroase manifestări în 
cadrul Lunii prieteniei romîno-sovi- 
etice.

★ La Alba lulia, în-sala Casei ra
ionale de cultură, un mare număr 
de oameni ai muncii au urmărit cu 
viu interes, într-una din serile tre
cute, simpozionul „Dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a comunismului 
în U.R.S.S.", organizat de Consi
liul raional A.R.L.U.S.

★ Sîmbătă seara, l-a cinematogra
ful „Victoria-" din orașul nostru în 
fața unui numeros -public, tov. Mar
ca Ludian, secretarul Consiliului 

prevăzut să aducem utilaje noi de 
care avem nevoie pentru producția 
anului viitor. Această sarcină este 
pe cale de a fi îndeplinită în tim
pul cel mai scurt. Pînă în prezent 
am adus 7 mașini de cusut noi, o 
mașină de subțiat piele și alt utilaj. 
De asemenea, în vederea asigurării 
unei aprovizionări ritmice, am în
zestrat serviciul aprovizionării cu o 
mașină. Tot în scopul des
fășurării ritmice a producției, se 
vor asigura în timpul cel mai scurt 
calapoade noi, în linia modei ac
tuale, iar în scopul creșterii pro
ductivității muncii s-au luat măsuri 
pentru mecanizarea operației de 
croire a pînzei prin banzing și pre
sarea branzului pe talpă. In acest 
scop s-a făcut și comanda la Uzi
nele „Kirov" pentru confecționarea 
matrițelor. In orice caz ne pregă
tim cu întreaga răspundere pentru 
ca munca să se desfășoare în mod 
ritmic.

întrebare: Calitatea încălțămintei 
este pentru fabrica „Ardeleana" 
cartea de vizită cu care se prezintă 
în fața cumpărătorilor. De aceea 
obiectivul cel mai important al 
muncii trebuie să fie calitatea. 
„Ce măsuri vă propuneți să luați 
pentru continua îmbunătățire a ca
lității"?

Răspuns: Desigur, problema con
tinuei îmbunătățiri a calității ne 

(Continuare în pag. 4-a)
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treaga revizie, cu peste 12 la sută, 
iar pregătirile de iarnă terminale 
sută la sută.

Tot de la 1 la 20 octombrie mun
citorii de aici au colectat aproape 
5.000 kg fontă veche ce urmează a 
fi expediată oțelăriilor.

Un aport deosebit în obținerea a- 
cestor frumoase realizări l-au adus 
lăcătușii de -revizie din echipa con
dusă de comunistul Teodoresc-u Au
rel și muncitorii din echipa de re
parat frîne, condusă de comunistul 
Muntean Ioan II.

Coresp. URECHE GHEORGHE

la Atelierul central
pășindu-și angajamentul luat cu 
peste 330.000 lei.

La obținerea acestui însemnat 
succes un aport de seamă au adus 
comuniștii Rusu Gheorghe, Dre- 
ghici loan, Josan Manole, mecanici, 
strungarii Cîndea Cornel și Uivari 
Nicolae din secția de mașini-unelte, 
sudorul Popa Iosif și alții, care în 
cadrul întrecerii socialiste au do
bîndit cele mai frumoase rezultate.

Președintele Sfatului popular
din Benic este răspunzător 
că nu s-au terminat cele § 
2 clase noi sjț

Avînd școală fără clase 
trebuie să fiți aten(i, 
pen ru că nu numai... pruncii 
pot rămîne repetenti.



Sâ terminăm grabnic însămînțările Școala de 8 ani — moment important 
in revoluta noastră culturală (ii)

Ais terminat semănatul
Muncind cu 

de mecanizatori 
stat din Galda 
tractoriștii Sularea Macovei, Dră- 
gan Florian, Marcu Nicolae și U- 
drea Gheorghe, au terminat de a- 
rat și semănat cele aproape 400 
hectare de culturi păioase la timpul 
optim. Pentru a veni în sprijinul 
gospodăriei colective din Galda de 
Jos, conducerea gospodăriei agri
cole de stat, îndrumată de organi
zația de partid, a pus la dispoziția

hărnicie, colectivul 
de la gospodăria de 
de Jos, în frunte cu

colectiviștilor, pentru a-i ajuta la 
arat și semănat, 6 tractoare.

In vederea fertilizării solului pe su
prafața deistinată însămînțărilor de 
primăvară, muncitorii de la atelaje 
transportă în aceste zile gunoi de 
grajd ce urmează să fie încorporat 
în sol odată cu arătura adîncă de 
toaimnă. Pînă în prezent au fost 
transportate peste 400 tone gunoi, 
urmînd ca în zilele care vin 
transportul să se intensifice și mai 
mult.

Să se muncească cu
Deși se știe că pentru buna des

fășurare 
tire și 
lor terenul trebuie să fie elibe
rat din timp, la gospodăria colecti
vă din Stremț, la 25 octombrie, pe 
suprafața ce urmează să se însă- 
mînțeze cu grîu continuă să existe 
încă porțiuni de trifoi de sămînță 
nerecoltat. Din această cauză trac
toriștii . sînt nevoiți să are printre 
parcele.

a lucrărilor de pregă- 
executarea însămînțări-

toată răspunderea
In prezent însămînțările la a- 

ceastă unitate fiind realizate sub 
30 la sută, conducerea gospo
dăriei. îndrumată și sprijinită 
cu toată răspunderea de or
ganizația de partid și sfatul po
pular din comună, trebuie să gră
bească eliberarea terenului și să 
folosească la maximum atît ajutorul 
dat de S.M.T., cît și forțele proprii, 
pentru a termina de urgență însă
mînțările.

nu pe măsura posibilităților
Desfășurînd o muncă bine orga

nizată, gospodăria colectivă „7 
Noiembrie" din Vințul de Jos a în- 
sămînțat cu grîu, în condițiuni bune 
și la timp, întreaga suprafață pla
nificată, de 180 hectare. Acum, cul
tura de grîu, care cuprinde în cea 
mai mare parte soiuri de înaltă pro
ductivitate, ce pare un imens covor 
verde, se dezvoltă frumos, avînd 
toate condițiile de a intra puternică 
în iarnă.

De asemenea, în cadrul comunei, 
avansați cu însămînțărle sînt și co
lectiviștii din sătuli Sibișeni, care 
în aceste zile însămînțează ultimele 
hectare cu grîu. In același timp tre-

buie' arătat că nu aceeași situație 
se află la gospodăria colectivă din 
Vurpăr, unde pînă la 25 octombrie 
nu s-a însămînțat cu grîu decît 51 
la sută din suprafață. Pe comună, 
pînă la aceeași dată, procentul la 
însămînțări fiind realizat în pro
porție de numai 61 1a. sută. Cum 
timpul este înaintat și orice întîr- 
zjere a însămînțărilor poate duce 
la oierderi de recoltă, organele de 
partid și de stat din comuna Vin
țul de Jos au datoria să ia cele 
mai potrivite măsuri, pentru ca în 
cadrul comunei însămînțările să se 
termine în 2-3 zile.

Toată, atenția muncilor 
în cîmp

Faptul că în aceste zile avem pe ra
ion numai 82 la sută la arături și 63,5 
la sută Ia însămînțări, rezultă că 
sînt încă multe gospodării co
lective unde însămînțările au rămas 
mult în urmă. De exemplu; în gos
podăriile colective din Pețelca, Că- 
pud, Henig, Hăpria, Dumitra, Stra
ja, pînă la 25 octombrie, nu s-a 
însămînțat decît 10-30 la sută din 
suprafața prevăzută. La gospodăria 
colectivă din Beldiu, deși terenul a 
fost pregătit în proporție de sută la 
sută, pînă la aceeași dată nu s-a 
însămânțat debît 4 la suită cu grîu. Și 
dacă așa stau lucrurile, pe drept 
cuvînt se pune întrebarea: cărui 
fapt se datorește această încetinea
lă în desfășurarea muncilor agri
cole? Bineînțeles, răspunsul nu e 
greu de găsit. Această tărăgănare 
a însămînțărilor nu este altceva de
cît o urmare a nefolosirii tuturor 
posibilităților existente de către gos- 
pociarii, a slabului ajutor acordat 
de unele organizații de partid și 
sfaturi populare consiliilor de con
ducere din gospodării.

Un alt fapt care a, dus la. întîr - 
zierea arăturilor și însămînțărilor în 
unele unități socialiste, a fost și 
nefolosirea de către S.M.T. pe scară 
largă a schimbului doi la tractoare, 
pentru a se ara și în timpul nopții. 
De asemenea, aceasta se mai dato- 
reste și unei munci lipsite de răs
pundere a unor tractoriști, care ies 
la lucru în cîmp cu mare întîrziere, 
cum a fost cazul în ziua de 23 oc
tombrie la Mihalț, cînd 6 tractoare 
din brigada a 8-a au ieșit în cîmp 
la arat abia după ora 11.

Timpul fiind înaintat S.M.T.- 
ul are datoria să acorde un sprijin 
larg gospodăriilor colective, care, 
împreună cu forțele proprii, îndru
mate cu răspundere de organizațiile 
de partid, trebuie să termine însă
mînțările într-un timp cît mai scurt.:

In sprijinul crescătorilor de animale

Îmbunătățirea hrănirii vacilor 
constituie mijlocul principal pentru 

’sporirea producției de lapte. In 
-multe, gospodării colective, ca cele 
-din Cistei, Mihalț, Vințul de Jos și 
■altele, există vaci bune de lapte, 
care dacă sînt hrănite rațional, pot 
da o producție mai mare de lapte.

Printr-o hrănire rațională a vaci
lor se înțelege folosirea cu cea mai 
mare eficacitate a furajelor, astfel 
ca din aceeași cantitate de hrană 
să putem obține maximum de pro
ducție. Aceasta depinde de cunoaș
terea capacității de producție a fie
cărei vaci și de asigurarea unor 
rații de hrană, corespunzătoare în 
funcție de laptele ce se obține, de 
greutate, starea de întreținere, pe-

Unrioada de gestație, vîrstă, etc. 
rol deosebit îl are și pregătirea fu
rajelor înainte ca acestea să 
date ca hrană.

Hrănind vacile cu cantități mai 
mari de furaje decît cele necesare, 
ele se îngrașă, prețul de cost al 
laptelui crește, iar ferma ajunge ne
rentabilă și invers, dacă 
sînt hrănite cu furaje mai puține 
decît este necesar, ele vor slăbi, 
producția de lapte va scădea și gos
podăria va înregistra pierderi.

Acum, cînd vacile trec în perioada 
de stabulație la grajd, este deose
bit de important ca întocmirea ra
fiilor de furajare să se facă dife
rențiat. Acest lucru se poate vedea- 
din exemplul de mai jos.

fie

vacile

Felul nutrețului U/M

Vacă de 400 kg cu 
o producție de:

Vacă de 500 kg cu | 
o producție de : |

8 1. 101. 12 1. 15 1. 20 1. 8 1. 101. 121. 151. 201.

Fîn de Încercă kg 3 3 4 4 5 3 3 4 4 6
Fîn de graminee kg 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
Coceni de porumb kg 4 4 2 3 — 3 3 3 3 —
Porumb siloz kg 20 20 23 25 35 25 25 27 30 35
Tărîțe de grîu kg — 1 1 1,5 2,5 — 1 1 1,5 1,5
Porumb uruit kg — — — 1 1,5 — — — 1 1
Sare de bucătărie gr 36 40 44 50 60 40 45 45 53 63
Cretă furajeră gr 80 80 100 100 120 8 80 100 100 120
Total unități nu

tritive kg 7,7 8,6 9,5 11,9 13,2 8,3 9,2 10,1 11,5 13,8
Total albumină 

digestibilă gr 598 690 782 920 1150 628 720 812 950 1180

mai au nevoie și de o îngrijire co
respunzătoare. Astfel, vacile tre
buie zilnic curățate, iar în zilele 
fără ploaie să fie plimbate 1-2 ore. 
Mulsul trebuie făcut la ore fixe, e- 
fectuîndu-se totdeauna înainte și 
după muls masajul ugerului.

Prin aplicarea unei hrăniri rațio
nale, însoțită de întregul complex 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
crescătorii de vaci din gospodăriile 
agricole colective vor spori produc
ția de lapte pe cap de vacă, fura
jată, vor aduce o contribuție 
de seamă la traducerea în 
vjață a sarcinilor puse în fața cres
cătorilor de animale de plenara 
C. C. al P.M.R. din 30 iunie — 1 
iulie a.c.

Ing. MATEI ION 
șeful Serv, zootehnic raional

Deși n-am ajuns la concluzii de
finitiv verificate, dat fiind timpul 
scurt care a trecut de la începerea ex
perimentului, putem totuși face unele 
aprecieri asupra noului sistem de 
predare.

Sistemul de predare pe speciali
tăți încă din clasele mici este bun, 
întrucît asigură unitatea și conti
nuitatea firească a procesului de în- 
vățămînt. Pînă acum la trecerea din 
ci. IV-a în a V-a se ivea o greutate, 
căci elevul trecea brusc de la un învă
țător, la forma de învățământ cu 
mai mulți profesori. Sistemul expe
rimental — care se va extinde în 
viitorii ani — asigură trecerea trep
tată de la o clasă la alta, deoarece 
în clasele I—H-a se lucrează cu 
3 profesori, în clasele a II!—IV-a, 
cu 5—6, urmînd ca în anii urmă
tori numărul lor, deci și al materii
lor studiate, să crească.

Un alt avantaj al noului sistem 
este că se asigură realmente dez
voltarea multilaterală și completă a 
personalității viitorilor cetățeni. A- 
cum, toate obiectele de învățămînt 
și-au căpătat locul și importanța 
cuvenită în cadrul procesului ins- 
tructiv-educativ. Unele obiecte re
clamă cunoștințe și aptitudini spe
ciale, ca de ex., muzica, desenul, 
educația fizică și chiar matematica 
și limba romînă. In persoana unuia 
și aceluiaș om, învățătorului, îi este 
greu ca toate acestea să le îm
bine armonios, ceea ce aduce pre
judicii dezvoltării complete și mul
tilaterale a elevilor. Cerința aceasta 
poate fi satisfăcută numai în ca
drul predării pe specialiăți, cu per
sonal didactic special pregătit. O- 
rele de așa-zise „dexterități" devin 
acum prilej de descoperire, dezvol
tare și afirmare a înclinațiilor ele
vilor. Totodată orele de limba ro
mînă, matematică, geografie ș. a. 
devin mai pline de conținut, mai 
legate de viață și de cele mai noi 
cuceriri ale domeniilor respective, 
asigurîndu-se astfel și mai mult po
sibilitatea formării concepției știin
țifice despre lume și societate. Cu
riozitatea din ce în ce mai vie a 
elevilor față de progresele științei 
și economiei din țările socialiste 
poate fi satisfăcută în mai mare 
măsură de profesorii care s-au 
consacrat unei specialități.

Sub raport educativ, noul sistem 
are o influență pozitivă asupra ele
vilor. Succesiunea profesorilor, pre
darea unor lecții încadrate milime
tric în timp, deprinde pe elevi cu 
munca organizată, cu îndeplinirea 
la timp a sarcinilor, cu formularea 
concisă și precisă a răspunsurilor. 
Insistența cu care li se cere să se pre
gătească pentru fiecare oră, exi
gența în apreciere, determină pe 
elevi să acorde aceeași importanță 
tuturor obiectelor. In același timp, 
schimbarea profesorilor de la o oră 
la alta constituie o variație în 
procesul muncii, care mărește ca
pacitatea de concentrare și perce
pere a elevilor. Noutatea metodei, 
a felului de prezentare a cunoștințe
lor, atitudinea diferită față de elevi

devin un stimulent puternic, ua 
factor activizant al clasei. Solicitare» 
continuă a elevilor la lecție, pre
zentarea documentată și interesantă 
a tuturor materiilor, face ca disci
plina să fie simțitor îmbunătățită. 
Atenția elevilor gravitează spre fon
dul problemelor, și nu spre anecdo
tic și incidental. Adesea, perturbarea 
lecției de unul sau altul dintre e- 
levi, este corijată de colectivul cla
sei, ceea ce dovedește că a apărut 
opinia sănătoasă a colectivului. Sar
cinile educative sînt realizate de 
diriginte care, în noul sistem, nu 
se substituie 
realizează cu ajutorul colectivului 
de profesori, a cărui figură centrală 
este. Unitatea de cerințe educative 
a întregului colectiv de prpfesori, 
coordonată de diriginte, exercită • 
influență pozitivă asupra elevilor.

Introducerea predării pe speciali
tăți întîmpină și anumite greutăți. 
Și fapt curios! Greutățile sînt mai 
mari la clasa a IV-a, decît la ce
lelalte. Perioada de adaptare cu 
noul sistem la această clasă a fost 
mai îndelungată și mai dificilă, de
cît la elevii mici. De ce? Pentru că 
la această clasă, obișnuința elevilor 
de a munci cu un singur învățător 
a fost mai trainică, atașamentul lor 
față de educator mai îndelungat. 
Aceasta ne face să credem că la 
nivelul clasei a V-a, greutățile de 
această natură sînt și mai mari. O 
altă dificultate pe care am întîmpi- 
nat-o a isvorît din aplicarea exi
gentă și obiectivă a sistemului de 
notare de către fiecare profesor 
pentru obiectul său. Prima reacție 
a elevilor — și chiar a părinților 
care inițial s-au arătat îneîntați de 
noul sistem — a fost de nemulțu
mire. A trebuit mult calm, în dis
cuțiile cu dînșii, pentru a le arăta 
că noul sistem de predare urmărește 
ridicarea 
vățămînt 
obiectivă 
cativi să 
noștințele 
sarcinile de viitor. S-a arătat cu a- 
ceste prilejuri, că este mai bine să 
scoatem la iveală lipsurile existente 
în cunoștințele elevilor, să atragem 
atenția asupra lor, decît a le da 
note mari și a-i lăsa să pășească 
în viața socială cu goluri greu de 
recuperat. Și, în această problemă 
părinții sînt chemați să ne ajute, 
îndrumînd cu mai multă atenție 
studiul individual al elevilor, ți- 
nfnd o strînsă legătură ui-y- ila 
pentru indicarea celor mai eficace 
norme de ajutorare.

Noul sistem de predare pe spe
cialități reprezintă un remarcabil pas 
înainte în revoluția noastră culturală. 
Predarea pe specialități, ca parte 
integrantă a sistemului de învăță
mînt socialist, va face să crească 
posibilitățile de educare a omului 
nou, în 
monios 
morală

învățătorului, ci le

calității procesului de In
și că notarea exigentă și 
ajută pe toți factorii edu- 
cunoască lipsurile din cu- 
elevilor, să-și înțeleagă

In hrana vacilor gestante silozul 
se reduce cu 15-20 zile înainte de 
fătare la 10-12 kg pe zi.

Cînd vacile sînt hrănite cu nutreț 
murat, în hrană trebuie să se a- 
dauge 3-4 gr. cretă furajeră pentru 
fiecare 1 kg siloz.

Așa după cum se arată în tabel, 
la vacile cu o producție de peste 10 
litri de lapte pe zi, o parte din hra
na zilnică este alcătuită din con
centrate. Astfel, pentru fiecare litru 
de lapte la o producție de peste 10 
litri, se administrează cîte 150 gr 
concentrate uruite, iar la producția 
de 15-20 litri se administrează 200

cea și omului... „ambiția1 
și-și 
viața.

- ■ • ...
trăiau și coșurile 
Dar așa...

gr concentrate pentru fiecare litru 
de lapte.

Mulgătorul Năghi Ștefan de la 
gospodăria colectivă din Cistei, de 
exemplu, cu o experiență de 11 ani 
în creșterea și îngrijirea vacilor, fu- 
rajînd cele 14 vaci pe care le are 
în grijă, repartizate pe 3 grupe, 
după producție și greutate, reușește 
să obțină de la acestea, în perioada 
de stabulație, o producție tot atît 
de mare ca și în lunile de vară cu 
cea mai bogată' pășune. Producția 
pe cap de vacă furajată fiind de 
peste 3.000 litri lapte.

Pe lîngă o bună hrănire, vacile

Vînătorul de coșuri
a fost descoperit cî- 

teva zile pe străzile Teiu- 
șului, mai precis sîmbăta 
trecută. Și nu e, după 
cum s-ar crede bas'.her
balist sau coșar de mese
rie, și nici cine știe ce 
altceva, ci... tractorist. Da, 
vînătorul de coșuri des
coperit aici este tractoris
tul Ganga Ion din brigada 
a IV-a Teiuș, care „afu
mat" fiind a început a 
strivi sub roțile tracto
rului său coșurile de hîr
tie prin comună.

Nu era mai bine, oare, 
câ în loc să fi pornit la 
„vînătoarea" de coșuri, să 
fi pornit la lucru? Ii tre-

Hîrtia 
înlocuiește sticla

după părerea directoru
lui căminului cultural din 
Bărăbanț care a făcut re
cent o interesantă desco
perire. A descoperit că 
hîrtia poate înlocui sticla. 
Pentru a putea însă a- 
plica în practică această 
interesantă descoperire, 
trebuia găsit și 
unde hîrtia poate 
locui sticla.
cru a fost descoperit. 
Știa foarte bine directorul 
că la căminul cultural

locul 
în- 

Și acest lu-

care se îmbină în mod ar- 
bogăția spirituală, puritatea 
si perfecțiunea fizică.

D. MURGU
Prof. Șc. de 7 ani Nr. 1 

Alba Iulia

să hîrtie, astfel că pro
blema a fost
Nu însă definitiv.
tiv va trebui s-o

■ Sfatul popular al
• Iui- Alba I.ulia, în

de

rezolvată.
Definî- 
rezolve 
orașu- 
senstil 
pentru

sînt sparte patru geamu
ri. Și. atunci, înlocui gea
murilor sparte a fost pu-

a lua măsuri
hîrtia să fie înlocuită

Un nou local de frizerie? Da de unde! E secția 
de cartare a oficiului P.T.T.R. Alba (?!)
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Adunările de dare de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Intârlrca și dezvoltarea sectoralal socialist 
al agriculturii In dezbaterea comuniștilor

In comuna Mihalț, ca pe întreg 
■cuprinsul raionului, în aceste zile 
se muncește din plin. Pe cîmp la 
arat și însămânțat, la strîngerea re
coltei sau la construirea adăpostu
rilor pentru animale munca nu mai 
cunoaște răgaz. Nu e timp de pier
dut. Fiecare ceas e folosit cu chib
zuință pentru asigurarea recoltei 
viitoare. Hambarele gospodăriei co
lective, pline cu rod bogat ne vor
besc despre hărnicia colectiviștilor 
din Mihalț.

Producția medie de grîu la hectar 
în comuna Mihalț a fost de 1.800 
kg, în G.A.C. Cistei a fost mai mare 
față de cea de anul trecut cu 900 
kg, la G.A.C. Obreja s-au realizat 
1.600 kg la hectar, iar ce© de porumb 
depășește 3.500 kg la hectar.

In comună există trei gospodării 
agricole colective. Convingîndu-se 
de superioritatea muncii în comun, 
numai în acest an sectorul socia
list al agriculturii a crescut cu 
1.040 ha.

Dar cine le-a călăuzit pașii spre 
obținerea acestor rezultate? Răs
punsul e simplu: conducerea și în
drumarea de către organizațiile de 
bază a determinat toate succesele 
dobîndite în întreaga comună.

Și acest lucru a reieșit cu putere 
în evidență cu prilejul adunării ge
nerale a membrilor de partid de 
pe raza comunei Mihalț pentru da- 
•e de seamă și alegeri care a avut 
ioc recent.

Din desfășurarea adunării a re- 
.ieșit că comitetul comunal de 
partid a militat consecvent pentru 
ridicarea la un nivel tot mai înalt 
a muncii organizațiilor de bază din 
cadrul gospodăriilor agricole 
lective, pentru întărirea si 
creșterea competenței lor în 
cerea activității economice 
organizarea muncii politice

Muncă

arătat 
are o 

pentru 
princi- 
O ast- 
conso-

întregul colectiv muncește
De aproape trei săptămâni încoa

ce, în fiecare după-masă se poate 
vedea în curtea Uzinelor metalo- 
chimice din Zlatna, o vie animație.

întregul colectiv de muncă de 
aici vrea sa participe la amenaja
rea, la înfrumusețarea curții. Entu
ziasmul e mare. Intre brigăzile de 
muncă patriotică, ce s-au format în 
acest scop, s-a pornit o însuflețită 
întrecere. Și, rezultatele n-au întîr-

tele G.A.C. Cistei 
noastră a cunoscut 
continuă. In atenția 
tnunal de partid cît 
ției de bază au stat problemele îm
bunătățirii continue a muncii de or
ganizare cît și mărirea producției 
agricole la hectar. Astăzi ne mîn- 
drim cu rezultatele obținute. Co
lectiviștii noștri își construiesc case 
noi, belșugul a intrat pentru tot
deauna în casele lor, ei sînt setoși 
azi de cultură — învață. Rezultatele 
noastre se datoresc faptului că în 
sectoarele hotărîtoare ale producției 
sînt comuniștii. Colectiva noastră 
este astăzi o școală a producției a- 
gricole.

Luînd cuvîntul tovarășii Jeler Ni- 
chie, Laslo Marian și mulți alți 
colectiviști din Mihalț, au arătat 
că în primele rînduri pentru înflo
rirea gospodăriei au stat comuniș
tii. Fiecare membru de partid a pri
mit sarcini concrete privind reali
zarea sarcinilor care duc la întări
rea economică a gospodăriei noas
tre.

Tovarășa Ciontea Veta, colecti
vistă din Obreja, a arătat că suc
cesele cu care colectiviștii toți se 
mîndresc, se datoresc metodelor 
bune folosite de biroul organiza
ției de bază. In adunările generale 
am discutat de mai multe ori ce 
trebuie să facem pentru a ne îm
bunătăți munca, pentru întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospo
dăriei noastre. Nu m-am simțit însă 
de loc bine cînd am auzit din da
rea de seamă că gospodăria noas
tră nu și-a dezvoltat ramura de 
creștere a păsărilor, în care direc-

— gospodăria 
o dezvoltare 

comitetului co
și a organiza-

să. Ținînd seamă de aceasta, comi
tetul comunal de partid a 
că în conducerea economiei 
mare importanță stabilirea 
fiecare etapă a obiectivelor 
pale, a problemelor majore, 
fel de problemă o constituie
lidarea economico-organizatorică a 
gospodăriilor agricole colective. Or- 
ganizînd munca în această direc
ție, comitetul comunal de partid a 
analizat în mai multe rînduri dife
rite probleme legate de întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective. Așa, de 
exemplu, în hotărârea comitetului 
comunal de partid adoptată în ple
nara din august, în care s-a anali
zat modul cum se muncește pentru 
creșterea animalelor, asigurarea fu
rajelor și a adăposturilor pentru ele, 
s-au prevăzut măsuri care, fiind 
traduse în viață, au făcut ca pla
nul de producție la animale să fie 
nu numai realizat, dar și depășit. 
De asemenea, prin munca entu
ziastă a colectiviștilor care au fost 
însuflețiți de comuniști, în mai 
puțin de două luni s-au construit trei 
grajduri cu o capacitate de 100 vite 
fiecare, realizîndu-se totodată În
semnate economii. In gospodăria 
colectivă din Mihalț s-au 
construit un adăpost pentru 500 
gîște, un șopron, o uscătorie 
tutun cu 4 încăperi, o pivniță cu o 
capacitate de 30 vagoane.

Luînd cuvîntul la discuții, un 
număr mare de membri și candi
dați de partid au dezbătut pe larg 
activitatea comitetului comunal de 
partid și a organizațiilor de bază 
din comună.

— Datorită conducerii și îndru
mării de către organizația de bază 
a consiliului de conducere al gos
podăriei agricole colective — a 
spus tov. Dobîrtă Mihai, președin- 

ipoliticâ permanentă

ziat a se ivi. Uzina își schimbă de 
la o zi 'la alta înfățișarea. In cele 
peste 5.000 de ore de tmuncă pa
triotică s-au nivelat drumurile de 
acces din uzină, s-au astupat gro
pile ce existau și s-a nivelat terenul.

Fruntași în această acțiune se 
situează sectorul metalurgic, secția 
Nr. 1 din cadrul sectorului chimic 
și colectivul atelierului mecanic.

BILDEA NICOLAE

FRUIflHȘH IR PnwnXflCgiE
in urmă cu cîteva zile, colectivul 

de muncă de la cooperativa „9 
Mai 1945“ din Teiuș și-a analizat 
activitatea desfășurată în luna sep
tembrie și în trimestrul al Ill-lea ai 
anului.

Din darea de seamă prezentată, 
cu această ocazie, de către respon
sabilul de grupă sindicală, a reieșit 
că s-a muncit bine, cu spor, că în
tregul colectiv de muncă de aici nu 
și-a precupețit forțele pentru a în-

deplini și depăși sarcinile de plan.
Cele mai bune rezultate au 

fost obținute în muncă de către u- 
temista Pailko Viorica, gestionara 
la „Librăria noastră", care' în tri
mestrul al Ill-lea și-a1 realizat sarcini
le de plan în proporție de 223 la sută.

Tovarășei Palko Viorica i-a fost 
înmînat cu această ocazie drapelul 
de '„Fruntaș în producție" pe coo
perativă.

MAN M. și BUCUR E.

Difuzori de carte fruntași

mai

de

co- 
pentru 
condu
și în 
de ma (Continuare în pag. 4-a)

Adunarea generală a membrilor 
de partid din comuna Șard, pentru 
dare de seamă și alegerea noului 
organ de conducere, a făcut anali
za activității desfășurate de comi
tetul comunal de partid pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor izvo- 
■rîte din documentele celui de-al 
Ill-lea Congres al P.M.R. și a 
Plenarei C. C. al P.M.R. din 30 
raSie'—1 iulie 1961, privind trans
formarea socialistă a agriculturii si 
rezultatele obținute.

Darea de seamă a comitetului co
munal de partid, analizând felul 
cum au muncit organizațiile de bază 
de pe raza comunei, a scos în evi
dență multe rezulțate pozitive obți
nute în activitatea lor în ceea ce 
privește întărirea economică a gos
podăriilor agricole colective și a- 
tragerea de noi familii pe calea a- 
griculturii socialiste.

Astfel, ca urmare a unei bune or
ganizări a muncii politice de masă, 
ca urmare a faptului că pe lîngă 
membrii și candidații de partid în 
această muncă au fost atrase și ce
lelalte organizații de masă, în 
cursul acestui an satul Micești a 
fost complet colectivizat.

Recoltele mari obținute în anul 
trecut atît la cultura cerealelor cît 
și în grădina de legume, veniturile 
mari realizate de colectiviști ca ur
mare a muncii depuse în gospodă
rie, au fost argumente puternice, 
convingătoare, ce au fost folosite în 
munca politică de masă, această 
muncă desfășurîndu-se permanent, 
fără întrerupere.

Și în acest an, așa după cum a 
reieșit din darea de seamă și din 
discuțiile purtate de tovarășii Dan 
Traian, Sîrbu Marin și alții, gospo
dăria colectivă din Micești, deși 
tînără, a obținut rezultate deoseb1- 
te. Numai veniturile realizate de la 
începutul anului și pînă la începutul 
lunii octombrie se ridică la peste un 
milion lei. Colectiviștii au primit ca 
avans 15 lei și 3,700 kg grîu la 
zi-muncă. Colectivistul Oarga Teo
dor a primit suma de peste 6.500 
lei.

Rezultate bune a obținut și gos
podăria colectivă din Șard. Și aici, 
ca urmare a muncii politice des
fășurate de organizația de bază, cu 
sprijinul și sub îndrumarea comi
tetului comunal de partid, în acest 
an numărul colectiviștilor a crescut

cu incă 114 familii. S-au obținui re
colte mari la hectar, a crescut nu
mărul de animale proprietate ob
ștească, 
dată cu 
bază al 
urmare 
G.A.C.,

s-au ridicat construcții, o- 
aceasta crescînd fondul de 
gospodăriei colective. Ca 
a întăririi economice a 
a crescut valoarea zilei- 

muncă și veniturile colectiviștilor.
Cu toate acestea un număr în

semnat de tovarăși ce au luat cu
vîntul la discuții au criticat comite
tul comunal de partid pentru slaba 
muncă politică desfășurată în satul 
Șard, pentru lărgirea și consolida
rea gospodăriei colective, prin atra
gerea de noi familii de țărani în
tovărășiți.

Din propria experiență a comite
tului comunal de partid Șard s-a do
vedit că, atunci cînd munca politică 
a fost bine organizată, cînd ea a fost 
desfășurată fără întrerupere, cînd 
au fost folosite rezultatele pozitive, 
practice obținute în gospodăria co
lectivă, succesele n-au întîrziat să 
se arate. Cele 114 familii in
trate în G.A.C. în această perioadă 
confirmă acest lucru.

Vorbind despre acest lucru, tov. 
Milaci Ioan a arătat printre altele: 
„Noi am obținut rezultate bune în 
ceea ce privește întărirea gospodă
riei atunci cînd am muncit bine, 
cînd am desfășurat e muncă politi
că permanentă. Dar în ultimul timp 
la noi munca se desfășoară în sal
turi și de aceea nu avem rezultatele 
cele mai bune, lucru de care se 
face vinovat în primul rînd comi
tetul comunal de partid".

Aceleași aprecieri au mai 
făcute și de tov. Dănuț

au obținut venituri mari, organiza
rea de vizite în gospodăriile colec
tive, întîlniri ale colectiviștilor frun
tași cu țăranii întovărășiți, organi
zarea unor seri de calcule sînt nu
mai cîteva din metodele muncii po
litice ce pot fi folosite pentru atra
gerea de noi familii pe calea gos
podăriei colective.

Ceea ce este important și de care 
comitetul comunal de partid va tre
bui să țină seama în viitor este 
faptul că munca politică de masă 
trebuie să capete caracter perma
nent și nu în salturi, folbsindu-se 
cele mai variate metode și forme, 
care dau cele mai bune rezultate.

La lucrările adunării generale a 
membrilor de partid a participat din 
partea Comitetului raional de partid 
tov. Ion Mărginean, secretar, care 
în concluzie a recomandat noului 
organ ales să lupte în primul rînd 

. pentru continua întărire a vieții de 
partid, cheia tuturor succeselor.

Ca pretutindeni în raionul nos
tru, și la Teiuș, muncii de difuzare 
a cărții în rîndul țărănimii munci
toare i se acordă, în această pe
rioadă, o atenție deosebită. Folo- 
sindu-se diferite metode de prezen
tare și popularizare a cărții, ca 
standuri, recenzii, colportajul etc. 
s-a reușit aici să se obțină o serie 
de rezultate frumoase.

Numai într-o singură zi, dumi-
-- ------------------------

Un fapt care nu mai 
trebuie să se repete

In sala mare a căminului cultu
ral din Vințul de Jos s-au adunat, 
duminica trecută, aproape 400 de 
spectatori. Se părea că întregul sat 
ținea să asiște la faza intercomu- 
nală a festivalului „Aniversarea 
Republicii". Ei au fost atrași însă 
și de un alt fapt. Pe afișele expuse, 
cu multe zile. înainte în comună, 
se anunța și participarea formației 
de teatru de amatori din 
Inuri.

Dar iată că surpriza a fost cu 
totul alta. Artiștii amatori din Inu
ri, deși erau așteptați cu mult in
teres, nu s-au prezentat, cu toate 
că această fază a fost amînată o- 
dată, de la 15 la 22 octombrie, din 
cauză’că piesa „Las* că vine Nu- 
ță!“, cu care trebuiau să se pre
zinte ei, nu a fost pregătită temei
nic.

Astfel de situații nu mai trebuie 
să se repete. Tovarășa Drăgan Zina, 
directoarea căminului cultural, și 
împreună cu ea toți activiștii cultu
rali din comună trebuie să se ocupe 
cu mai mult simț de răspundere de 
munca culturală.

nica trecută, de pildă, difuzorii vo
luntari din Teiuș au difuzat cărți 
în valoare de peste 1.200 lei. Re
zultatele cele mai bune le-au obți
nut în această zi, precum și în toată 
perioada care s-a scurs de la în
ceputul concursului „Cel mai bun 
difuzor de carte", tovarășele Stoica 
Maria și Nistor Cornelia, profesoa
re, Dan Eugenia și Nagy Tatiana, 
bibliotecare.

GOȚA ION----- ----------
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GH. GHEORGIIIU-DEJ - Ra
port asupra mersului îndenli- 
nirii Directivelor Congresului 
al Ill-lea al partidului privind 
construirea socialismului la 
sate și dezvoltarea agricultu
rii, prezentat la Plenara C.-C. 
al P.M.R. din 30 iunie — 1 
ildip 1OA1.

comuna

Cetățeanul la Sfatul popular Sîntimbru

fost 
____  T._  . ____ _ Cornel, 
Țălnar Cornel, Bolea Petru și alți 
tovarăși care au luat cuvîntul la 
discuții.

Noul comitet comunal de partid 
din Șard va trebui să tragă învăță
minte din lipsurile ce au fost scoa
se la iveală în adunarea generală 
a membrilor de partid pentru dare 
de seamă și alegeri și să lupte pen
tru lichidarea lor, îmbuntățind mun
ca politică de masă, folosind expe
riența pozitivă cîștigată. La baza 
muncii politice în rîndul țăranilor 
va trebui să stea rezultatele pozi
tive obținute de gospodăriile colec
tive de pe raza comunei, întrucît 
ele sînt semnificative. Folosirea în 
această muncă cu mai mult succes 
a colectiviștilor fruntași, a acelor ce

La Sfatul popular al comunei 
Sîntimbru, ca de altfel, la toate sfa
turile populare, zilnic cetățenii se 
adresează cu diferite cereri, vin cu 
sugestii, fac propuneri cu privire la 
.activitatea economică și gospodă
rească a comunei, contribuind astfel 
la conducerea treburilor obștești.

Masele largi de cetățeni se adre
sează cu toată încrederea organelor 
locale ale puterii de stat, ele bucu- 
rîndu-se de tot sprijinul acestora.

Nu pesțe tot, și în toate cazurile 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale dovedesc răs
pundere față de sarcinile ce le au 
privind munca lor cu cetățenii și 
rezolvarea cererilor justificate ale 
acestora. Asemenea lipsuri s-au con
statat la comitetul executiv al Sfa
tului popular al comunei . Sîntim
bru. Mulți cetățeni din satele ce a- 
parțin comunei s-au plîns că întîm- 
pină greutăți în diferite împrejurări 
și că orele de audiență ce sînt fi
xate și afișate la sfatul popular al 
comunei nu .se respectă de cei în 
drept. Și, într-adevăr, așa stau lu
crurile. Să dăm un exemplu.

In ziua de 27 octombrie a.c., o- 
rele 8, s-a prezentat la sfatul popu-

muncitor la ro
din Coșlariu. A- 
certificat de stare 
omul, a așteptat, 
orele 12 și a ple- 

Nu i s-a
„mo-

Iar Pîrvu Petru, 
vizia de vagoane 
vea nevoie de un 
materială. A stat 
a așteptat pînă la 
cat fără document, 
putut elibera actul pentru 
tivul" (justificat după părerea unor 
tovarăși de la sfat) că lipsea sigi
liul întrucît una dintre salariate a 
plecat cu el la Alba Itilia.

A doua zi, cetățeanul a venit din 
nou la sfatul popular, li lipsea nea
părat acest act. Dar și de data a- 
ceasta, după ce a pierdut ore în 
șir așteptând, a făcut calea întoar
să fără a putea obține acest docu
ment. De astă dată „motivul" era 
de altă natură. Nu lipsea sigiliul, ci 
lipseau cei în drept să-și pună sem
năturile pe act, adică președintele 
și secretarul sfatului popular co
munal.

Urma ca cetățeanul să mai facă 
un drum, al treilea, pentru a putea 
să obțină actul necesar. Dar, oare 
nu se putea rezolva cererea justifi
cată a acestui muncitor, fără a fi 
purtat pe drumuri și să-și piardă și 
timpul? Se putea foarte bine. Dar 
si în rîndul salariaților sfatului popu-

.Iar există multă nepăsare,'comodi
tate și birocratism 
vește îndeplinirea 
le au.

Era oare greu ca 
tocmit, iar a doua 
semnat celor în drept. Nu era lutru 
mare. Și de fapt așa și trebuia' să 
se procedeze.

In ziua de 28 octombrie 1961, de 
la orele 11 la 12, pe baza planului 
stabilit, urma ca secretarul comite
tului executiv al sfatului să primeas
că cetățenii. Adică avea ore de au
diență. Dar cu cine să stea cetă
țenii de vorbă, cînd secretarul era 
plecat în alt sat?

Ce înseamnă acește cîteva exemple? 
Ce dovedesc ele? înseamnă că atît 
președintele cît și secretarul comi
tetului executiv al sfatului popular 
comunal (Hațegan 1. și Gîlea I.) 
dovedesc că nu sînt pătrunși de 
răspunderea ce o au față de rezol
varea cererilor oamenilor muncii și 
neglijează această sarcină. Această 
lipsă va trebui lichidată de îndată, 
iar cererile justificate ale cetățeni
lor să fie rezolvate la timp și cu 
toată răspunderea.

în ceea ce pri- 
îndatoririlor ce



Lucrările Congresului al XXII-lea al P.C.U.S.
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(Urmare din pag. l-a)

lăsa departe în urmă din punct de 
vedere economic cea mai avansată 
țară capitalistă — S.U.A. Patria 
Marelui Octombrie se va înfățișa ca 
o țară cu o economie la un grad 
de dezvoltare fără precedent în is
torie, cu noi baze industriale și cen
trale energetice uriașe, o agricultu
ră de înaltă productivitate, un po
por buctirîndu-se de cel mai înalt 
nivel de civilizație din lume.

In lumina perspectivelor deschise 
de Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. apare și mai clară inevi
tabilitatea istorică a pieirii capita
lismului și a victoriei orînduirii noi, 
socialiste și comuniste, plină de ti
nerețe și forțe creatoare.

Nil există comunist, nu există re
voluționar, nu există om al muncii 
pe care să nu-1 entuziasmeze obiec
tivele noului Program al P.C.U.S., 
umplîndu-i inima de mîndrie și în- 
sufletindu-1 și mai mult în lupta 
pentru triumful cauzei noastre. 
(Aplauze prelungite).

Acestea sînt și sentimentele cu 
care au întimpinat proiectul de 
Program oamenii muncii din Ro- 
mînia. Angajat cu toate forțele sale 
în opera de construire a socialis
mului, poporul nostru vede în ima
ginea societății comuniste trasată 
de proiectul de Program imaginea 
propriului său viitor de înflorire 
multilaterală, de înaltă bunăstare 
materială si culturală.

Călăuzindu-se după măreața în
vățătură leninistă, după experiența 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, partidul nostru conduce po
porul romîn pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Se înfăptuiește cu succes planul 
de sase ani, adoptat de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R.; toate ramurile 
economiei naționale cunosc o creș
tere impetuoasă, dezvoltîndu-se pe 
o linie mereu ascendentă.

In primii doi ani ai planului șe- 
senal, sarcinile în domeniul indus
triei socialiste se realizează cu în
semnate depășiri, anul acesta volu
mul producției industriale fiind cu 
peste 1 /3 superior celui din 1959. 
Această creștere este bazată în pri
mul rmd pe ridicarea continuă a 
nivelului tehnic al producției și a 
productivității muncii.

Se îndeplinesc pas cu pas sarci
nile stabilite de partid în construc
ția socialistă la sate. Rezultatele 
pozitive ale cooperativizării agri
culturii se vădesc în sporirea con
tinuă a producției apricole, vege
tale si animale. în satisfacerea în 
măsură tot mai. mare a cerințelor 
crescînde de aprovizionare a oame
nilor muncii cu oroditse agro-ali- 
mentare și a industriei cu materii 
prime, în creșterea nivelului de trai 
și de cultură al țărănimii.

Pe baza dezvoltării continue a e- 
conomiei și măririi venitului natio
nal crește bunăstarea oamenilor 
muncii, sporesc veniturile lor, mij
loace tot mai însemnate sînt alocate 
pentru cheltuielile social-culturale 
ale statului.

Muncind neobosit pentru prospe
ritatea patriei, ponorul nostru își 
îndeplinește totodată îndatorirea in
ternationalists de a aduce o contri
buție cît mai mare la întărirea sis
temului mondial socialist, la efor
tul comun pentru obținerea victo
riei socialismului în întrecerea cu 
capitalismul.

Datorită relațiilor de colaborare 
statornicite în cadrul lagărului so
cialist si, în mod deosebit, datorită 
snriiinului internationalist, frățesc, 
al Uniunii Sovietice, întră iutorin- 
du-se tovărăseste si întărind ne
contenit unitatea lagărului socialist 
—- tarife socialiste vor realiza mă
rețul obiectiv de a păși în cadrul 
aceleiași epoci istorice în comu
nism. (Aolauzel Aceasta va în
semna o cucerire imensă nu nu
mai a ponoarelor noastre, ci și a 
cauzei socialismului pe plan mon
dial. (Aplauze).

Forța noastră stă în unitatea la
gărului socialist, în coeziunea parti
delor comuniste si muncitorești. A- 
vem cu totii satisfacția că, spre bi
nele cauzei clasei muncitoare și în 
ciuda tuturor prorocirilor și unelti
rilor reactiunii imperialiste, unitatea 
de vederi și de acțiune a comuniș

tilor din lumea întreagă s-a întărit 
și mai mult.

Participarea la acest Congres a 
reprezentanților a 80 de partide fră
țești prilejuiește o nouă manifestare 
a unității mișcării comuniste mon
diale, sub steagul invincibil al 
marxism-leninismului. (Aplauze).

Din păcate, poziția adoptată de 
la un timp încoace de conducerea 
Partidului Muncii din Albania se 
află în discordanță cu spiritul in
ternaționalist de care sînt animate 
celelalte partide comuniste și mun
citorești. Conducătorii Partidului 
Muncii din Albania au început să 
se îndepărteze de la linia generală 
a mișcării comuniste, exprimată în 
documentele consfătuirilor din 1957 
și 1960, deși acestea poartă și sem
nătura lor. Prin atitudinea lor, ei 
compromit colaborarea frățească cu 
țările socialiste, cu partidele comu
niste și muncitorești. O astfel de 
atitudine dăunează atît intereselor 
unității lagărului socialist, cît și 
ale poporului albanez și construirii 
socialismului în Albania. Împărtă
șim pe deplin părerea exprimată 
aici că dacă aceste interese le sînt 
scumpe conducătorilor Partidului 
Muncii din Albania, ei trebuie să 
renunțe la concepțiile lor greșite și 
să revină pe drumul unității cu ce
lelalte țări socialiste și partide fră
țești. (Aplauze).

Tovarăși,
Prevederile proiectului de Pro

gram al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice răsună în întreaga 
lume ca o măreață chemare la pace 
și prietenie între popoare, pentru 
bunăstarea omului și dezvoltarea 
comorilor civilizației.

Pentru toate țările socialiste con
stituie un înalt exemplu lupta dusă 
cu o energie nesecată de Uniunea 
Sovetică în apărarea păcii, spiritul 
de inițiativă pe care îl manifestă 
pentru a determina soluționarea 
problemelor litigioase internaționale, 
perseverența cu care promovează 
politica leninistă a coexistenței paș
nice între toate statele fără deose
bire de sistem social. Pe bună drep
tate, Uniunea Sovietică este privită 
de popoare ca forța principală și 
purtătoarea de drapel a luptei pen
tru pace. (Aplauze puternice).

In această luptă țara noastră mer
ge cu fermitate alături de Uniunea 
Sovietică. Republica Poputară Ro- 
mînă sprijină inițiativele și propu
nerile constructive ale Uniunii So
vietice și militează consecvent pen
tru normalizarea relațiilor interna
ționale și dezvoltarea colaborării în
tre toate statele, manifestîndu-se ca 
un factor activ de menținere și con
solidare a păcii. împreună cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, țara noastră va duce și 
pe viitor, cu perseverență, politica 
de apărare a păcii. (Aplauze pre
lungite).

Politica externă a Uniunii Sovie
tice și a celorlalte țări ale lagăru
lui socialist își vădește eficacitatea 
în deplasările continue pe care le 
determină în opinia publică mon
dială, în procesul de izolare a ațî- 
țătorilor la război, în creșterea con
tinuă și unirea tot mai strinsă a 
forțelor mondiale ale păcii. Ea a 
constrîns nu o dată pe imperialiști 
să dea înapoi de la dezlănțuirea 
unor aventuri militare și avem con
vingerea că așa va fi și pe viitor! 
(Aplauze).

Imperialismul internațional în
cearcă să împingă omenirea pe 
marginea prăpastiei războiului. In 
aceasta își găsește expresia politica 
celor mai reacționare cercuri ale 
monopoliștilor din S.U.A. și din 
alte țări imperialiste, care intensi
fică cursa înarmărilor și isteria răz
boiului rece.

Conștiente de răspunderea ce le 
revine ca reazim al aspirațiilor de 
pace ale omenirii, țările socialiste 
depun în continuare toate eforturile 
pentru a asigura rezolvarea proble
melor de importanță vitală pentru 
consolidarea păcii: încheierea Tra
tatului de pace german și normali
zarea pe această bază a situației 
Berlinului occidental, elitninîndu-se 
astfel principalul focar al primej
diei de război, aflat în inima Eu
ropei, înfăptuirea dezarmării totale 
și generale, lichidarea imediată și 
deplină a colonialismului si a tutu
ror rămășițelor sale. (Aplauze).

Forța politicii de pace dusă de 
Uniunea Sovietică și de celelalte 
țări socialiste constă în faptul că 
ea îmbină eforturile pentru soluțio
narea pașnică, prin tratative, a pro
blemelor litigioase, cu vigilența ne
slăbită față de uneltirile imperia
liștilor. Cercurile largi ale opiniei 
publice, popoarele iubitoare de 
pace, care urmăresc eforturile con
tinue ale țărilor noastre pentru con
solidarea păcii, apreciază în mod 
just măsurile luate de acestea pen
tru întărirea capacității de apărare 
și asigurarea deplinei lor securități, 
a libertății și independenței popoare
lor.

Cu cită putere a răsunat de la 
această înaltă tribună, în rapoar
tele prezentate de tovarășul Hruș- 
ciov, apelul la rațiune, la luciditate! 
In numele poporului romîn ne a- 
sociem acestui apel; este de mult 
timpul să se înțeleagă că proble
mele lumii contemporane pot fi re
zolvate numai pornindu-se de la 
schimbările ireversibile survenite 
în viața omenirii, de la realitățile 
raportului de forțe!

Avem convingerea că prin lupta 
continuă și tot mai hotărîtă a for
țelor păcii, prin mobilizarea largă 
a popoarelor și cu participarea ac
tivă a tuturor statelor iubitoare de 
pace poate fi impusă realizarea nă
zuinței arzătoare a întregii umani
tății — salvgardarea păcii. (A- 
plauze). Iar ca efect al precumpă- 
nirii crescînde a forțelor socialis
mului și păcii asupra forțelor im
perialismului și agresiunii se des
chide azi în fața popoarelor pers
pectiva excluderii definitive a războ
iului din viața societății. (Aplauze).

Dragi tovarăși,
In lumea de azi, în care alături 

de sistemul socialist, imperialismul 
mai stăpînește încă o parte întinsă

Marx a spus că în comunism „va 
fi destulă pline și trandafiri pen
tru toți". Această definiție laconică 
înseamnă că în afară de belșugul 
de bunuri materiale, oamenii vor 
avea o bogată viață spirituală, vor 
atinge un înalt nivel aii dezvoltării 
simțului estetic.

Marii maeștri ai trecutului — Bal
zac și Tolstoi, Dostoievski și Di
ckens au demonstrat în mod just 
felul în care capitalismul denatu
rează și mutilează natura omului, 
felul în care el trezește și dezvoltă 
în om instinctele primitive, omoară 
simțul frumosului.

Programul Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice prevede că în 
următoarele două decenii U.R.S.S. 
va deveni țara celei mai scurte zile 
de muncă din lume, țara celor mai 
bune condiții de trai. Aceasta în- 
seamă că oamenii nu numai că 
vor avea mai mult timp liber ci și 
sănătate spirituală. Comunismul va 
deschide omului ochii asupra în
tregii frumuseți a lumii, va trans
forma înclinația spre artă într-o 
cerință vitală.

Cînd am fost în America mi-a 
fost dat nu o dată să aud pe poeți 
și critici spunînd că se tem pentru 
soarta poeziei, se tem ca dezvolta
rea impetuoasă a științei și tehnicii 
să nu omoare poezia.

Aș răspunde la aceasta în felul 
următor: Pentru poezie și în gene
ral pentru artă nu este nefast pro
gresul tehnic, ci natura societății 
burgheze care a transformat în 
marfă toate bunurile vieții — să
nătatea, talentul, frumusețea, tine
rețea și cele mai sacre sentimente 
omenești. Intr-o societate unde pînă 
și dragostea maternă — sentimen
tul cel mai dezinteresat și absolut 
— devine pradă a banului, poezia 
moare.

In ce privește progresul științei 
și tehnicii în condițiile socialismu
lui, el nu numai că nu omoară poe

a planetei noastre, în care milioane 
și milioane de oameni ai muncii se 
mai află înlănțuiți în robia capita
listă, în care bîntuie războiul rece 
— ideile pline de măreție ale Con
gresului al XXII-lea al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice stră
lucesc cu o mare putere, asemenea 
Soarelui, luminînd perspectivele de 
mîine ale omenirii, cînd comunis
mul va triumfa pe plan mondial, iar 
popoarele libere și unite, trăind în 
pace și înțelegere frățească, își vor 
consacra nestingherite toate ener
giile pentru dezvoltarea civilizației 
și gloria rațiunii umane. (Aplauze).

Aceasta va însemna trecerea de 
la preistorie la adevărata istorie a 
omenirii!

Partidul Muncitoresc Romîn, cla
sa muncitoare din Republica Popu
lară Romînă și întregul nostru po
por urează din toată inima eroicu
lui popor sovietic și înțeleptului său 
conducător, Partidul Comunist al U- 
niunii Sovietice, succes deplin, stră
lucit, în realizarea noului său Pro
gram — planul grandios al victo
riei comunismului. (Aplauze pre
lungite).

Trăiască detașamentul de frunte 
al mișcării comuniste internaționa
le, gloriosul partid al lui Lenin — 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice! (Aplauze prelungite).

Trăiască marele popor sovietic, 
constructor al comunismului! (A- 
plauze prelungite).

Trăiască unitatea de nezdruncinat 
a lagărului socialist și a mișcării 
comuniste mondiale! (Aplauze pre
lungite).

Trăiască cauza victorioasă a 
marxism-leninismului! (Aplauze 
prelungite).

Trăiască pacea în lumea întreagă! 
(Aplauze ‘puternice, prelungite; a- 
sistența se ridică în picioare).

ȘI TRAHDRHRS'*
zia, ci dimpotrivă o rafinează și o 
aprofundează, deschide în fața ei 
noi perspective, noi imagini. Doar 
știința și tehnica sovietică sînt di
rijate de aceleași idealuri umanita
riste care formează sufletul poe
ziei noastre. Firește, nu este îiitîm- 
plător că cei doi cosmonauți ai 
noștri, Gagarin și Titov, sînt ama
tori de versuri.

Cei mai buni gînditori din lume 
au visat de mult la o structură per
fectă a societății, în care toate sen
timentele omenești, călcate în pi
cioare și batjocorite de puterea ca
pitalului, vor recăpăta adevărata 
lor însemnătate și plenitudine.

Acest vis secular a fost funda
mentat de socialismul științific și a 
devenit realitate, mai întîi în 
U.R.S.S., apoi în celelalte țări care 
au pășit pe calea socialismului. In 
țara noastră a dispărut puterea ba
nilor asupra sentimentelor omenești 
și, prin urmare, asupra poeziei. 
Pentru un scriitor nu există o mai 
mare nenorocire decît să vadă și 
să înțeleagă adevărul și să nu aibă 
posibilitatea să împărtășească acest 
adevăr poporului său. Adevărata 
fericire pentru un scriitor este să 
se simtă el însuși o părticică d’n 
popor și, exprimîndti-și gîndurile, 
să fie convins că ele vor găsi ră
sunet, vor fi înțelese de popor.

Această fericire o au scriitorii so
vietici. Soriți adevărul, spune Parti
dul comunist scriitorilor sovietici.

Linia principală în dezvoltarea li
teraturii și artei, se spune în pro
iectul noului Program al Partidului- 
Comunist al Uniunii Sovietice, este 
întărirea legăturilor cu viața po
porului, oglindirea veridică și la un 
înalt nivel artistic a bogatei și va
riatei realități socialiste, exprima
rea inspirată și vie a ceea ce este 
nou, cu adevărat comunist și de
mascarea a tot ce se opune progre
sului societății.

STEPAN SCIPACIOV

Cum vă pregătiți pentru 
producția anului viitor?

(Urmare din pag. l-a)
preocupă în modul cel mai serios. 
Vrem să dăm populației încălță
minte cît mai bună, frumoasă în 
același timp și la un preț de cost 
tot mai redus. Măsurile propuse de 
noi pentru realizarea acestui obiec
tiv important sînt în parte și înfăp
tuite. Astfel, secția de modele a 
primit sarcina de a confecționa 8 
modele noi. Această sarcină a și 
fost îndeplinită. Cele 8 modele au 
fost trimise pentru omologare și. 
spre bucuria noastră, comisia artis
tică din cadrul ministerului le-a 6- 
mologat pe toate. O altă măsură a 
fost eliminarea vopsitului la mar
ginea pieselor de piele și aplicarea 
sistemului de ardere.

Calificarea cadrelor reprezintă 
pentru noi punctul cel mai impor
tant în lupta pentru calitate. De- 
aceea, îi și acordăm întreaga a- 
tenție. Pește puține zile, în scopul 
ridicării calificării cadrelor și ca
lificării de noi muncitori, în cadrul 
fabricii se vor deschide 3 cursuri 
— unul de minim tehnic pentru teh
nicieni, unul de ridicarea .calificării 
și unul pentru calificare. De ase
menea, tot în scopul îmbunătățirii 
calității și pentru a găsi noi soluții,, 
în cadrul fabricii a fost lansat un 
concurs de inovații pentru crearea 
de noi sisteme pentru confecționa
rea bocancilor și îmbunătățirea sis
temului actual de confecționare.

După cît se vede din cele cîteva 
măsuri luate, vrem și sîntem siguri 
că vom reuși să dăm populației o 
încălțăminte tot mai bună, mai fru
moasă și mai ieftină.
--------------------------- ♦♦--------------------------- - 

întărirea și dezvoltarea sectorului 
socialist al agriculturii 

în dezbaterea comuniștilor
(Urmare din pag. 3-a) 

ție există largi posibilități. Biroul 
organizației de bază a hotărît să 
analizeze periodic munca fiecărei 
grupe de partid, dar nu a făcut-o, 
deși aceasta ar fi dat rezultate bună. 

Un loc central în dezbateri l-au 
ocupat problemele vieții interne de 
partid.

Adunarea generală a comuniști
lor din comuna Mihalț s-a caracte
rizat printr-un înalt spirit de com
bativitate față de lipsuri.

La adunare a participat din par
tea Comitetului raional de partid 
tov. Ștefan Boureanu, prim-secretar, 
care, după ce a vorbit despre .‘ro
dul cum a contribuit comitetul co
munal de partid și organizațiile de 
bază din comună la înfăptuirea po
liticii partidului, a dat prețioase în
drumări pentru ridicarea la un ni
vel și mai înalt a muncii de partid.

Adunarea generală a comuniștilor 
din comuna Mihalț a adoptat o ho- 
tărîre în care sînt stabilite măsuri 
importante pentru îmbunătățirea 
continuă a vieții interne de partid 
în scopul întăririi economico-orga- 
nizatorice a gospodăriilor colective 
de pe raza comunei.
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I. K. T A. 
HUNEDOARA—DEVA 
— Autobaza Aiba-Iulia —

Recrutează candidați 
pentru

ȘCOftLfi DE ȘOFERI
care începe în cursul 
lunii noiembrie, cu 
următoarele condiții:
| Să fie absolvent a 7 

clase elementare sau 3 cl. 
profesionale.

g Să nu fi suferit nici 
o condamnare.

g Să aibă vîrsta de 17* 2- 
18l/2 ani pentru cei cu ser
viciul miitar nesatisfăcut.

@ Pentru cei cu servi
ciul militar satisfăcut,pină 
la virsta de 40 ani

Informații suplimentare 
se pot primi la Auto
baza din Aiba-Iulia
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