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Eforie — frumoasa stațiune a li
toralului nostru își așteaptă oaspeții.întreținerea culturilor 

hotăritoare pentru
o etapa 

o recoltă bogată
din 

des- 
aceste

In întregul nostru 
raion colectiviștii, 
toți lucrătorii 
agricultură, 
fășoară în 
zile o susținută bă
tălie pentru asigu
rarea unei recolte 

cît mai bogate. Terminînd însătnîn- 
țările, am intrat într-o nouă și deo
sebit de importantă etapă a luptei 
pentru recolte bogate — etapa în
treținerii culturilor. Oamenii muncii 
din agricultură, mobilizați de orga
nizațiile de partid, desfășoară o în- 

xtrecere entuziastă pentru realizarea 
timp a lucrărilor din această e- 

tapă, conștienți fiind că de calitatea 
muncilor din perioada de întreținere 
depinde sporul de recoltă ce-1’ vom 
culege în acest an. Și executarea lu
crărilor de întreținere într-un timp 
cît mai scurt și ori de cîte ori este 
nevoie se pune cu atît mai mult cu 
cît ploile repetate care au căzut în 
întregul raion și răceala au favori
zat creșterea buruienilor care, bine 
se știe, se dezvoltă consumînd tira
na plantelor.

In multe gospodării colective din 
raion, folosindu-se fiecare clipă pri
elnică de lucru în cîmp, au fost ob
ținute rezultatei de seamă în lucră
rile de întreținere. La gospodăria 
colectivă din Vințul de Jos, de pil
dă, colectiviștii au terminat prima 
prașila la floarea-soarelui, jir la 
gospodăria colectivă din Cistei s-a 
început deja prașila la cele 27 ha 
semănate cu porumb prevăzut a se 
realiza 5.000 kg porumb boabe la 
hectar în teren neirigat. De aseme
nea, la Micești, Galtiu, Teiuș, Bă- 
răbanț, Alba Iulia și alte gospodării 
se lucrează de zor la prășit în gră
dina de legume, se execută plivitul 
păioaselor. Datorită faptului că s-a 
organizat întrecerea socialistă între 
brigăzi și echipe, la gospodăria co
lectivă din Teiuș, numai în 2 zile 

„ ceLaproape 300 colectiviști au plivit 
jumătate din culturile Ide păioase. De 
asemenea, tot la această gospodărie 
au terminat lucrările în vie, exe- 
cutîndu-se și prima prașila.

Problema întreținerii culturilor nti 
se află însă peste tot în gospodărire 
colective pe primul plan. Unele con
duceri de gospodării, deși au toate 
condițiile, nu urgentează efectuarea 
plivitului la păioase. La Căpud și 
Pețelca, de pildă, în unele lanuri 
buruienile sînt mai mari decît holda, 
cu toate acestea nu se iau măsuri 
de a mobiliza colectiviștii spre a 
ieși la plivit. Pînă mai acum cîteva 
zile lucrările de plivit nu erau în
cepute nici la Hăpria și Cricău, deși 
se putea lucra la plivit, dacă se fo
losea timpul bun dintre ploi.

Grija față de dezvoltarea culturi
lor presupune nu numai plivirea sau 
prăsirea lor la timp, ci, ori de cîte 
ori este nevoie. Se cere asigurarea

/

Muncitorul Morar Teodor de la secția tras, a fabricii „Ardeleana" din 
Alba Iulia se numără de luni în șir în rîndul fruntașilor.

de dezvoltare,

pină 
dis- 
cere 
ale 

mă-

tuturor condițiilor 
prin îngrășarea suplimentară, feri
rea de unele calamități ce pot fi pre- 
întimpinate. Din păcate insă nu 
peste tot se acordă atenția cuvenită 
acestei probleme. In lanul de grîu 
al colectiviștilor din Bucerdea Vi- 
noasă, de pe marginea drumului spre 
sat, pot fi văzute nu puține locuri 
unde, din cauza lipsei unor șănțulețe 
pentru scurgere, apa și-a format loc 
de scurgere prin lan, distrugînd cul
tura de grîu. Și nu s-ar fi cerut nu 
știu ce! Era necesar doar să se rea- 
dîncească puțin șănțulețul de la 
marginea drumului. La gospodăria 
din Cricău în două parcele griul 
este slab dezvoltat și e nevoie de a fi 
îngrășat suplimentar. Cum nici 
la ora actuală gospodăria nu 
pune de acest îngrășămînt, se 
din partea organelor agricole 
sfatului popular raional să ia 
suri spre a asigura gospodăriei în- 
grășămîntul necesar, fie chiar prin 
dirijarea lui de la o altă gospodă
rie din raion care nu are așa mare 
nevoie de el.

In zilele ce urmează, prașila l-a 
la porumb și celelalte plante prăsi
toare va trebui să înceapă d n plin 
în întregul raion. Pentru fiecare 
conducere de gospodărie, pentru fie
care colectivist folosirea din plin a 
timpului prielnic la muncă, mobili
zarea tuturor forțelor la lucrările de 
întreținere trebuie să constituie o 
principală sarcină a perioadei ac
tuale. Consiliile de conducere din 
gospodăriile colective, îndrumate de 
organizațiile de bază, trebuie să se 
preocupe în așa fel de organizarea 
muncilor în această perioadă îneît 
toate lucrările de întreținere să se 
facă la timp, să nu se execute, sub 
nici un motiv unele lucrări în detri
mentul altora, ci toate să fie execu
tate la timp și de cea mai bună ca
litate. Și în această direcție, un rol 
de seamă revine inginerilor agronomi 
care au datoria și răspunderea asu
pra tuturor lucrărilor agricole din 
gospodăriile: în care muncesc. Să fie 
prevenite situații ca cele întîmplate 
anul trecut la gospodăria colectivă

(Continuare în pag. 4-a)

Era noaptea din prima zi de mai. 
Trenurile au pornit înspre toate 
cele patru zări de țară. Duceau cu 
ele pe cei peste 11.000 de invitați la 
istorica sesiune a Marii Adunări Na
ționale. Inimile tuturor vibrau de 
emoție, de mîndrie și de entuziasmul 
pe care li-1 dăduse cele patru zile 
petrecute la Marele Sfat al țării.

Printre cei care se fnapoiau la lo
cul lor de muncă era și Milaci Ion, 
președintele gospodăriei colective 
din Șard. Și el, ca toți ceilalți, purta 
în suflet ca pe o comoară imaginea 
de neuitat a acestui sfat măreț.

Prin fereastra trenului ce-1 apro-

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Realizări de seamă la toți indicii

Desfășurînd întrecerea socialistă 
sub lozinca „Să realizăm indici de 
producție cît mai înalți", muncitorii 
Atelierului central de reparații și-au 
încununat cu succese strădam'a. Pla
nul producției globale pe luna a- 
prilie a fost îndeplinit în proporție 
de 115,4 la sută, productivitatea 
muncii a sporit cu 28,35 la sută, iar

Planul a fost depășit cu 13 la sută
La revizia de vagoane C.F.R. Coș- 

lariu se desfășoară între echipe o 
însuflețită întrecere pentru cele mai 
bune rezultate în producție, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin. Lucrul acesta este do
vedit de faptul că harnicul colectiv 
de la această unitate își îndeplinește 
și depășește sarcinile de plan în fie
care «lună. Pe luna aprilie a.c. pla-

Avans bănesc
Harnicii colectiviști din iMicești 

muncesc cu multă însuflețire pentru 
întărirea efconomică a gospodăriei 
colective. Dezvoltînd ramurile de 
producție cele mai rentabile, ei au 
posibilitatea să sporească tot mai 
mult veniturile bănești ale gospodă
riei. Acest lucru e concretizat de

agricolă colectivă 
Galda de Jos, sub

Muncă spornică în toate sectoarele
La gospodăria 

„Progresul" din 
îndrumarea organizației de partid,
harnicii colectiviști muncesc cu mul
tă însuflețire în toate sectoarele de 
activitate. Organizate bine, echipele 
brigăzii din satul Galda de Jos și-au 
împărțit forțele de muncă. O parte 
dintre colectiviști lucrează la cons
trucția localului pentru sediul gos
podăriei și la o magazie de cereale 
cu o capacitate de 30 vagoane, iar 
partea a doua din brigadă, în ma
joritate din colectiviste, lucrează la 

Cu gîndurile spre viitor
pia tot mai mult de locul unde erau 
gîndurile lui, viața lui întreagă, îi 
alergau grăbite din priviri lanurile 
înverzite și înfrățite pentru totdeau
na, ce aveau să dea pîine multă și 
gustoasă pe masa fiecărui colecti
vist. .Munca înfrățită pe lanurile 
verzi însemna belșugul patriei sale.

In această luptă pentru tot mai 
mult belșug era antrenată și gospo
dăria colectivă din Șard. Dar lupta 
aceasta avea să capete acum un 
conținut nou. înflăcărarea aceasta 
i-a dat-o raportul prezentat Sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări Na
ționale de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, raport ii care se face 
un bilanț cuprinzător al strălucite
lor victorii de însemnătate istorică 
obținute de poporul romii sub 
mura de nebiruit a partidului 
drumul desăvîrșirii construcției 
cialiste în patria noastră. Și din 
care cuvînt el a desprins că 
împlinirea acestui mare vis — ter
minarea colectivizării — s-a cuce
rit o mare înălțime, că drumul de 
aici duce tot mai sus, spre tinerețe, 
spre tot ce e frumos. Din aceste gîn- 
duri, din tot ce-i insuflase această 
mare și istorică Sesiune vroia să 
dea imbold tuturor colectiviștilor 
care-1 trimiseseră în marele for al 
țării.

Și cu aceste gînduri pentru viitor 
a străbătut tot drumul de la Bucu
rești pînă acasă. 

fla
ps 

so- 
fie- 

prin

printr-o judicioasă folosire a mate
rialelor au fost economisiți 20.000 
lei peste sarcina planificată, aceleași 
bune rezultate fiind obținute și în 
prima decadă a lunii mai.

Fruntașă în întrecere este brigada 
, mecanici, condusă de coniu- 
Dreghici Ion.

a II-a, 
nistul I

fost depășit cu 13 la sută, celenul a
mai bune rezultate fiind obținute de 
echipele conduse de tov. Berindei 
Aurel, Geamănu Nicolae, Trif Flo
rian și Baldea Laurean. De aseme
nea, tovarășii Petrovici Vasile, 
Doriișa Izidor și Părăianu Ștefan au 
contribuit din plin la succesul obți
nut. ,

colectiviștilor
faptul că de curînd colectiviștilor 
din Micești li s-au împărțit ca avans 
băneisc cîte 8 Iei la zi-muncă. Colec
tiviștii Moldovan Ioan, Avram Sal- 
venie și alții se numără printre cei 
care au executat un număr însemnat 
de zile-muncă 
mari sume de 

și au primit cele mai 
bani.

întreținerea culturilor, astfel că nu
mai în două zile colectivistele din 
Galda de Jos au plivit suprafața de 
71 ha grîu.

La brigada din satul Oiejdea, de 
asemenea, se lucrează de zor. Plivi- 
tu>l păioaselor de toamnă s-a făcut 
pe o mare suprafață iar prașila a 
I-a la mazăre, floarea-soarelui și la 
iarba pentru sămînță, s-a făcut la 
peste 10 ha. Tot la Oiejdea, echipa 
legumicolă lucrează din plin la plan
tarea verzei și roșiilor timpurii.

Dimineața, la coborîrea din tren, în 
gara Alba Iulia, l-au întîmpinat vi
cepreședintele! și brigadierii gospo
dăriei colective. Ardeau de dorința 
de a se întîlni cît mai repede cu 
președintele lor. S-au îmbrățișat în
delung. Și îndată discuțiile s-au a- 
prins. Președintele le-a împărtășit 
impresiile, învățămintele prețioase 
căpătate la sesiune și tot ce a sim
țit acolo. (

— Deși Bucureștiul e departe, to
varășe președinte — a spus briga
dierul Dănuț Cornel — noi l-am 
simțit totuși aproape. Știm tot ce 
s-a discutat acolo. Am citit cu toții 
ce a spus tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și am trăit aceeași bucurie 
ca și dumneata. Ne așteaptă multe 
sarcini, dar și multe și înălțătoare 
bucurii.

— Ne-am și făcut o seamă de pro
iecte pentru viitor — îl întrerupse 
Sibișan Marian, vicepreședintele 
gospodăriei colective. Te-am așteptat 
să le discutăm și să trecem la apli
carea lor în viață.

Drumul pînă la Șard li s-a părut 
mai scurt ca de obicei. Aveau 
multe să-și spună. Planurile de vii
tor, visurile lor erau înflăcărate și 
cutezătoare.

In sat, colectiviștii, zărindu-i de 
departe, ieșeau la poartă și-i adre
sau președintelui un „Bine ai ve
nit". ’ 1

In poarta gospodăriei îl așteptau

încălțăminte din economii
In întrecerea pentru îndeplinirea 

și depășirea angajamentelor luate, 
colectivele secțiilor de croit și stan
ță de la fabrica „Ardeleana" din Al
ba Iulia obțin zi de zi succese tot 
mai de seamă în muncă. In cursul 
lunii aprilie, harnicii muncitori de 
aici, folosind metoda croirii după 
tipare combinate, au realizat o eco
nomie de peste 8.000 dm pătrați pie-i 
le și o însemnată cantitate de talpă.

De la începutul anului și pînă 1a 
sfîrșitul lunii aprilie, colectivul sec
ției de croit fețe a realizat o econo
mie de peste 37.000 dm.p. piele, din 
care se pot confecționa 1.300 pere
chi bocanci bărbătești, în timp ce 
cel al secției de stanță a economisit 
peste 360 kg talpă.

Romîniei 
asupra fas- 
ziua de 9

Sărbătorirea zilei de 9 Mai
Sărbătoare a proclamării inde

pendenței de stat a 
și Zi a victoriei 
cismului german, 
Mai ocupă un Ioc de cinste în rîn
dul marilor noastre sărbători. Și, 
an de an, oamenii muncii îi c’ns- 
tesc adînca-i semnificație, aducînd 
prinos acelora care cu prețul vieții 
au luptat pentru a ne deschide dru
mul spre o viață adevărată.

9 Mai 1962. Pornind din cen
trul orașului, o impunătoare co
loană se îndreaptă spre monu
mentul eroilor sovietici. Aici fan
fara intonează imnul de stat al 
R.P.R. și U.R.S.S., timp încarepe 
soclul monumentului înconjurat de 
drapele sînt depuse coroane de flori

Cîteva clipe de reculegere în 
care gîndurile tuturor sînt îndrep
tate spre vitejii fii ai Răsăritului. 
Coloana se pune apoi în mișcare 
îndreptîndu-se spre cimitirul eroi
lor unde, de asemenea, sînt depu
se zeci de coroane pe mormintele 
eroilor sovietici si romîni.

Coresp. TOMA PETRU

membrii din consiliul de conducere, 
șefii de echipă și alți colectiviști.

O ‘mare de întrebări 1-aui năpustit 
pe președinte.

— Am citit cu atenție partea din 
raport, precum și discuțiile care se 
refereau la legumicuiltară — a spus 
tov. Lucaci Ioan de la grădina de 
zarzavat — dar sigur că ai discutat 
și cu alți tovarăși despre metodele 
lor. Povestește-ne, cum au obținut 
ci recolte mai mari?

Tovarășul Meteș Corne!, îngriji
tor-mulgător, a deschis discuția des
pre modul cum va trebui să se mun
cească pentru a obține producții tot 
mai mari de lapte.

— Povestește-ne despre tot ceea 
ce s-a vorbit și ai văzut la Bucu
rești — a spus tov. Bolea Petru.

Și cu calmul ce-1 caracterizează, 
președintele le-a răspuns Ia toți cu 
căldură. Discuțiile au durat pînă tîr- 
zin. Din fiecare întrebare, din fie
care răspuns se desprindea pasiunea 
oamenilor pentru nou, pasiunea de 
a munci pentru dezvoltarea gospo
dăriei lor.

Dar, a doua zi nu era timp de o- 
dihnă. De altfel e un lucru curios, 
dar cu multă semnificație. Preșe
dintele spune că odihna îl obosește, 
iar munca îl odihnește. A trecut pe 
la fiecare sector de activitate, la 
grădina de legume, la vie, la graj
duri. Și în fiecare loc se simțea 
hărnicia oamenilor.

FI. DRĂGAN

(Continuare în pag. 4-a)



Isitâlmire Cu
Duminică, 6 mai, la căminul cul

tural din Stremț, peste 300 de colec
tiviști de aici s-au întâlnit cu tova
rășul Crișan Ion, președintele gos
podăriei, care în zilele de 27-30 a- 
prilie a luat parte ca invitat la lu
crările Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale.

In cadrul întâlnirii, președintele 
gospodăriei le-a vorbit colectiviști
lor despre rezultatele obținute de 
G.A.C. Stremț în lumina lucrărilor 
sesiunii și despre sarcinile dc vii
tor ce revin colectiviștilor neutru 
continua întărire economică a gos
podăriei lor.

In sprijinul muncii pe ogoare
In campania agricolă din această 

primăvară, colectiviștii din Cistei au 
obținut rezultate din cele mai de 
seamă. Ei au terminat printre pri
mii din raion ilnsămînțările și acum 
îi dau zor ou întreținerea culturilor.

Susținînd eforturile colectiviștilor 
în munca pe ogoare, o părticică din 
succesul obținut revine și activiștilor 
culturali. In pas cu viața satului, cu 
preocupările colectiviștilor din a- 
ceastă perioadă, brigada artistică de 
agitație a căminului de aici a pre
zentat nu de mult programul intitu
lat „înflorește satul meu" în care 
artiștii amatori Dobîrtă Nelu, Bota 
Valeria, Cîrnaț Aurel, Giurgiu Mo
nica și alții au semănat îndemn în

De unde o asemenea comportare ?
aprovizionat, magazinul 
electrice" din centrul ora-

Bine 
„Articole 
șuluf nostru este zilnic frecventat 
de zeci și chiar sute de cetățeni. \ m 
cumpărătorii. fie din localitate 
sau din satele electrificate din ra
ion, și fiecare din ei găsesc aici cele 
ce-i interesează: aparate de radio 
sau piese de schimb pentru vestea, 
mașini de spălat electrice, f are de 
călcat, reșouri și alte obiecte mai 
mărunte.

Rău este însă faptul că în 
magazin cumpărătorii întâlnesc și 
un vînzător pe nume 
necuviincios și repezit,

acest

Coșeru I m. 
care prin

Spectatorii așteaptă
Filmele prezentate la cinematogra

fele „Victoria" și „23 August" din 
Alba Iulia atrag pe zi ce trece, tot 
mai mulți spectatori. Și, părerea tu
turor este că spectacolele cinemato
grafice la ambele unități se desfă
șoară în condițiuni bune.

Cum însă timpul! s-a încălzit, mul
ți dintre iubitorii filmului se întrea
bă : ce-o fi cu cinematograful de 
vară? întrebare pe deplin justificată 
mai ales văzînd situația în care se 
găsește. Aici, doar ecranul îți 'mai

La Stremț, ca de altfel peste tot 
în raionul nostru, au poposit zilele 
btrne de lucru în cîmp. In întîmpi- 
nare le-au ieșit tractoriștii brigăzii 
a Xl-a de la S.M.T. Alba, veniți să 
lucreze aici, le-au ieșit sute de co
lectiviști tineri și vîrstnici. Și îm
preună au pornit lupta pentru roade 
mari. Tractoarele au răsturnat braz
de pe sute de hectare în care și-au 
găsit un culcuș bun semințele de 
orz, ovăz, borceag și mai apoi cele 
de porumb. In grădina de legume, 
de asemenea, s-a început o muncă 
spornică, iar în „Valea Sasului" 
miile de pomi plantați în această 
primăvară sînt și ei o dovadă a 
hărniciei.

Mai însuflețiți ca oricînd, colec
tiviștii din Stremț au pornit să pună 
noi cărămizi la temelia gospodăriei 
lor. Sarcinile ce le stau în față sînt 
mari. Le-au desprins colectiviștii ci
tind în ziare despre lucrările Sesiu
nii extraordinare a Marii Adunări 
Naționale. Le-au aflat apoi și de la 
tovarășul Crișan Ion, președintele 
gospodăriei, căci și el a fost unul 
din cei 11.000 de invitați la marele 
sfat al țării.

Dar, tocmai faptul că au de rea
lizat sarcini sporite le dă imbold în 
muncă colectiviștilor din Stremț. 
Și-apoi, în vederea ducerii lor la în
deplinire, ei n-au stat cu brațele în-

preșe Jantele
întâlnirea cu președintele gospo

dăriei s-a desfășurat într-o at
mosferă de nestăvilit entuziasm. 
Subliniind în cuvîntul lor importan
ța istorică a recentei sesiuni, colec
tiviștii Pătrînjan Ironim, Dobre Ma
ria, Dărămuș Gheorghc și mulți alții 
s-au angajat să nu-și prefcupcțească 
forțele pentru a traduce în fapt sar
cinile trasate de partid și guvern de 
a face din fiecare gospodărie colec
tivă o unitate înfloritoare.

TARNU OVIDIU

rîndurile colectiviștilor. Brigada a 
popularizat larg pe colectiviștii Sîr- 
bu Virgil, Șerbu Simion și alții, 
fruntași în campania agricolă de 
primăvară, a popularizat avantajele 
obținerii a 5.000 kg porumb boabe 
la hectar în teren neirigat și lucră
rile agrotehnice ce trebuie aplicate 
pentru a realiza această producție.

Plin de optimism, programul bri
găzii artistice de agitație s-a bucu
rat de mult succes, fapt ce consti
tuie pentru activiștii culturali dinz 
Cistei imbold în activitatea ce o 
desfășoară pentru continua înflorire 
a gospodăriei colective.

VIRGIL CISTE1ANU

comportarea sa crează aici o atmos
feră neîntîlnită în alte magazine. 
Oare să nu știe tovarășul Coșeru că 
el se găsește în respectivul magazin 
pentru a satisface prompt și con
știincios cerințele cetățenilor? E ex
clus acest lucru. Atunci, de unde o 
asemenea comportare?

Comportarea față de cumpărători 
a tovarășului Coșeru Ion trebuie în
drumată pe alt făgaș. Pentru aceas
ta. conducerea O.C.L. Comerț mixt 
trebuie să intervină neîntîrziat 
cu toată strictețea.

GH. POPA

amintește de destinația locului, 
rest învălmășeală. Bănci aruncate 
una peste alta, materiale împrăștiate 
care indică oricui că lipsește mîna 
gospodarului care nu trebuie să 
împace cu o asemenea situație.

Deschiderea cinematografului 
vară este așteptată cu nerăbdare 
spectatori. Conducerea cinematogra
fului trebuie să țină seamă de acest 
lucru și să dea dovadă de mai mul
tă operativitate.

KIRALY ALFRED

Căminul își „mută* sediul în cîmp

Activitate culturală multilaterală 
la locul munca

tot timpul, 
agrozoo-

crucișate. S-au pregătit 
In zilele iernii, la cercul 
tehnic au învățat cu stăruință meș
teșugul obținerii de recolte bogate. 
Din conferințele : „Cum se pot ob
ține 5.000 kg porumb boabe la hec
tar în teren neirigat", „Cultura le
gumelor — ramură importantă pen
tru sporirea veniturilor In G.A.C., 
„Culturile intercalate sporesc pro
ductivitatea ogoarelor" și altele pre
zentate la căminul cultural, colecti
viștii de asemenea au învățat multe, 
iar din cărțile care au circulat în 
mîinile a aproape 700 de cititori fie
care a desprins viitorul tot mai lu
minos spre care-i conduce partidul. 
Le-au fost prezentate apoi colecti
viștilor la căminul cultural progra
me mobilizatoare de către brigada 
artistică. Au apărut pe scenă ar
tiștii satului în piesele de teatru 
„Baba Dochia și brigadierul", 
„Soțul Leontei" și altele.

Pornind încă cu luni în urmă ini
țiativa „In fiecare zi activitate cul-

NOTA
In curtea blocului : 

au înflorit... păpădiile 
Faptul nu miră pe nimeni. Așa-i1 

[primăvara. Natura se trezește la 
•viață. înfloresc florile. Și, cum pă
pădiile, după „părerea" locatarilor^ 
(blocului din strada Avram lancu nr. 
[1 sînt tot flori, înfloresc și ele. 1 
) Plante fără pretenții, păpădiile au 
•împînzit peste tot curtea blocului. 
[Au crescut și au înflorit spre mulțu-J 
jmirea locatarilor de aici, fără inter-, 
venția acestora. Mai simplu așa — ■ 
[și-au zis membrii comitetului de' 
(bloc (președinte tov. Faur Gh.). Oi 
[„podoabă" naturală care nu necesi-1 
>tă nici o muncă. Și, în felul lor, au[ 
>„dreptate“ oamenii. Covorul de pă- 
[pădii din această primăvară repre
zintă totuși un „progres" pentru, 
[curtea blocului față de buruienile1 
[mai puțin arătoase care creșteau 
aici anii trecuți.

[ Nu se poate totuși spune că loca-[ 
(tarii blocului din strada Avram Ian-[ 
>cu nr. 1 sînt complet lipsiți de preo
cuparea de a-și împodobi exteriorul 
[clădirii unde locuiesc. Nu! In fața blo- 
[cului au fost plantați cîțiva tranda
firi. Dar, așa cum „cu o rîndunică 
>nu se face primăvară", nici cei cî- 
[tiva trandafiri nu sînt de ajuns pen- 
>tru a da curții aspectul pe care ar 
'trebui să-l aibă. Nu-i așa, tovarăși 
[locatari?!
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în

Au

tural-educativă de masă la căminul 
cultural", activiștii culturali 
Stremț își văd oglindită rîvna 
însuflețirea cu care colectiviștii fo
losesc fiecare zi bună de lucru, 
terminat la timp însămînțările și a- 
cum dau zor întreținerii culturilor, 
plantării răsadurilor în grădină, lu
crărilor în vie.

Mereu aproape de preocupările 
colectiviștilor, activiștii culturali și- 
au adaptat și ei munca după cerințe. 
Unde își petrec acum oamenii ma
joritatea timpului? — și-au zis ei 
unii altora, nu de mult întruniți să 
se sfătuiască asupra celor ce -u de 
făcut în această perioadă. Și răs
punsul le-a fost unanim: în cîmp! 
Să „mutăm" deci acolo sediul cămi
nului — le-a fost hotărîrea.

Și, odată hotărit acest lucru, s-au 
pornit la treabă. Pentru fiecare din 
cele 4 brigăzi de cîmp au fost re
partizați 2-3 activiști culturali care 
■=4 prezinte colectiviștilor, în clipele 
de răgaz, informări politice, să le

Comisii permanente cu activitate rodnică

ale 
de

In munca sfaturilor populare pen
tru îndeplinirea multiplelor sarcini 
economice, gospodărești și social- 
culturale un sprijin prețios sînt che
mate să-l dea comisiile permanente. 
Activitatea acestora este strîns le
gată de felul cum sînt sprijinite și 
îndrumate de sfaturile populare, de 
felul cum comitetele executive 
sfaturilor populare țin seama 
sugestiile și propunerile ce le fac 
comisiile permanente și luptă pentru 
traducerea lor în viață.

Ținînd seamă de sprijinul și apor
tul lor la îndeplinirea sarcinilor ce-i 
stau în față, Sfatul popular al co
munei Intregalde manifestă o per
manentă preocupare pentru îndru
marea comisiilor permanente, pentru 
activizarea lor, pentru felul cum ele 
își îndeplinesc obligațiile ce le au. Ca 
urmare a acestor preocupări, activi
tatea comisiilor permanente s-a îm
bunătățit simțitor.

Așa, de pildă, comisia permanentă 
învățămînt, cultură și sănătate, a- 
nalizînd în ședințe, pe baza unui 
plan de muncă, anumite probleme 
legate de desfășurarea. învățămîntu- 
luf și crearea celor mai bune condi- 
țiuni pentru aceasta, a prezentat co
mitetului executiv al sfatului popular 
comunal o seamă de propuneri pre
țioase.

Astfel, 
minarea 
școlii de 
fie procurat pe plan local, intrucît 
pentru aceasta există toate posibili
tățile pentru a reduce prețul de cost 
ai construcției. De asemenea, îm
prejmuirea școlilor de pe raza co
munei să fie făcută din materiale 
procurate din resurse locale.

s-a propus ca pentru ter-
1 ucr arilor de construcție a
8 ani, varul necesar să

din Oarda de Sus, unde la o însem
nată suprafață de porumb nu s-a 
făcut decît o singură prașilă, fapt 
ce a dus Ia compromiterea recoltei.

Ploile căzute în ultimul timp au 
bătătorit pămîntul, formîndu-se la 
suprafață o crustă. Acolo unde însă- 
mînțarea s-a făcut recent și porum
bul n-a apucat să încolțească, ca
drele tehnice agricole trebuie să re
comande gospodăriilor agricole e- 
fectuarea grăpatului cu grapa cu 
colț reglabil. In nici un caz această 
lucrare nu se va face dacă sămînța 
a încolțit și este gata să răsară de
oarece colții grapei rup plantele în 
curs de răsărire, provocînd o scă
dere a densității și deci a recolte”.

îndrume munca spre folosirea cu 
pricepere a regulilor agrotehnice. A- 
celași lucru s-a făcut apoi pentru 
brigada pomiviticolă și zootehnică, 
obținîndu-se deja primele rezultate. 
Cu prilejul plantării pomilor, tova
rășul Pătrînjan Ion a prezentat la 
fața locului expunerea: „Ce spun 
cărțile despre cultura pomilor". In 
convorbirea avută cu membrii bri
găzii legumicole tovarășul Crișan 
Ion, președintele G.A.C., le-a dat 
acestora prețioase sfaturi în legă
tură cu cultura cartofilor. Profe
soara Avram Lucia le-a vorbit co
lectiviștilor despre agrotehnica po
rumbului dublu hibrid, iar cu colec
tiviștii din sectorul zootehnic au 
fost organizate două consfătuiri pe 
temele: îngrijirea și furajarea ani
malelor" și „Prevenirea bolilor la 
animale și păsări".

Activiștii culturali din Stremț au 
„mutat" sediul căminului în cîmp. 
Acolo, în brazdă, vor prezenta în 
curînd programul de brigadă „Azi 
beîșugu-i pentru noi", acolo vor in
forma colectiviștii despre mersul în
trecerii dintre brigăzi, despre faptele 
fruntașilor tot mai numeroși în gos
podărie. Dar, nici căminul din sat 
nu este uitat. In zilele de odihnă, 
acolo va bate inima satului.

cetățenii au efec- 
patriotică la procu- 

de vâr, s-au făcut cup- 
sfîrșit s-a reușit să se

Raportul comisiei permanente cu 
; propunerile făcute, cu -soluțiile date, 
a fost dezbătut într-o ședință a co
mitetului .executiv, care, găsindu-le 
bune și le-a însușit, luînd măsuri 
pentru îndeplinirea lor. In acest 
scop, pe circumscripții electorale s-a 
desfășurat o susținută muncă poli
tică de mobilizare a cetățenilor la 
îndeplinirea propunerilor făcute de 
comisia permanentă. In urma aces
tor măsuri 
tuat muncă 
rarea pietrei 
toarele și în 
procure cantitatea de var necesară 
pentru construcția școlii. Tot din re
surse locale și prin munca cetățeni
lor au fost împrejmuite școlile.

Și comisia permanentă de gospo
dărire comunală a propus comitetului 
executiv al sfatului popular comu
nal o seamă de lucrări ce vor tre
bui executate pentru buna gospodă
rire a comunei. Astfel, s-a proipus 
să se mobilizeze cetățenii, cu ajuto
rul deputaților, la repararea drumu
lui de la locul numit „Cotul lui 
ron“, precum și amenajarea drumu
lui în satul Ghioncani. Altă propu
nere tot așa de importantă făcută de 
comisia permanentă de gospodărire 
comunală a fost aceea de a se pro
cura din rezerve locale materialul 
necesar pentru construirea a două 
saivane pentru adăpostârea oilor.

In sesiunea ordinară din luna 
martie a.c., Sfatul popular al comu
nei Intregalde a analizat activitatea 
comisiei permanente pentru învătă- 
mînt, cultură și sănătate și a adoptat 
o hotărîre care va duce în viitor la 
o activitate și mai rodnică a comi
siilor petmanente.

♦♦--------

întreținerea cititorilor 
hotărîtoare pentru
(Urmare din pag. l-a)

o etapă 
o recoltă bogată

Gospodăriile colective din cuprin
sul raionului nostru cultivă în a- 
cest an o suprafață sporită cu po
rumb, atât pentru boabe cit și pentru 
siloz. Pe o suprafață de peste 200 
ha gospodăriile colective au semă
nat porumb de la care să obțină o 
producție de cel puțin 5.000 kg tțoa- 
be la hectar. Obținerea unor recolte - 
cît mai mari e pe deplin posibilă. 
Depinde însă de felul cum se vor 
face lucrările de întreținere. Iată de 
ce pentru fiecare conducere de gos
podărie, pentru fiecare organizație 
de bază problema executării la timp 
a prașilelor, repetarea lor ori de cîte 
ori e nevoie, asigurarea unei densi
tăți cît mai optime, de 30.000-50.000 
plante la hectar, în funcție de hibri
dul cultivat, de condițiile climateri
ce, de fertilitatea naturală a solului 
și de măsurile agrotehnice, trebuie 
să fie în momentul de față sarcina 
principală. Odată cu aceste lucrări 
se va asigura efectuarea plivitului 
la păioase și controlul period’c al 
tuturor culturilor în vederea identi
ficării dăunătorilor și luării măsuri
lor pentru combaterea lor.

Executarea la timp și de bună ca
litate a lucrărilor de întreținere la 
culturi este o condiție hotărîtoare 
pentru obținerea de recolte bogate. 
De aceea, sub conducerea organiza
țiilor de nartid și în frunte cu comu
niștii, membrii gospodăriilor colec
tive trebuie să asigure efectuarea a- 
cestor lucrări la un înalt nivel agro
tehnic. Mecanizatorii și inginerii a- 
gronomi care lucrr/ază în gospodării 
îndeplinesc sarcini de care e legată 
soarta recoltei. Printr-o muncă har
nică ei trebuie să dea dovada unui 
entuziasm nestăvilit, adueîndu-și în
treaga contribuție la sporirea recol
tei.

Oameni ai muncii din agricultură! 
însuflețiți de învățămintele ce se 
desprind din lucrările sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări Națio
nale, desfășurați cu tot entuziasmul 
întrecerea pentru obținerea unei re
colte sporite la toate culturile, folo
siți fiecare clipă prielnică muncitor 
în cîmp! Belșugul recoltei înseamnă 
noi pași pe drumul înfloririi continue 
a patriei noastre socialiste!



VIAȚA DE PARTID

Cui BoBsifai» Ion i—a fost redus 
stagiul die candidat

Din activitatea gospodăriilor colective
...Adunarea generală a organiza

ției de bază s-a încheiat cu hotari- 
rea : „Bobițan Ion să fie primit în 
rindul candidaților de partid". Emo
ționat, a luat cuvîntul și tov. Bobi
țan Ion, care, în cuvinte simple, dar 
pornite din inimă, a mulțumit co
muniștilor pentru încrederea ce i-au 
acordat-o și s-a angajat să-și înde
plinească sarcinile ce-i vor fi încre
dințate de organizația de bază, să 
lupte pentru întărirea gospodăriei 
■colective.

Membrii de partid care au luat 
cuvîntul în adunare au arătat că 
tov. Bobițan merită să fie primit în 
rindul candidaților de partid, întru
nit a dovedit acestt lucru prin fapte. 
„In satul nostru, după cum știți, — 
a spus în cuvîntul său tov. Saicău 
Ion — prin munca desfășurată de 
organizația de bază, a luat ființă 
gospodăria colectivă. In această 
muncă, alături de membrii de 
partid, și tov. Bobițan și-a adus o 
însemnată contribuție, fiind printre 
primii tineri care alături de părinți 
s-a înscris în gospodăria colectivă". 
Alți tovarăși au scos în evidență 
alte fapte demne de laudă la adresa 
tufărului Bobițan.

rfar, pe lîngă acestea, membrii de 
partid, pentru a veni în ajutorul 
•noului candidat de partid, l-au sfă
tuit ce are de făcut in viitor, cum 
va trebui să muncească în timpul 
stagiului de candidat pentru a de
veni un bun membru de partid.

Despre această adunare de partid, 
■la care tînărul Bobițan Ion a parti
cipat pentru prima dată, își amin
tește cu drag, iar atunci cînd este 
întrebat constați și mîndrie în răs
punsul lui: „Asta ș-a întimplat la 
sfîrșitul lunii septembrie 1960 și o 
țin minte toată viața".

★
Odată cu primirea în rîndul can- 

■didaților de partid, pentru Bobițan 
Ion a început o viață nouă. Răspun
derea pentru încrederea ce i-a a- 
cordat-o organizația de bază trebuia 
dovedită prin fapte. Și candidatul 
de partid Bobițan Ion, ajutat de 
membrii de partid, își îndeplinea cu 
conștiinciozitate sarcinile încredin
țate.

Și-a întipărit adine în memorie 
«laturile date de comuniști atunci 
cînd a fost primit candidat: să ci
tească și să studieze pentru ridica
rea nivelului său politic și ideolo
gic, să cunoască și să-și însușească 
prevederile statutului partidului, is
teria «ie luptă a partidului nostru. 
Pentru aceasta a cerut, și biroul or
ganizației de bază l-a încadrat la 
învățămîntul de partid de pe lîngă 
organizația de bază. Dovedind pre
ocupare pentru a-și îndeplini o în
datorire prevăzută în statutul parti
dului, candidatul de partid Bobițan 
ion a studiat cu sîrguință și a reu
șit în bună măsură să-și însușească 
•și să aplice în viața practică cele 
studiate. Participarea zilnică la 
-muncă în cadrul gospodăriei colec
tive, atitudinea combativă față de 
anumite lipsuri, dragostea lui pen
tru muncă și avutul obștesc sînt în
sușiri ale candidatului Bobițan, în
sușiri formate sub îndrumarea și cu 
sprijinul organizației de bază.

De altfel, și alte fapte îl caracte
rizează ca un om cu trăsături noi, 
înaintate, ca pe un adevărat candi
dat de partid. Despre acest lucru 
mi-au vorbit mulți membri de par
tid, însuși secretarul comitetului co- 
miunal de partid.

Este un tovarăș disciplinat, par
■*=x

Acțiuni ale tineretului
Tinerii din raionul nostru, mobi

lizați de organizațiile U.T.M., par
ticipă în număr tot mai mare la ac
țiuni cu caracter patriotic și la acti
vitatea cuiltwral-sportivă ce.se des
fășoară în raion. Numai în cursul 
lunilor martie și aprilie a.c., 'tinerii 
au curățat prin muncă patriotică a- 
proape 1.800 ha pășune, au plantat 
peste 12.000 pomi fructiferi. De a- 
semenea, -pentru dezvoltarea fondu
lui forestier, cu ajutorul tinerilor au 
fost împădurite 20 ha teren. Oțelă- 
riile Hunedoarei au primit din 'par- 
tfea tinerilor dan raionu-l nostru can

ticipă cu regularitate la adunările 
de partid, discută în adunare pe 
marginea problemelor ce se pun în 
dezbatere. Ca agitator — sarcină 
primită din partea organizației de 
bază — a desfășurat o susținută 
muncă politică alături de ceilalți a- 
gitatori pentru colectivizarea între
gului sat, iar la locul de muncă 
constituie exemplu însuflețitor în 
rîndul colectiviștilor.

Dovada de hărnicie este confir
mată și de aceea că din veniturile 
realizate prin muncă în cadrul gos
podăriei și-a construit casă nouă, 
și zi de zi se străduiește să contri
buie din plin prin activitatea sa la 
înflorirea continuă a întregii gos
podării colective, la creșterea bu
năstării fiecărui colectivist.

Gospodăria colectivă din care face 
parte și tov. Bobițan Ion s-a întărit 
și s-a dezvoltat din punct de ve
dere economic, ca de altfel și cele
lalte gospodării colective din raio
nul nostru. S-a dezvoltat aici secto
rul zootehnic. Gospodăria colectivă 
crește un număr mare de porci. Re
zultatele obținute de la animale de
pind în mare măsură de oamenii 
ce lucrează în acest sector, îngriji
rea animalelor fiind o sarcină de 
răspundere. In acest sector lucrează 
și colectivistul Bobițan Ion din anul 
1959. Deși timpul de cînd lucrează 
aici este scurt, totuși a obținut re
zultate bune, și aceasta ca urmare 
a dragostei cu care muncește. Ani
malele ce le are în primire sînt bine 
îngri jite, rațional hrănite, dau pro
ducții mari și cresc în greutate. Cu 
animalele îngrijite de tov. Bobițan 
Ion se poate mîndri gospodăria co
lectivă.

îndrumarea organizației de bază, 
exemplul comuniștilor, sfaturile și 
îndemnul lor i-au călăuzit pașii me
reu înspre fapte demne de laudă, nu 
numai în activitatea politică și e- 
conomică din cadrul gospodăriei co
lective, ci și în viața particulară și 
familiară. In relațiile cu oamenii, 
tov. Bobițan are o comportare dem
nă, se bucură de stima și aprecierea 
lor. Caută să învețe de la cei cu mai 
multă experiență și nu se supără 
atunci cînd anumite lipsuri îi sînt 
arătate, ci, dimpotrivă, dovedește 
preocupare pentru a le lichida. Cît 
despre comportarea lui în familie, 
față de părinți și soție, colectiviștii 
îți spun numai vorbe de laudă.

★
Cu puțin timp în urmă, la sediul 

gospodăriei colective din satul 0- 
breja s-a ținut adunarea extraordi
nară a organizației de partid. La 
ordinea de zi a adunării s-a propus 
un singur punct: reducerea stagiu
lui de candidat de partid al tovară
șului Bobițan Ion.

In adunare, pe marginea docu
mentelor prezentate de biroul orga
nizației de bază, au luat cuvîntul 
tov. Saicău Ioan, Stanciu V., Saicău 
lonuț și alții, fiecare scoțînd în evi
dență faptul că în perioada stagiu
lui de candidat tov. Bobițan Ion și-a 
îndeplinit cu cinste sarcinile încre
dințate de organizația de bază.

Pentru munca și activitatea des
fășurată, pentru rezultatele obținute 
pe -linia îndeplinirii sarcinilor de 
partid și economice, adunarea ge
nerală a organizației de bază a ho- 
tărît să reducă stagiul de candidat 
al tovarășului Bobițan Ion cu patru 
luni.

Biroul Comitetului raional de 
partid a confirmat hotărîrea adu
nării generale a organizației de bază.

E. GLIGA

titatea de aproape 70 tone metale 
vechi, colectate prin muncă patrio
tică.

In afară de aceste acțiuni, tinere
tul -a participat la înfrumusețarea 
întreprinderilor, a satelor și a gos
podăriilor colective, orele de muncă 
patriotică cifrîndu-se la zeci de mii.

Pentru -felul cum au muncit, pen
tru rezultatele deosebite ce le-au 
obținut, organizațiile U.T.M. de la 
Școala- profesională din Zlatna și 
cea din G.A.C. Straja au fost dis
tinse cu „Diploma de onoare a Co
mitetului regional U.T.M.",

Lucrări în grădină
Paralel cu lucrările de întreține

rea culturilor din cîmp, colectiviștii 
din Oarda de Jos muncesc în aceste 
zile cu multă însuflețire la plan
tatul și prășitul legumelor.

Anul acesta, colectiviștii dinOar- 
dja -de Jos cultivă cu legume o su
prafață de 25 ha. Alunea- fiindu-le 
bine organizată, lucrările în gră
dină sfat avansate. Pînă în prezent 
ei -au terminat prașila l-a- la varza 
timpurie și continuă cu plantatul 
roșiilor de vară. Printre colectivis
tele fruntașe care lucrează în echipa 
legumicolă se numără tovarășele Bu
cur Emilia^ Balaur Maria, Bîra E- 
lena și multe altele.

Dau zor la prășit
La gospodăria colectivă din Sî-n- 

timbru bătălia pentru îngrijirea cul
turilor se desfășoară cu multă în
suflețire. Organizată pe echipe, bri
gada din Galtiu a executat prima 
prașilă la varză, gulii, morcovi, ridi
chi, ceapă și alte legume pe o su
prafață de 5 ha. In aceste zile se va 
începe prima prașilă la sfeclă, butași, 
floarea-soarelui și porumb.

O atenție deosebită acordă, de a- 
semenea, colectiviștii din gospodăria 
din Sfatimbru lucrărilor de îngri
jire și întreținere a culturilor de 
toamnă. Pînă în prezent, peste 80 la 
sută din holdele gospodăriei au fost 
plivite și se lucrează de zor la ter
minarea celorlalte lucrări.

Toată atenția urgentării construcțiilor pentru animale 
în gospodăriile colective din raion

La recenta sesiune extraordinară 
a Marii Adunări Naționale tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în Ra
portul cu privire la încheierea co
lectivizării și reorganizării condu
cerii agriculturii, a arătat că în 
1965 trebuie să se realizeze o den
sitate medie la 100 de hectare de 40 

I bovine, din care 20 vaci, 70 de por
cine și 91 ovine. Creșterea continuă 
a efectivului de animale însă, nece
sită executarea unui important vo
lum de construcții gospodărești, ca 
grajduri, maternități și îngrășătorii 
de porci, saivane, magazii, pătule și 
altele.

In acest an gospodăriile colective 
din raionul nostru și-aiu prevăzut 
să-și ridice o serie de construcții 
noi menite să asigure o bună adă- 
postire fondului de animale în con
tinuă dezvoltare. Această sarcină 
este în momentul de față o proble
mă la ordinea zilei, deoarefce lucră
rile agricole în cîmp sînt mai puțin 
aglomerate și în același timp vre
mea este deosebit de prielnică. De 
aceea, folosind din plin ajutorul a- 
cordat de stat, mijloacele financiare 
proprii și resursele locației de mate
riale de construcții, gospodăriile co
lective trebuie să treacă la urgenta
rea construcțiilor, să asigure reali
zarea lor cu cheltuieli reduse și pe 
terenuri care nu sînt potrivite cul
turilor, în apropierea resurselor de

Creșterea păsărilor este în atenția colectiviștilor
Una dintre ramurile care aduce 

venituri mari gospodăriilor colective 
este creșterea păsărilor. Lucrul a- 
cesta este bine cunoscut și de către 
colectiviștii din. Vințul de Jos, care 
și-au propus în planul de producție 
să crească în acest an un număr de 
2.000 buc. păsări și 800 buc. gîște.

Pentru îndeplinirea în condițiuni 
bune a acestei sarcini, colectiviști 
din Vșnț au luat din timp o serie 
de măsuri. Astfel, s-a amenajat și 
utilat cu cele necesare o cameră cu 
o capacitate de peste 1.000 buc. pui, 
s-a școlarizat personalul îngrijitor și 
s-a pregătit teren cu lucerna verde 
pentru păsări.

Grădina de legume aduce venituri mari
Experiența anilor trecuți a dove

dit colectiviștilor din raionul nostru 
că grădina de legume și mai ales 
cultivarea legumelor timpurii adun 
venituri mari. Gospodăria agricolă 
colectivă „Unirea" din «Alba Iulia, 
de pildă, anul trecut a cul
tivat cu legume o suprafață de 8 
ha realizînd din valorificarea legu
melor peste 145.000 lei, cele mal 
bune rezultate fiind obținute pe cele 
3 ha cultivate cu roșii, a căror pro
ducție a fost de 23.000 kg la hectar,

Ținînd cont de veniturile realiza
te, colectiviștii din Alba Iulia au 

t La G.A.C, Be- 
nic apicultura 
este o ramură în 
plină dezvoltare.

In clișeu: con
trolul stupilor.

apă și a drumurilor de acces. La 
amplasarea și execuția construcții
lor este necesar să se înlăture cu 
toată hotărîrea orice risipă de pă- 
mînt arabil, de fonduri și materiale, 
adoptîndu-se noi proiecte ieftine.

Datorită sprijinului puternic a- 
cordat de stat prin credite în con
diții avantajoase și materiale de 
construcții și prin folosirea mijloa
celor proprii, gospodăriile colective 
din raionul nostru au construit și 
dat în folosință, numai în anul care 
a trecut, 28 de grajduri pentru 2.500 
capete taurine, 5 maternități pentru 
200 capete, 3 saivane pentru 1.500 
oi și 2 cotețe pentru 1.500 păsări. 
Rezultate bune au fost obținute în 
realizarea construcțiilor și în acest 
an. La Bucerdea Vinoasă, Berghin, 
Cricău, Teiuș, Galda de Jos și Al
ba Iulia conducerile gospodăriilor 
colective, sub îndrumarea organiza
țiilor de bază și cu ajutorul organe
lor de stat, și-au organizat temei
nic munca, folosesc din plin timpul 
frumos din aceste zile, astfel că lu
crările de construcții începute se 
desfășoară intens. La gospodăria 
colectivă din Bucerdea, de pildă, 
sînt aproape terminate și lucrările 
de zidire, iar la Galda de Jos, Ber
ghin și alte gospodării s-a terminat 
cu turnarea fundațiilor și s-a înce
put zidirea.

In zilele trecute, gos-podă-ria a și 
primit de la Copăceni primul lot de 
1.000 buc. pui din soiul Rhod-Iz- 
land. Puii, îngrijiți după toate re
gulile tehnice și cu cea mai mare a- 
tenție sub directa supraveghere a 
tovarășei inginer Dicu Lidia parcă 
cresc și se deizvoltă văzîmd cu ochii.

— Gospodăria noastră, — spune 
tovarășa ingineră, — în anul acesta, 
primul an în care ne ocupăm cu 
creșterea păsărilor, după calculele 
preliminare va obține în urma aces
tui sector un venit de peste 120.000 
lei și de aceea le acordăm toată a- 
tenția.

sporit în acest an suprafața de gră
dină de la 8 la 36 ha și au hotărît să 
cultive cîte 5 ha cu roșii și varză de 
vară, 3 ha cu ardei, vinete și alte 
legume, iar pe suprafața de 12 ha 
să cultive varză de toamnă.

•Membrii gospodăriei colective „EU 
nirea“ și-au propus ca în acest ati 
sa realizeze din valorificarea legu
melor un venit de 1.000.000 lei. Peni 
tru îndeplinirea acestei prevederi, 
colectiviștii, bine organizați, mun
cesc cu multă însuflețire, fiind la zi 
cu lucrările în grădină. Pînă în pre
zent, ei au plantat varza de toamnă 
pe toate cele 12 ha, au plantat 3 ha 
cu roșii și cîte 1 ha' de gulii și co
nopida, de asemenea, s-a semănat 
suprafața de 2 ha cu morcovi, pă- 
trînjei, ridichi și salată.

1-olosind din plin timpul prielnic, 
colectivistele din echipa legumicolă 
execută în aceste zile prașila I-a la 
varză, gulii și ridichii, lucrare care 
se apropie de sfîrșit. Fruntașe la 
lucrările în grădină sînt colectivis
tele Ctopean Maria, Meteșan Elena 
și altele. j

Îndrumați îndeaproape de organi
zația de partid, colectiviștii din Al
ba Iulia sînt hotărîți să depună 
toate eforturile pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor propuse în dez
voltarea și întărirea continuă agos- 
poâăriei colective, pentru bunăstarea 
și fericirea colectiviștilor.

Nu peste tot însă gospodăriile co
lective acordă atenția cuvenită a- 
cestei probleme. Se manifestă une
ori tendința din partea unor consilii 
de conducere din unele gospodării de 
a amîna de la o lună la alta execu
tarea construcțiilor, motivînd, chi
purile că „mai e timp". La gospodă
ria colectivă din Teiuș, nici organele 
locale nu sprijină în suficientă mă
sură gospodăria în problema orocu- 
rării materialului lemnos necesar 
construcțiilor, din care cauză se tă
răgănează terminarea construcțiilor 
începute încă ta anul trecut. La fel 
se constată o neglijență totală și la 
gospodăria colectivă din Ighiu, unde 
consiliul de conducere (președinte 
tov. Dănilă loan) nu în suficientă 
măsură se preocupă pentru termi
narea grajdului. De asemenea, se 
cere o mai mare preocupare și din 
partea consiliilor de conducere alb 
gospodăriilor colective din Sîntim- 
brUi, Căpud, Straja', Dumitra pentru 
a termina grajdurile începute încă 
din anul trecut.

Organizațiile de partid și sfaturile 
populare au datoria să îndrume și 
să sprijine îndeaproape gospodăriile 
colective în problema construcțiilor, 
asigurfad din timp adăposturi bune 
și ieftine pentru animale, contribu
ind din phin La întărirea economică 
a gospodăriilor colective.



A 17-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Salut frățesc poporului cehoslovac!
Ajutor concret celor rămași în urmă

Poporul frate cehoslovac a sărbătorit la 9 Mai cea de-a 17-a aniver
sare a eliberării patriei sale de sub jugul fascist. La 9 Mai 1945 glo
rioasa armată sovietică, împreună cu toate forțele antihitleriste, a ni
micit ultimele rezistențe ale ocupanților fasciști, eliberind în întregime 
pămîntul Cehoslovaciei.

In anii de la eliberare poporul cehoslovac, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, bucuria du-se de sprijinul frățesc al Uniunii 
Sovietice și folosind avantajele colaborării prietenești cu celelalte țări 
socialiste, a făcut pași uriași în dezvoltarea patriei sale, a construit cu 
succes societatea socialistă.

Ca urmare a victoriilor obținute în dezvoltarea economiei socialiste, 
Republica Socialistă Cehoslovacă a devenit una dintre cele mai dezvol
tate țări industriale ale lumii, cu un înalt nivel de trai material și cul
tural al oamenilor muncii. In prezent, poporul cehoslovac a intrat în- 
tr-o nouă etapă, etapa construirii socialiste dezvoltate. Odată cu în
deplinirea prevederilor celui de-al treilea plan cincinal (1961-1965) 
vor fi create premizele trecerii treptate la construirea societății comu
niste.

Cu prilejul aniversării eliberării Cehoslovaciei de sub jugul fascist, 
alături de întregul nostru popor, oamenii muncii din raion transmit 
poporului-frate cehoslovac un salut călduros, urindu-i noi succese în 
înflorirea patriei sale.

Locomotiva nr.
Istoria atelierelor de reparat ■> 

comotive din Vrutliy (Slovacia) da
tează de aproape nouă decenii. Dacă 
însă în trecut repararea unei singure 
locomotive dura șase luni, anul tre
cut, datorită folosirii unei tehnologii 
avansate și, îndeosebi, a unor noi 
metode de sudură, din halele atelie
relor de la Vrutky au ieșit 15 loco
motive. Recent muncitorii atelierelor

din Vrutky au terminat reparațiile la 
ultima locomotivă cu abur — loco
motiva nr. 344.445-ky. Pe viitor ei 
se vor consacra exclusiv reparațiilor 
de locomotive electrice. Acesta este 
un moment de răscruce nu numai 
pentru atelierele de la Vrutky ci și 
pentru transportul feroviar cehoslo
vac in general.

0 NOUĂ COMBINĂ MINIERĂ
La Institutul de cercetări în do

meniul industriei carbonifere din 
Ostrava a fost realizată noua com
bină minieră ..Kvk-80-E“.

Combina este destinată extragerii 
cărbunelui dur din straturile carbo
nifere cu o înclinare mică, avînd 
grosimea de 1,6-2,5 metri sau din

straturi cu grosimea de 1,1-1.6 m.
Viteza de deplasare a combinei se 

reglează semiautomat. Intr-o oră ea 
sapă pînă la 180 m, lățimea de lu
cru fiind de 80 cm.

Producția în serie a noii combine 
va începe anul viitor.

CILUlBIUm AILE CITITORII ILOIK
In ultimii ani. pe lîngă editurile 

din R. S. Cehoslovacă au fost în
ființate „Cluburi ale cititorilor", care 
au un rol important în difuzarea 
cărții în rindul cititorilor.

Popularitatea de care se bucură 
„Clubul cititorilor" de pe lîngă Edi
tura de literatură beletristică este

ilustrată de faptul că anul trecut el 
avea 253.0CO de membri. Anul a- 
cesta și-a început activitatea „Clu
bul cititorilor de literatură agricolă". 
Membrii acestui club vor avea la 
dispoziție 815.000 de exemplare de 
cărți din literatura de specialitate.

Scurte știri din industrie
Recent la Brno-Kralove Pole a 

fost dată în exploatare o nouă uzină 
de aparate electronice de măsurat și 
de microscoape electronice. Datorită 
noii întreprinderi. Uzinele Tesla din 
Brno își vor putea dubla pînă în 
anul 1965 producția. Totodată noul 
centru de cercetări va contribui la 
îmbunătățirea calității aparatelor și 
la automatizarea proceselor de pro
ducție.

★
Anul acesta, în orașul Skalica dm 

Slovacia va intra în exploatare de 
probă o nouă uzină de rulmenți.

Noua întreprindere va produce 
420 tipuri de rulmenți de mare pre
cizie și de dimensiuni foarte mici. 
Diametrul exterior al celor mai mici 
rulmenți va fi de 2,5 mm, iar al ce
lor mai mari de 20 cm.

★
La Uzina „V. I. Lenin" din orașul 

Plzen se construiește primul turbo
generator cehoslovac cu o putere de 
200Mw. Biroul de proiectări al uzi
nei pregătește totodată documenta
ția pentru fabricarea unui turbogene
rator cu o putere de 400 Mw.

Uzina a început, de asemenea să 
producă noi motoare de troleibuze, 
care deși vor avea o putere mai 
mare cu 10 kW vor fi mai ușoare cu 
204 kg decît vechile construcții ale 
acestor motoare.

Un nou orășel studențesc
In anul 1964 la Ostrava-Porube se 

va începe construirea unuia din cele 
mai mari orășele studențești din 
R. S. Cehoslovacă.

In imensul complex al clădirilor 
institutelor, laboratoarelor și cămi
nului pentru opt mii de studenți vor 
fi amplasate patru facultăți ale școlii 
superioare de mine — facultățile de 
mine și de metalurgie, de construcții 
de mașini și electrotehnică, faculta
tea de medicină. Diferite instalații și 
construcții spcrtive — un stadion 
pentru 15.000 de spectatori, cite va 
săli de sport, bazine și alte obiecte 
vor constitui, de asemenea, o parte 
integrantă a orășelului studențesc.

La secția tîmplărie I a întreprin
derii de industrie locală „Horia" din 
Alba lulia ridicarea continuă a ca
lificării echipelor, a fiecărui munci
tor la loc de fruntaș este zi de zi în 
atenția atît a comitetului sindicatu
lui din cadrul întreprinderii cît și 
a conducerii secției. Acest fapt e do
vedit de preocuparea care există în 
această direcție. Astfel, pentru a se 
asigura fiecare echipă cu muncitori 
cu mai multă experiență, la forma
rea echipelor s-a ținut cont de gra
dul de calificare al fiecăruia. Celor 
mai buni li s-a încredințat funcția de 
șefi de echipe. De pildă, un timp, la 
finisaj lucrările nu mergeau toc
mai bine. Alteori calitatea nu era 
corespunzătoare. Observîndu-se a- 
cest lucru, s-au studiat cauzele și 
cu ajutorul conducerii în fruntea e- 
chipei a fost numit comunistul Mun
tean loan. N-a. trecut nici o lună și

lucrurile s-au schimbat complet. Azi 
echipa condusă de tov. Muntean este 
fruntașă pe secție.

In cadrul acestei echipe se acordă 
un sprijin concret celor cu mai pu
țină experiență, spre a-și ridica ca
lificarea. Așa, de exemplu, tov. Anca 
Vasile, de curînd venit din școala 
profesională, primește direct ajuto
rul tovarășului Muntean în ridicarea 
calificării. f

Spri jin concret celor rămași în ar
mă se acordă și în celelalte echipe. 
La secția de lustruit mobilă a venit 
de curînd tovarășa Filus V. Ea a 
fost înconjurată cu căldură de tova
rășa Sicoe Zina și ajutată să învețe 
cît mai curînd ceea ce are de făcut.

De fapt, grija continuă pentru ri
dicarea calificării, pentru sprijinirea 
celor rămași în urmă este dovedită 
și de faptul că o p$rte din muncitori» 
secției tîmplărie urmează cu regula
ritate cursurile de minim tehnic.
-----------------------------

Cu gîndurile spre viitor
(Urmare din pag. l-a)

Comoara
Am auzit spunîndu-se: „Constru

iește pe nisip". Dar, cu toate că ex
presia are înțeles de șubrezenie, am 
văzut orașe clădite pe nisip — și în
că orașe trainice. Cînd a început să 
bată drumurile dintre Jicin și Pra- 
chovske Skoly — în 1939 — adică a- 
tunci cînd cizma nazistă apăsa gru
mazul Cehoslovaciei — profesorul 
Stoces știa că nisipul pe care era 
clădit „imperiul de 1.000 de ani" al 
lui Hitler nu va rezista. De aceea 
și-a spus : „Pentru zilele cînd nisi
pul va avea valoare de diamant, să 
mai încerc la poalele dealului Tro
sky. Poate că, totuși, nu m-am în
șelat". Căuta nisip de siliciu.

Se zice „alb ca zăpada" sau )ralb 
ca spuma mării" prin părțile aces
tea, din 1956 începînd, nu se poate 
concepe ceva mai imaculat decît ni
sipul. Strălucirea mată a unei sa
line este palidă, în raport cu aceea 
a carierei descoperită la poalele 
dealului Trosky. In primul rînd, pen
tru că este vorba de cele mai bogate 
zăcăminte din Europa centrală. Și 
apoi, pentru că nu se cunoaște pînă 
acum alt nisip de calitate mai bună.

De fapt, venisem să vizitez Ceaky- 
raj. De Ta Jicin — mica localitate 
în al cărei bătrîn castel s-a încheiat 
alianța ruso-pruso-austriacă împo
triva lui Napoleon — urci în ser
pentină pînă la Prachov, unde, ase
menea unor ciclopi întunecați, rătă
ciți în hățișul unei păduri, apar pe 
neașteptate înaltele stînci, care fac 
din această regiune un adevărat rai 
al Cehiei. Se zice că ar fi o rămăși
ță a unui lanț vulcanic, că pe aici — 
în urmă cu 60 de milioane de ani — 
s-ar fi aflat o mare care a secat. A- 
pele și vîntul au mîncat stîncile fal
nice, dîndu-le forme fantastice, ase
mănătoare celor din preajma Deci- 
nului, în valea Elbei, așa-zisa „Elve
ție ceho-saxonă". Un ghid cu duh 
explică unui grup de turiști că „da
că ai fantezie poți să observi că

albă din „Raiul ceh“
stîncile au chip de om sau par niște 
porți ferecate". La întrebarea unui 
turist chițibușar: „Dar dacă nu ai 
fantezie?" — ghidul a răspuns im
perturbabil, fără să-și piardă umo
rul : „Atunci vezi numai riște 
stînci".

Se pare însă că oamenilor de pe 
aici nu le prea lipsește fantezia. Ia
tă, de pildă, pe creștetul dealului 
Trosky, încă prin veacul al XIV-lea 
nobilii Cenek și Zajic au înălțat o 
mîndră cetate. In zilele noastre, da
că încaleci pe umerii stîncilor de la 
Prachov, dealul Trosky se zărește 
destul de limpede, dominînd pano
rama fermecătoare a colinelor și la
curilor din jur. Dar, din cetatea se
culară n-au mai rămas decît două
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frînturi de zid, ca doi dinți de pia
tră. Fusese, ca să zic asa. clădită 
pe nisip. Insă nici nobilul din War- 
tenberg și nici cel din Hazenburg 
nu bănuiseră aceasta. Abia în 1956, 
după căutări îndelungate, avea să se 
afle că acolo se ascundea o comoară 
neprețuită. De atunci, „Raiul ceh" 
își merită încă și mai mult numele. 
S-a îmbogățit cu un peisaj neaștep
tat. Dintr-o „fantezie" a profesoru
lui Stoces...

„Comoara albă" de la Strelceeste 
o uriașă carieră de nisip silicios. O 
așteptau de ani și ani. meșterii poe
melor în sticlă de la Jablonec, de la 
Zelezny Brod, de la Bor. Pentru că, 
deși îndepărtații fenicieni au inven
tat sticla, din veacul al XVI-lea 
Boemia este patria ei necontestată. 
Astăzi nu se poate imagina indus
trie electrotehnică, fabrici de ci
ment sau de ceramică, industrie chi
mică, optică sau de construcții, fără 
nisip. Dar nisipul de siliciu este aur.

Granulația lui poate imita chiar și 
făina de patiserie. De aceea, mai 
mult decît toți, îl prețuiesc șlefuito
rii de sticlă.

Am văzut, în peregrinările prin 
Cehoslovacia, fabrici de sticlă de tot 
felul. Am văzut laminate de sticlă, 
eprubete, candelabre, obiecte de po
doabă pentru femei, am văzut pa
hare de cristal închipuind undele u- 
nui lac transparent, cupe cu lumini 
delicate ca niște raze imponderabi
le, vaze cu reflexete zăpezii înghețate 
sclipind în soare. Vestiții șlefuitori 
de diamante din Amsterdam n-au 
izbutit să dea pietrelor lor prețioase 
o mai intensă strălucire transluci
dă. In mîinile meșterilor de la Jab
lonec, de pildă, materia parcă se 
dematerializează — cum a remar
cat un poet al acestor vrăjitori ai 
sticlei. După cum alte ori pe sticlă 
apar adevărate basoreliefuri sau 
gravuri care uimesc asemeni capo
doperelor Iui Diirer, Venus din Milo 
ar fi geloasă de puritatea nudurilor 
lui Drahonovsky gravate cu atîta 
măiestrie pe luciul cristalin al vaze
lor sale.

La Strelce se vorbește despre moa
ra automată pentru nisipul de sili
ciu, despre productivitatea muncii 
sporită prin introducerea de instala
ții ultramoderne, despre calitate, des- 
spre granulația nisipului, mai fină 
decît aceea a cristalelor de sare. 
Preocupări prozaice? Poate. Dar di
rectorul întreprinderii^ tov. Nejez- 
chleba, te asigură, deloc lipsit de 
simțul poeziei pe care o ascunde ac
tivitatea ce se desfășoară la poalele 
dealului Trosky: „Fără nisipul nos
tru, colierele de la Jablonec n-ar pu
tea să strălucească la gîtul frumoa
selor lumii.

Și cuvintele lui parcă înnobilează 
„comoara albă" din inima „Raiului 
ceh". In vuietul carierei deslușești 
văpăile șiragurilor de minuni șle
fuite... HORIA LIMAN

Cu uisămînțările de primăvară au 
terminat înainte de începerea sesiu
nii, fiind primii pe raion. La fel, pe 
cele 10 ha de vie, brigada a doua, 
care s-a situat pe primul loc în 
gospodărie, a terminat sapa mare.

Acum se muncește de zor la grădina 
de legume, care a fost lărgită de 
la 5 ha la 15 ha. Sapa mare la cele 
110 ha de vie e pe sfîrșite. De ase
menea a fost grăpată cultura de 
toamnă pe cele 81 ha. Dar cîte nu 
s-au făcut în gospodărie? Președin
tele a pătruns >adînc în ele, venea 
cu îndrumări concrete, se gîti- 
dea și ce mai trebuie să se facă.

A convocat apoi o ședință de con
siliu lărgită, la care au participat 
brigadierii și șefii de echipă. El a 
subliniat sarcinile reieșite din ra
portul prezentat de tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la sesiune. Apoi 
a stabilit și unele măsuri concrete 
ce necesitau a fi luate. Astfel s-au 
luat măsuri ca pe cele 80 ha semă
nate cu porumb să se pună culturi 
intercalate.S-a trecut la organizarea 
pășunatului pentru animale și toto
dată, pe baza unui studiu temeinic, 
s-au luat măsuri ca zilele-muncă 
pentru personalul administrativ al 
gospodăriei să fie mai bine chibzui
te, pentru a evita diferența prea 
mare dintre acesta și colectiviști. 
N-au fost neglijate nici grăbirea 
construcțiilor, a dezvoltării sectoru
lui zootehnic și a altor probleme le
gate de întărirea continuă a gospo
dăriei. Și toți ca unul au pornit a- 
ppi la traducerea în fapte a măsu
rilor luate, au pornit marea bătălie 
neutru înflorirea permanentă a co
lectivei.

Pentru a mobiliza pe toți colecti
viștii la această bătălie, consiliul de 
conducere a organizat o adunare 
generală a colectiviștilor, în care

președintele Milaci I1. le-a vorbit 
despre învățămintele trase dm se
siune și despre sarcinile de viitor. 
Colectiviștii și-au exprimat hotărîrea 
de a munci și mai bine, de a face 
munca lor tot mai spornică.
lucru e pe deplin posibil. MunSăffi 
colectivă nu crează numai produc
ții mari, ea a adus și o mare victo
rie în sufletul oamenilor, în conștiin
ța lor. In gospodărie sînt astăzi oa
meni minunați. Vorbind de ei nu 
poți . să nu-i amintești pe Dumitrean 
Traian, Bolea Petru, Dănuț Nicolae, 
Gherman Domiția, Anghel loan, 
Turtea Gh., Borza Raveca, Radu 
Florian, Bumbac loan, Metcș Au
relia, Iacșa Valerica, Meteș Petru 
și ca ei mulți alții. S-ar putea spune 
că tot satul muncește cu elan nestăvi
lit pentru a face din colectiva tor o 
gospodărie tot mai puternică, tot 
mai bogată. Pentru aceasta ei mun
cesc de zor pe ogoare pentru a ob
ține producții sporite. Avuția gos
podăriei nu mai încape în ceea ce au 
construit anul trecut. Numărul ani
malelor a crescut și este în conti
nuă creștere. Tocmai de aceea și-au 
procurat materialul necesar și nu 
va trece mult pînă vor construi tacă 
un grajd pentru 100 de vite și o 
maternitate pentru 50 de scroafe.

Despre viața lor nouă fiecare co
lectivist îți vorbește cu mîndrie. Și 
de ce nu ar vorbi cînd ea a fost 
schimbată din temelii. Comuna în
treagă este electrificată. Casele noi 
sînt la tot pasul. Aparate de radio* 
mobilă nouă, motociclete; bicidete, 
mașini electrice pentru spălat fufei 
aragazuri, sînt nenumărate.

Dar drumul spre fericire abia a 
fost deschis. Munca înfrățită a oa
menilor, însuflețirea și hotărîrea lor 
îl va- deschide tot mai larg și-l vor 
face tot mai înălțător, mai luminos* 
Căci în fiecare realizare vezi pre
zentul, vezi viitorul, și cît de mi-- 
nunat va fi acest viitor!
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L. U N A MAI 
LUNA IMPRINEURILOR!
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Imprimeuri pentru rochii în modele 1
noi din bumbac și mătase, găsiți la
MAGAZINELE TEXTILE

O. C.L. COMERȚ MIXT
ALBA IU LI A ȘI ZLATNA

■: AUTOBAZĂ I.R.T.Ă. ALBĂ 1ULIA
Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor 
de masă autobuze confortabile și de mare 
capacitate pe orice distanță pentru excursii.

Pentru excursiile organizate în grupuri
- se acordă mari reduceri tarifare.

Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei ■
prin comenzi scrise. Informații se dau zilnic =
la sediul Autobazei sau la telefon 451—452.
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