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Raid - anchetă
Colectiviștii din raionul nostru 

desfășoară în aceste zile o însu
flețită muncă pe ogoare. Folosind 
cu pricepere fiecare clipă bună de 
lucru, harnicii colectiviști din ma
joritatea gospodăriilor colective au 
și terminat plivitul păioaselor, au 
executat în mare parte lucrările 
în vii, în grădinile de legume și, 
ajutați de 
S.M.T. Alba 
forțe sporite 
porumbului.

Pentru a se vedea felul cum 
desfășoară lucrările la 
rea culturilor, redacția 
nostru a organizat un 
chetă. Redăm mai jos
rile făcute cu această ocazie.

către mecanizatorii 
lulia, au trecut 

la prașila a l-a

se 
întreține- 

ziarului 
raid-an- 

constată-

îndrumați îndeaproape de către 
organizația de partid, membrii gos
podăriei colective din Ciugud mun
cesc cu însuflețire și cu mult spor 
fa fiecare sectar de producție. Pen
tru a obține producții sporite de ce
reale la hectar principala atenție, în 
această perioadă de timp, este în
dreptată . spre efectuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prășitoare 
la un nivel agrotehnic superior.

Participînd zilnic în număr mare 
la efectuarea lucrărilor, în scurt timp 
colectiviștii de aici au reușit să e- 
xecute rin important volum de lu-

Mai multă

întregime, 
cu cartofi 
sus s-a e- 
pe supra-

Consiliul de conducere al gospo
dăriei colective din Vințul de Jos 
trebuie să acorde mai multă atenție 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
prășitoare. La această unitate, pînă 
la data de 16 mai, doar pe cele 15 
ha cultivate cu floarea-soarelui s-a 
executat prașila I-a în 
Din cele 35 ha cultivate 
pînă la data arătată mai 
xecutat prașila I-a numai
fața de 10 ha, iar la sfecla de za
hăr pe 7 ha din 15 ha.

Pentru a intensifica ritmul lucră
rilor de întreținere, organizația de 
partid și comitetul executiv al sfa
tului popular comunal trebuie să îp- 
drume și să sprijine mai concret 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective la mobilizarea tuturor 
forțelor pentru ca lucrările de 
treținere la culturile prășitoare

Cu sapa rotativă pe ogoarele G. A. C. Ciugud.

cu spor
erări. Astfel, pînă la data de 15 
mai ei au terminat în întregime pli
vitul pe cele 383 ha cultivate cu pă
ioase, au executat prima pfașilă la 
sfecla de zahăr, floarea-soarelui și 
au început lucrările de întreținere 
la porumb cu sapa rotativă ca și 
prima prașila, efectuînd această lu
crare pe suprafața de peste 40 ha.

Paralel cu efectuarea lucrărilor de 
întreținerea culturilor, ciugudenii 
lucrează intens și în grădina de le
gume unde s-a și terminat prașila a 
Ii-a la ceapă, morcovi și la alte le
gume timpurii.

preocupare
în special la porumb, care este cul
tivat pje o suprafață de peste 450 
ha, să fie grăbite.

Folosesc timpul bun
Convinși că numai prin efectua

rea la timp a. lucrărilor de întreți
nere și la un nivel agrotehnic supe
rior se pot obține producții tot mai 
sporite de cereale la ha, colectiviștii 
din Teiuș folosesc din plin timpul 
bun de lucru în cîmp. Pînă la data 
de 16 mai, ei au terminat prașila a 
Il-a pe cele 50 ha cultivate cu sfeclă 
de zahăr, au prășit 18 ha cartofi, 10 
ha floarea-soarelui și au terminat 
plivitul celor 478 ha cultivate cu 
păioase.

In scopul menținerii apei în sol, 
imediat ce au terminat cu însămîn- 
țările, ei au trecut la executarea u- 
nei lucrări cu graipa pe o suprafață 
de peste 200 ha. Zilele trecute, pe 
parcelele de teren unde plantele sfat 
mai dezvoltate s-a trecut la efectua
rea unei lucrări cu sapa rotativă, lu
crare care se continuă în ritm sus
ținut.

Ritmul lucrărilor de întreținere trebuie intensificat 
. La gospodăria colectivă din Gal- 

t»u, lucrările de întreținere a cultu
rilor se desfășoară încă într-un ritm 
nes.atisfăcător. Pînă la data de 16 
mai,, la. această unitate, față de po
sibilitățile pe care le au, colectiviștii 
au executat un volum mic de lu
crări. De exemplu, din cele 10 ha 
cultivate cu floarea-sorelui s-au pră
șit doar 3 ha, iar la cultura porum
bului și cartofului deși era necesar,

nici pînă la această dată nu au fost 
începute lucrările de întreținere.

Ținînd seamă de faptul că orice 
întârziere a lucrărilor de întreținere 
dăunează asupra producțiilor de ce
reale la hectar, este necesar ca în 
timpul cel mai scurt, consiliul de 
conducere al gospodăriei colective 
(președinte tov. Barbu Ioan) să

(Continuare în pag. 3-a)

Mobilizarea colectivelor de mun
că la îndeplinirea exemplară a sar
cinilor planului de stat la toți in
dicii, constituie una dintre princi
palele și cea mai actuală sarcină 
ce stă în fața organizațiilor de 
partid și a comitetelor de sindicat 
din întreprinderile raionului. Sub 
conducerea organizațiilor de partid 
oamenii muncii din industria raio
nului au dobîndit succese conside
rabile în realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, în înfăptuirea an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Pe raion planul producției 
industriale globale a fost realizat în 
primele 4 luni în proporție de a- 
proape 110 la sută realizîndu-se e- 
conomii de cîteva milioane lei.

La obținerea unor asemenea suc
cese, la larga descoperire și punere 
în valoare a noilor căi de creșterea 
producției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îmbu
nătățirea calității produselor un rol 
deosebit de important l-au avut și 
il au consfătuirile de producție, în- 
cepînd cu cele ce au loc în grupele 
sindicale și pînă la consfătuirea or
ganizată ia nivelul întreprinderii. 
Ca formă organizată de participare 
nemijlocită a maselor la organiza
rea și conducerea producției, con
sfătuirile de producție crează întrea
ga posibilitate fiecărui om al munci» 
de-a veni cu noi și noi propuneri 
valoroase menite să contribuie la 
introducerea în producție a tot cee 
nou și folositor, în bătălia pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan la toți indicii. Dar succesul 
deplin, rodnicia acestor consfătuiri 
depinde de organizarea lor, de fe
lul cu care comitetele de sindicate, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, reușesc să pună în dezbate
rea consfătuirii problemele cele mai 
actuale, strins legate de producție. 
Și se poate spune pe bună dreptate 
că în multe întreprinderi din raion, 
bineînțeles acolo unde a existat 
preocupare, consfătuirile de produc
ție au fost transformate în adevă
rate școli de răspîndire a experien
ței, în centre de descoperirea și va
lorificarea rezervelor de creștere a 
producției și productivității muncii, 
de îmbunătățirea calității produse
lor și reducerea prețului de cost. La 
U.C.M. Zlatna, consfătuirile de pro
ducție sînt organizate cu întreaga 
răspundere în toate secțiile și sec
toarele, iar problemele ce se ridică 
sînt analizate în profunzime luîn- 
du-se toate măsurile ce se cer. Nu
mai în 4 luni în cadrul uzinei au fost 
făcute aproape 60 de propuneri de di
ferite măsuri care înfăptuite își aduc 
o mare contribuție la creșterea pro
ducției și productivității muncii. In 
cadrul consfătuirilor de producție 
din luna martie la secția metalur
gică s-a propus lansarea unei ini
țiative cu tema „La fiecare loc de 
muticH — o productivitate cît mat 
înaltă!", care a fost îmbrățișată de 
alte numeroase colective din raion.
La această uzină însăși angajamen
tele ce se iau în consfătuiri reflectă 
posibilități reale, sînt mobilizatoare.

S-a îmbunătățit în mod simțitor 
organizarea și ținerea consfătuirilor 
de producție la E.M. Zlatna, la une-

La flecare lac de muncă — o productivitate cît mal înaltă!

în-
Și

...Pe scena Casei raionale de 
cultură din orașul nostru va fi 
prezentat în ziua de 18 mai spec
tacolul „Mateiaș Gîscarul" de că
tre Teatrul regional București.

...La data de 19 mai O.S.T.A. 
București va susține la Casa ra
ională de cultură spectacolul de 
muzică ușoară „Telegrame — me
lodii".

...La cinematograful 
gust" va rula între 16^19 mpi și 
20-22 mai a.c. filmele „Omul am- 
fibiu" și „Călătoriile lui Guliver".

...La cinematograful „Victoria", 
la aceleași date, vor fi prezentate 
filmele „Partea ta de vină" și 
„Tinerii".

si

„23 Au-

In slujba sporirii productivității muncii 
Colectivul de muncă de la între

prinderea noastră desfășoară o 
susținută activitate pentru’ dobîndi- 
rea unor rezultate cît mai bune în 
creșterea producției și productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de 
cost. La finele a 4 luni sarcina de 
plan pe întreprindere a fost înde
plinită la producția globală în pro
porție de 106,6 la sută, iar la mar
fă în proporție de 103,25. In același 
timp a crescut productivitatea mun
cii. In luna aprilie indicele la pro
ductivitatea planificată a fost depă
șit cu 4 la sută.

La obținerea acestor rezultate o 
contribuție de seamă au adus-o 
muncitorii întreprinderii, care în 
munca lor entuziastă ipentru desco
perirea de noi rezerve interne au 
realizat, o serie de inovații și rațio
nalizări de mare importanță,, în spe
cial pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost. 
Așa este de pildă inovația realizată 
de tovarășul Corlaciu loan — dis
pozitiv de înlocuirea niturilor prin 
stanțare, la parazăpezi metalice — 
care duce la creșterea productivității 
muncii cu peste 5 la sută și se rea
lizează anual economii antecalculate 
de peste 94.000 lei. In același timp

se reduce efortul fizic și se îmbu
nătățește calitatea produselor. To
varășul Coman Alexandru a reali
zat o mașină pentru împletit sîrmă 
cu ajutorul căreia productivitatea 
muncii crește cu peste 15 la sută, iar 
tov. Pleșa Trifan a confecționat un 
dispozitiv pentru executarea tăietu
rilor în unghi de 45 grade, operație 
ce înainte se făcea manual.

Am enumerat mai sus doar cîteva 
din inovațiile și- raționalizările rea
lizate prin hărnicia muncitorilor 
noștri. Ele sînt suficiente spre a 
convinge ce rezerve mari se găsesc 
la fiecare loc de muncă, rezerve ce 
puse în aplicare duc în mod nemij
locit la creșterea productivității 
muncii, la reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor. Tocmai ținînd cont de acest 
lucru, cabinetul tehnic din cadrul în
treprinderii, cu sprijinul organiza
ției de partid, acordă toată atenția 
inovatorilor, le stimulează activita
tea. In fiecare lună în cadrul cabi
netului sînt discutate toate propu
nerile făcute dîndu-se noi îndrumări 
pentru viitor. De asemenea pentru a 
antrena cît mai. mulți muncitori, in
gineri și tehnicieni ia introducerea 
tehnologiei înaintate, la descope
rirea de noi rezerve interne, cabine-

tul tehnic a elaborat un plan tema
tic de inovații pe 1963, plan care a 
fost larg popularizat în toate sec
țiile întreprinderii.

Desigur realizările obținute pînă 
acum nu ne vor mulțumi. Ele ne vor 
mobiliza și mai mult spre a găsi noi 
rezerve de îmbunătățire continuă a 
procesului tehnologic pentru bunul 
mers al producției.

MUNTEAN ȘOFRON 
inginer șef la I.I.L. „Horia" 

Alba lulia

ie secții aie Ll.L. „Horia" și fabrica 
„Ardeleana" din oraș. Comitetele și 
grupele sindicale din aceste unități 
pun în dezbaterea consfătuirilor 
probleme arzătoare ale producției, 
analizează cu răspundere anumite 
defecțiuni ce se manifestă în bunul 
mers a! producției. La consfătuirile 
de producție de la sectoarele E. M. 
Zlatna s-au dezbătut pe larg cauza 
unor rămîneti în urmă și a număru
lui mare de absențe nemotivate. Mă
surile luate, ca urmare a propuneri
lor reeșite din consfătuiri au contri
buit într-o mare măsură ia schim
barea în bine a situației. Demn de 
remarcat este apoi făptui că la a- 
ceastă exploatare la consfătuirile de 
producție de la sectoare participă 
atît tovarăși din partea condu
cerii administrative cît și din par
tea comitetului de partid și a comi
tetului sindical. S-a încetățenit a- 
poi în unele din unitățile de mai sus 
metoda de mare eficiență, de-a se 
raporta pe scurt felul în care s-au 
înfăptuit propunerile din consfătui
rea anterioară.

Sînt insă în raion și întreprinderi 
unde consfătuirile de producție au 
încă un caracter formal, se abat de 
la problemele principale ale produc
ției, se țin în mod întîmplător, fără 
referate scrise cu problemele princi
pale ce stau în fața consfătuirii. La 
Depoul C.F.R. Teiuș, organizația de 
partid a analizat de curînd felul în 
care comitetul și grupele sindicale 
se preocupă de organizarea și des
fășurarea consfătuirilor de produc
ție. Adunarea comuniștilor a tras 
foarte aspru la răspundere comite
tul sindicatului pentru slabul nivel 
la care se desfășoară consfătuirile, 
in grupele nr. 1, 2. 3, 8 și 9 consfă
tuirile se țin fără nici un fel de re
ferat astfel că și problemele sînt 
dezbătute întîmplător. Mai grav este 
apoi faptul că la grupele sindicale 
ale personalului de locomotivă con
sfătuirile de producție nu se țin de 
loc. Această lipsă gravă răpește 
masei de muncitori dreptul de a-și 
aduce o cît mai largă contribuție la 
bunul mers al producției. Și desigur 
cum consfătuirile se țin formal sau 
nu se țin de loc, aici nu poate fi 
vorba nici de o întrecere socialistă 
concretă, mobil'zatoare. Toate aces
tea au influențat asupra nerealizării 
unor indici și în mod deosebit au 
condus la evenimentele de cale și 
abateri, acestea fiind mai mari față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut.

Se mai manifestă încă formalism 
destul și în ce privește ținerea 
consfătuirilor de producție la secto
rul ceramic Sîntimbru, la grupul 5 
de șantiere din Alba și alte unități 
din raion. La sectorul ceramic din 
Sîntimbru, de pildă, consfătuirile se 
țin la intervale foarte mari și une
ori de loc. Din această cauză osea-i 
mă de probleme, în special legate dd 
munca din cariera de extracție ai 
argilei rămîn nedezbătute și trnpl*- 
cit nerezolvate cu toate că acestea 
au un mare rol în buna desfășor 
rare a muncii. La grupul de șan
tiere al T.R.C.H. angajamentele în 
întrecere sînt cifre goale, deoarece 
ele nu se realizează nici pe departe. 
La A.C.R. Alba lulia propunerile ce 
se fac în consfătuiri nu sînt urmă
rite pe întregul parcurs spre a fi 
traduse operativ în viață.

Ridicarea continuă a nivelului 
consfătuirilor de producție, atragem 
rea celor mai largi mase la orga
nizarea și conducerea producției 
este una din sarciriile de seamă, ce 
stau în fața comitetelor sindicale.

(Continuare în pag. 4-a)

IN CLIȘEU: Călușerii Școlii de 8 ani Micești care s-au clasificat pe 
locui III ia faza raională a concursului pionierilor și școlarilor.
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Pentru încheierea cu succes a anului școlar

«Ie seamă în discuția 
Cercurilor pedagogice

Intr-una din zilele săptămînii tre
cute, învățătorii și profesorii școli
lor din întregul nostru raion s-au 
întrunit în cadrul ultimelor cercuri 
pedagogice din acest an. Și, dezba
terile 
drept 
tante 
etapă 
succes a anului școlar.

In cadrul cursurilor au 
zentate lecții deschise și 
bine documentate, care au 
bazele unor discuții bogate în învă
țăminte! Cadrele didactice, în în
tregul lor, au făcut referiri cu pri
vire la scopul recapitulării finale, la 
metodele și mijloacele care conduc 
la reușită consolidării și fixării cu
noștințelor dobindite de elevi în 
cursul anului. Recapitularea finală, 
a reieșit atît din referate cît și din 
discuții, nu reprezintă un proces 
mecanic, de repetare într-un cerc 
închis, ci un bun prilej de lărgire a 
cunoștințelor, de sistematizarea a- 
cestora într-un tot unitar. Totodată 
perioada recapitulării finale consti
tuie momentul cel mai potrivit cînd 
învățătorul sau profesorul trebuie să 
insiste asupra acelor părți din ma
teria predată care prezintă neclari
tăți pentru elevi. Aceasta pe de o 
parte. Pe de altă parte în timpul re
capitulării trebuie introdus cu mult 
tact și pricepere elementul nou care 
să stimuleze la maximum interesul e- 
levilor.

Noul însă, nu presupune întotdea
una introducerea de elemente noi, 
ci el rezultă din modul de prezen
tare a problemelor deja cunoscute, 
din adîncirea unor noțiuni și aspec
te ale aceluiași fenomen, ■ din folosi; 
rea cu judiqiozitate a materialului 
didactic. Nu trebuie uitat apoi nici 
accentul ce trebuie pus pe caracte
rul educativ al lecțiilor de recapitu
lare finală, deoarece acum, mai 
mult ca altădată în timpul anului, 
lecțiile implică discuții ample care 
permit cultivarea la elevi a celor 
mai alese sentimente și convingeri.

Referindu-se la metodele și pro
cedeele folosite la lecțiile de recapi
tulare finală, cadrele didactice în
trunite in cercurile pedagogice, au 
scos în evidență ca metodă de bază 
specifică acestor tipuri de lecții, con
versația. Învățătorul sau profeso
rul însă ținînd seama de . 
ritățile fiecărei discipline în parte, 
trebuie să îmbine această 
bază cu o serie de alte metode 
procedee, cum ar fi: efectuarea 
experiențe la fizică, chimie și știin
țele naturale; analize și exerciții gra
maticale la limba romînă și limbile 
.străine; rezolvarea de probleme 
ștrîns legate de viața practică la 
matematică, fizică etc.

Dezbaterile din cercurile pedago
gice pe marginea recapitulării fi
nale, au oglindit preocuparea ca
drelor didactice din întregul nostru 
raion față de munca din această ul
timă perioadă, în scopul încheierii

djin toate cercurile au avut 
temă una din cele mai impor- 
probleme, recapitularea finală, 
hotărîtoare în încheierea cu

fost pre- 
referate 

constituit

particula-

metodă de
Ș*
de

J

cu cele mai bune rezultate a anului 
școlar. Redăm mai jos cîteva exem
ple de teme pentru lecțiile de reca
pitulare finală :
LA ARITMETICĂ ȘI GEOMETRIE

— probleme din care să rezulte 
avantajele unificării gospodăriilor 
colective.

— calcule privind sporirea pro
ducției de lapte ca urmare a respec
tării rațiilor de furajare și îngrijirea 
animalelor.

— stabilirea pe teren a ariilor di
feritelor parcele din gospodăria co
lectivă.

— pentru elevii clasei a VII-a co
titul butoaielor, cubajul buștenilor, 
calculul pe teren al poligoanelor ne
regulate.

LA LIMBA ROMINĂ
— influența folclorului asupra li

teraturii culte.
— viața satului în operele clasi

cilor.
— ca lucrări independente pentru 

clasa a VII-a „Viața țărănimii în 
trecut și azi", iar pentru clasa a 
Xl-a „Problema țărănească în ope
rele scriitorilor contemporani".

LA GEOGRAFIE
— zonalitatea globului pămîntesc 

climă, floră și faună, 
modificatori interni și 
cu exemplificări con-

Toți factorii în acțiune
Acum, cînd ne mai despart doar 

puține zile pînă la încheierea anu
lui școlar, conducerea Școlii medii 
din Teiuș și-a mobilizat toți factorii 
la obținerea unei depline reușite.

In acest sens, profesorii și diri- 
ginții școlii au fost ajutați în orga
nizarea orelor de meditații și con
sultații, iar părinții elevilor au fost 
îndrumați să vegheze la respectarea 
cu strictețe de către fiii lor a regi
mului de zi. Și măsurile luate de 
conducerea școlii, ca și intervențiile 
operative ale organizațiilor de pio
nieri și U.T.M. și-au dovedit ,pe de
plin eficienta. Elevi cum sînt Pă- 
trînjan Traian, Cîmpean Iacob și 
Oțel loan din clasa a VII-a C au 
reușit să obțină rezultate frumoase 
la învățătură, iar Crișan Ștefan, 
Curta Lucia, Mateș Ana și alții din 
clasa a VII-a A, să se apropie tot 
mai mult de nivelul fruntașilor.

Sprijin elevilor rămași 
în urmă

«Interviu cu o basculanta

privitoare la
— agenții 

urmările lor 
crete.

— agenții
interacțiunea dintre învelișurile geo
grafice asupra transformării conti
nue a scoarței

LA
— formarea 

romîn.
— rolul maselor în dezvoltarea 

societății.
— momente din lupta poporului 

nostru pentru independență.

modificatori externi și

transformării conti- 
pămîntului.
ISTORIE
limbii și poporului

In strinsă colaborare cu tovarășa 
Dat Letiția diriginta clasei a XI-a, 
colectivul Școlii medii din Zlatna, 
a căutat ca încă de la începutul tri
mestrului III să asigure elevilor a- 
cestei clase condiții din cele mai 
bune de pregătire dat fiind1 faptul 
că vor avea de susținut examenul 
de maturitate.

Din analizele periodice însă, s-a 
constatat că la unele materii ca, de 
pildă limba romînă și matematică, 
elevi cum sînt Folvari Augustin, To- 
dea Cornelia și Uliță Lucreția n-au 
aprofundat în suficientă măsură cu
noștințele , 
ajutorul lor profesorii școlii 
organizat 
urmărind 
își însușesc materia.
măsurilor luate n-au întîrziat să se 
arate, elevii respectivi acumulînd 
într-un timp scurt un însemnat vo
lum de cunoștințe.

Era o dimineață caldă de vară. 
In lumina roșiatică a răsăritului, 
c-împia și dealurile ce o străjuiesc 
mi-au apărut într-un decor de o fru
musețe fără seamăn.

Priveam extaziat minunata pr:- 
veliște, cînd, un pufăit îndepărtat 
străbătu liniștea dimineții. Pe șo
seaua netedă se ivi în zare o ma
șină. Alerga grăbită.

Deodată, rotindu-și cu 
căurie anvelopele-i grele, 
coti aoucînd-o pe un drumeag de 
țară. Și, abia atunci am înțeles în
cotro se grăbea. Nu departe de șo
sea își „fuma" pipa-i uriașă un esca
lator.

Cînd zări mașina, escavatorul își 
ridică în semn de salut cupa din
țată. O adînci în pămînt, apoi o ri
dică din nou și o deșertă în spina
rea mașinii 
la „ureche" 
îndată să-și 
nație.

Mă rodea 
spusese mașinii hîtruil escavator. Și

repezi- 
mașina

șoptindu-i totodată ceva 
încît mașina porni de 
ducă povara la desti-

curiozitatea să aflu ce-i

Rezultatele pot

predate. Spre a veni în 
au 

în grup,consultații
apoi felul cum acești elevi 

Și rezultatele

încheierea anului școlar cu cele 
mai bune rezultate, constituie în a- 
ceste zile pentru profesorii și elevii 
Școlii de cooperație din oraș preo
cuparea de căpetenie. IN CLIȘEU : 
La o oră de merceologie.

:------

BIBLIOTECARA SATULUI
Autobusul de Zlatna s-a oprit în 

dreptul tăbliței cu inscripția „Am- 
poița". Am coborît. De aici' și pînă 
în sat însă, mai era cale lungă și 

;cum țineam să ajung cît mai de 
grabă la biblioteca sătească, căc' a- 
'ceasta îmi era ținta, am dat zor pa- 
-sului.

Din urmă la fel de zorit ca și'rni- 
, ne, venea un. țăran, după port din 
p.artea locului. Și iată-1 în dreptul 
meu. M'-a dat binețe. I-am răspuns 
cu aceleași cuvinte calde, apoi am 
dat în vorbă despre frumusețile îm
prejurimilor, despre preocupările 
oamenilor, despre cîte altele. De! 
Cum le stă bine tovarășilor de drum.

Părîndu-i străin, cu oarecare sfia
lă dar cu o vădită curiozitate în 
glas, Omul cu care mergeam alături 
mă întrebă ce anume mă aducea în 
sat. Și cum n-aveam nimic de 
cuns, i-am răspuns fără ocol.
.— Apoi să ști tovarășe că 

nimerit-o rău la noi, căci cine
cunoaște pe tovarășa . Bădilă Sofia 
— bibliotecara cum îi spunem noi. 
Unde nu gîndești acolo o găsești. 
La bibliotecă înscriind noi cititori, 
într-o parte sau alta de sat cu vraf 
de cărți subțioară, peste tot fie de-i 
zi de sărbătoare sau de lucru. E 
fără astîmpăr. Și din neastîmpărul 
ei, am împrumutat și noi. Tot mai 
mulți -ne abatem pe la bibliotecă și 
nici unul nu plecăm cu mîna goa
lă...

Din vorbă în vorbă, iată-ne a-

as-

n-ai 
n-o

junși în dreptul bibliotecii. Tovară
șul meu, cu vorba-i oarecum neter
minată, coti pe o ulicioară ce cobora 
spre vale. L-am strigat cerîndu-i 
să-mi spună cum îi zice. Dar în loc 
de răspuns m-a privit t 
sfială ca și la început. . 
nu se putu stăpîni:

— Numele o să mi-1 
pe o fișă sau o să mi-1 
tovarășa Bădilă.

Am pășit pragul l " " 
dat de tovarășa Bădilă . ___
m;-a desoris-o ortacul meu de drum, 
fără astîmpăr. înconjurată de tineri 
și vîrstnici, parcă le citea gîndurile 
și fiecăruia îi dădea cartea pe plac.

Am aflat apoi de la tovarășa Bă
dilă Sofia că ce' 219 cititori ai bi
bliotecii, au citit de la începutul a- 
nuilui peste 1.200 cărți. Am aflat de 
asemenea că printre cei mai activi 
cititori se numără Bodea Maria 1. 
Traian, Varvară Toma, MedreaVar- 
vară, Iancu Maria, Oprița Antone 
și mulți alții care, sînt de fiecare 
dată prezenți la bibliotecă și atun
ci cînd aici se organizează recenzii, 
seri literare sau alte manifestări.

La plecare, m-am oprit o clipă în 
ușa bibliotecii. Am privit spre uli
cioara spre care apucase omul care 
mă însoțise. Și în sinea mea mi-am 
zis cu toată siguranța: de bună sea
ma căci printre cititorii bibliotecii 
se numără și tovarășul meu de 
drum.

cu aceeași 
Apoi totuși

găsit' scris 
aflați de la

bibliotecii și am 
....... i așa cum

cu toate că era grăbită, îmi luai în
drăzneala s-o opresc.

— Hei, îmi „răspunse" ea. Sîn- 
tem cunoștințe vechi. Lucrăm de 
mult împreună și de, curtenitor, es- 
cavatorul nu se uită că-s bătrînă.

— Bătrînă? Dar, cîți ani ai? — 
o „întrebai" eu curios.

—■ Anii! Nu contează. Am 60.000 
kilometri parcurși și trei reparații 
capitale. Dar cu toate astea- sînt 
mînidră de puterile mele.

Mă arătai surprins și atunci bă
trîna mașină „continuă".

Am realizat în ultima lună 
tone transportate, cea mai 
realizare de cînd există auto- 
I.R.T.A. Alba Iulfa, întrecînd 
multe dintre colegele mele

2.152 
mare 
baza 
astfel 
maii tinere și mai puternice.

Mi-am luat rămas bun. Bătrînă 
basculantă porni alergînd tinerește 
pe întinsul neted al șoselei pînă se 
pierdu în zare. La volan, comunis
tul Popescu Ioan,, adevăratul autor 
al succeselor mașinii privea zîm- 
bind soarele care se ridica tot mai 
sus pe bolta senină.

DUMITRU MANCIU

fi și mai bune
Acordînd o atenție deosebită a- 

chiziții'lor de ouă, conducerea coo
perativei din Hăpria a reușit să mo
bilizeze pe mulți dintre membrii 
cooperatori la o adevărată întrecere 
în această acțiune. Și întrebării 
„cine va preda la achiziții cele mai 
mari cantități de ouă"? — mulți 
cooperatori i-au dat răspuns prin 
fapte. Așa bunăoară, colectiviștii 
Kast Mihail și Seghedi Maria din 
Berghin, pînă la 4 mai a.c., au pre
dat fiecare cîte 300 bucăți ouă, Săl- 
cean .Ștefan a- predat și el 240 ouă, 
iar colectiviștii Sasu Ana, Arion Va- 
sile, Gănga'Gheorghe, Perța Simion 
și mulți alții din Henig au predat, 
de asemenea, pînă la aceeași dată 
peste 200 ouă fiecare.

A obținut deci cooperativa din 
Hăpria rezultate bune în privința a- 
chizițiiior de ouă. Acestea puteau

însă fi și mai bune, dacă toți mem
brii consiliului de conducere al coo
perativei și cei ai consiliilor sătești 
ar fi privit cu aceeași răspundere a- 
ceastă acțiune. In timp însă ce to
varășii Dreghici loan, președinte al 
consiliului sătesc din Henig, Vințan 
loan, președinte al consiliului sătesc 
din Berghin, Oancea loan, preșe
dinte al consiliului sătesc din Du
mitra și. alți cîțiva membrii din con
siliile sătești s-J-u achitat cu cinste 
de 
te 
să 
că

sarcinile încredințate, mare par- 
din membrii au stat pasivi, fără 
se gîndească prea mult la faptul 
planul achizițiilor de ouă al coo

perativei, 
putea fi 
încă de 
1963.

printr-o muncă comună^ 
rețalizat și chiar depășit 
pe acum pe întreg anul

MUNTEAN GHEORGHE

si

Sprijin concret,
In dorința de a-și vedea strada 

cRt mal! arătoasă, cetățenii de pe 
strada Gheorghe Doja din Alba Iu
lia au hotărît să concure Ia înfru
musețarea acestei artere prin exe
cutarea unui trotuar. In acest sens 
ei au strîns cele necesare încă cu 
un an în urmă, iar în ultimul tinio 
au adus la fața locului dalele tre
buincioase și o însemnată cantitate 
de piatră.

nu justificări
spre nemulțumirea locatari-Dar, 

lor străzii Gheorghe Doja, lucrarea 
n-a început. Ba mai mult dalele și 
piatra au apucat-o, absolut ne
motivat, spre alte străzi. Și cum, cu 
justificări nu se va putea construi 
trotuarul, e timpul ca Sfatul popu
lar al orașului să nu mai neglijeze 
această acțiune pornită din mase.

Un grup de cetățeni

V

După încheierea fazei intercomunale a celui de-al Vl!-!ea concurs

Ce fac formațiile artistice 
nepromovate la

Nu de mult, după o entuziastă în
trecere urmărită de mii de specta
tori, faza intercomunală a celui 
de-al VII-lea concurs s-a încheiat. 
Și s-a încheiat cu succes. Forma
țiile de amatori ale căminelor cul
turale din raion mai multe ca nu
măr decît la concursul anterior, s-au 
prezentat mai bine și din punct de 
vedere al pregătirii artistice. Coru
rile din Zlatna, Șard, Stremț și Mi
halț s-au impus atît prin repertoriu 
cît și printr-o interpretare aleasă. 
Brigăzile artistice de agitație din 
Bucerdea Vinoasă, Hăpria, Micești, 
Șard și altele au adus cu multă in
geniozitate pe scenă aspecte din 
munca și viața nouă a colectiviști
lor din satele lor, iar formațiile de 
dansuri din Valea Dosului, Cricău 
și Pețelca, fluierașii din Inuri, Am- 
poița și Intregalde, ca și țiterașii 
din Straja și-au dovedit pe deplin 
măiestria în valorificarea bogatului 
nostru tezaur folcloric, fapt pentru 
care au fost promovați pentru faza 
raională a concursului și se pregă
tesc cu rîvnă pentru a urca din nou 
pe scenă cil rezultate și mai fru
moase.

Acum în preajma fazei raionale 
însă, se pune întrebarea: ce fac for
mațiile artistice nepromovate pentru 
această fază? Mai apar ele pe scenă 
sau nu? Se mențin ele într-un tot 
închegat sau așteaptă să se ivească

faza raională?
un nou prilej pentru a se reconstitui 
și a se putea afirma?

Răspunsul la aceste întrebări nu 
este unic, după cum nici faptele nu 
sînt aceleași. Corul căminului cul
tural din Obreja, de pildă, cu toate 
că n-a fost promovat pentru faza 
raională își continuă cu succes acti
vitatea. Face cu regularitate repe
tiții, își îmbogățește repertoriul cu 
noi cîntece. Brigăzile artistice de a- 
gitație din Cistei, Oarda de Sus și 
Ighiu sînt de asemenea active, ca 
și în perioada pregătirilor pentru 
faza raională, același lucru putîn- 
du-se spune și despre multe forma
ții de dansuri, despre mulți soliști 
vocali și instrumentiști.

Sînt deci o seamă de formații ar
tistice die căminelor culturale ne
promovate pentim faza raională, dar 
care sprijinite și îndrumate își con
tinuă activitatea, își consolidează 
realizările obținute pe tărîm artis
tic. Dar, în același timp sînt și li
nele formați* care, ajungînd pînă la 
faza intercomunală a concursului 
își consideră ca încheiată activita
tea. Or, acest lucru este cîț se poate 
de dăunător. Activiștii culturali din 
Cricău știu cită muncă a trebuit de
pusă pentru înjghebarea și pregăti
rea corului de aici. Cu toate aces
tea, după încheierea fazei interco
munale n-au mai făcut nimic pentru 
lărgirea numărului de coriști și pre-

gătirea de noi cîntece. In aceeași 
postură se găsește și corul din Cis
tei, iar la Benic, Ciugud, Sîntimbru 
și Vințul de Jos, neizbutindu-se să 
se înjghebeze coruri la începerea 
concursului cu toate că ar fi fost 
posibil acest lucru, activiștii cultu- 
rali din așezările respective s-au 
complăcut și pe parcurs în această 
situație.

Un fapt pozitiv în actualul con
curs l-a constituit prezența pe sce
ne a unui mare număr de brigăzi 
artistice de agitație. Despre o parte 
din acestea însă, în prezent nu se 
mai poate spune prea multe. La 
Cetea și Galda de Jos, bunăoară, ca 
și la Ighiel, Henig, Craiva și Ti- 
bru, după faza intercomunală nu 
s-a mai făcut nimic în privința bri
găzilor artistice. De texte noi, ac
tuale, nici vorbă. Dar, nici chiar 
textele vechi nu s-au revăzut mă
car, pentru a fi aduse la zi, de a- 
cord cu preocupările oamenilor 
muncii de la sate în această perioa
dă. La fel de defectuos își desfă
șoară apoi activitatea și unele for
mații de dansuri ca cele din satele 
Ciugud, Oiejdea, Pătrînjeni și altele.

Situația în care se găsesc unele 
formații artistice nepromovate pen
tru faza raională trebuie să preocu
pe îndeaproape pe activiștii cultu
rali. Prin organizarea' de ștafete 
culturale, schimburi de experiență, 
prin îmbogățirea continuă a reper- 
toriilor, activiștii culturali trebuie 
șă asigure permanentizarea activi
tății tuturor formațiilor, răspunzînd 
astfel prin fapte întrebării: ce fac 
formațiile artistice nepromovate 
pentru faza raională?

S. MĂRGĂRIT



Informații din activitatea organizațiilor de partid

Ap reciere..
„...Tovarășul Jiman Ioan a avut o 

'frumoasă activitate în U.T.M., a 
luat parte la toate acțiunile între
prinse pe linie de organizație. Ul
terior, ca făcind parte din activul fără 
de partîd al organizației de bază to
varășul Jiman I. a răspuns la toate 
chemările îndeplinindu-și sarcinile 
încredințate. In sectorul zootehnic 
al gospodăriei colective unde 
lucrează dovedește multă preocu
pare pentru buna furajare și în
grijire a animalelor ce îi sînt încre
dințate. In perioada stagiului de 
candidat, sarcinile ce i-au fost în
credințate de către organizația de 
bază le-a îndeplinit cu multă con
știinciozitate. Nu a avut abateri 
la prevederile statului P.M.R.".

Asemenea apreciere a biroului 
ganizației de bază din brigada 
Vil-a a gospodăriei colective 
Cistei, a mai fost făcută și tov. Lu- 
pea Ioan 1. Ioan și Lupea Ioan lui 
Alexandru, care au fost primiți de cu- 
rînd în rîndul membrilor de partid. 
In perioada stagiului de candidat, 
care a constituit pentru ei o școală 
de pregătire politică ei au reușit 
să-și însușească în mare măsură 
prevederile statutului partidului 
nostru și să le respecte întocmai.

Sarcina de agitatori încredințată 
de organizația de bază și îndeplini
rea eî cu toată răspunderea, com
pletează aprecierea făcută de bi
roul organizației de bază pentru 
fiecare candidat în parte.

Despre activitatea politică, cît și 
despre felul cum și-au îndeplinit o- 
bjligațiile de muncă în cadrul gospo-

de

or-
a

iov.dariei colective, au vorbit și 
Ciontea Gheorghe, Breaz Vasile, 
lancu Pavel și alții, care au luat 
cuvîntul la discuții în cadrul adu
nării generale a organizației 
bază, care a dezbătut cererile 
primire în rîndurile membrilor 
partid a celor trei candidați 
partid.

In discuțiile purtate de ei 
mai scos in evidență și alte părți 
pozitive legate de viața și munca 
candidaților de partid ca, răspun
derea personală față de avutul ob
ștesc, atitudine tovărășească față 
de ceilalți colectiviști, exemplu 
muncă, fiind jmereu în rîndul 
lașilor.

Aceste 
candidați 
plătoare. 
manente 
nizației de partid, a fiecărui membru 
de partid pentru creșterea și educarea 
candidaților de partid, în așa fel ca 
timpul stagiului de candidat de 
partid să fie o adevărată școală de 
pregătire pentru a putea fi primiți 
în rîndul membrilor de partid.

Nu înseamnă însă că organizația 
de bază din brigada a Vil-a, ca și ce
lelalte organizații de bază din gos
podăria colectivă Cistei, nu mai au 
nimic He făcut în ceea ce privește 
pregătirea candidaților pentru primi
rea lor în rîndul membrilor de par
tid. Rezultatele pozitive obținute 
trebuie să constituie un stimulent 
spre noi succese în îndeplinirea a- 
cestei sarcini deosebit de importan
tă în viața partidului nostru.

însușiri dobîndite de 
de partid nu sînt 

Ele sînt rodul unei 
preocupări din partea

Pregătiri pentru campaniaderecoltare

La G. Â. S. Gaida de Jos
Din exoeriența fruntașilor în creșterea păsărilor

de 
de 
de 
de

au

în 
frun-

acești 
întîm-

per- 
orga-

După terminarea cu succes a 
lucrărilor din campania agricolă 
de primăvară, conducerea gospo
dăriei de stat din Gaida de Jos 
și-a mobilizat forțele la efectua
rea reparațiilor la utilajul ce va 
fi folosit în 
tare.

Prin buna organizare a timpu
lui de lucru 
(mecanic șef tov. Sîrbu loan) s-a 
reușit ca pînă la data de 16 mai 
a.c. să se repare în întregime u- 
tilajuil ce va fi folosit în campa
nia agricolă de vară. Astfel s-au 
reparat 8 combine, 2 prese de ba
lotat și alte utilaje.

Ritm lent la S.M.T. Alba lulia

campania de recol-

la atelierul mecanic

La S.M.T. Alba lulia ritmul re
parațiilor la utilajele agricole ne
cesare în campania agricolă de 
vară, se desfășoară nesatisfăcător.

Așa, de exemplu, din cele 17 
batoze de care dispune S.M.T. 
Alba doar 7 sînt reparate. La fel 
stau lucrurile și cu combinele și 
presele de balotat. Din cele 29 
combine care necesită a fi repa
rate s-au reparat doar 18, iar din 
presele de balotat una față de 6 
aflate în atelier.

Pentru rezultate cit mal bune
An de an gospodăria noastră co

lectivă cîștigă o experiență tot mai 
bogată în creșterea păsărilor. Anul 
trecut noi am crescut 1.000 pă
sări și rezultatele frumoase la 

‘sfîrșitul anului 1962, primul an 
de experiență, ne-au convins ca în 
acest an să mărim ferma avicolă cu 
încă 3.000 păsări astfel ca să avem 
la sfîrșitul anului cel puțin 2.800 
păsări matcă. In scopul asigurării 
celor mai bune condiții pentru creș
terea puilor s-au luat încă din iarnă 
măsurile cele mai corespunzătoare, 
iar nouă, colectivistelor ni s-a în
credințat sarcina de răspundere să 
creștem în acest an 3.000 pui. Am 
învățat de la specialiști și din pro
prie experiență că se pot obține re
zultate foarte 
sărilor, dacă 
mai înaintate

La data de 
primul lot de
Pentru a-i crește sănătoși și vigu- 
roși, din prima zi ne-am străduit să 
creiem condițiile cele mai bune de 
creștere, în special pentru prima

bune în creșterea pă- 
aplicăm întocmai cele 
metode.
17 aprilie am primit 
1.500 pui de o zi.

Preocupare a organizației de bază
Recent a avut loc la gospodăria 

■ colectivă din Berghin adunarea ge
nerală a organizației de partid. La 
adunare 
«tații de 
tovarăși 
fără de 
bază.

Cei prezenți la această adunare 
au ascultat un raport informativ 
despre felul cum a muncit organi
zația de bază cu activul fără de 
partid și care este contribuția aces
tuia la îndeplinirea sarcinilor poli
tice și economice trasate de partid.

Din cele relatate s-a desprins 
preocuparea permanentă a biroului 
organizației de bază de a atrage în 
activul fără de partid un număr cît 
«îai mare de colectiviști fruntași, de 
a împrospăta în permanență rîndu- 
rile acestuia. Dar, sarcina cea mai 
importantă în această direcție este 
aceea de creștere și educare politi
că a membrilor activului fără de 
partid, lucru de care s-a ocupat bi
roul organizației de bază. In acest 
scop, problemele economice ale gos
podăriei colective ca, prelucrarea 
cifrelor planului de producție, exe
cutarea construcțiilor zootehnice, 
pregătirea campaniei agricole de 
primăvară, cît și măsurile politice 
și organizatorice luate pentru înde
plinirea lor, au fost larg dezbătute 
în adunări deschise ale organizației 
de bază.

Pentru educarea politică a acti
vului fără de partid au fost organi
zate conferințe, despre rolul

------------ -O

pe lingă membrii și candi- 
partid, au participat și 55 
ce fac parte din activul 
partid al organizației de

ducător al partidului, patrio
tismul socialist și internaționalis
mul proletar și altele care au con
tribuit la creșterea conștiinței mem
brilor activului fără de partid.

Creșterea conștiinței acestora se 
reflectă în participarea activă la în
deplinirea tuturor sarcinilor încre
dințate de organizația de partid, la 
atitudinea lor nouă față de muncă în 
gospodăria colectivă. Participarea 
la muncă patriotică pentru executa
rea unui volum mare de lucrări la 
construcțiile zootehnice, executarea 
de lucrări de întreținere la pășunea 
gospodăriei colective, propunerile 
de preț făcute de unii membrii din 
activul fără de partid cu privire la 
dezvoltarea gospodăriei colective, 
dovedesc creșterea continuă a nive
lului de pregătire politică a activu
lui fără de partid. Mulți membrii 
din activul fără de partid printre 
care Perța Aurel, Ghenescu Vasile. 
Ludwig Martin și alții alături 
de membrii și candidații de partid 
sînt în fruntea muncilor ce se des
fășoară în prezent în gospodăria 
colectivă pentru obținerea de recol
te sporite, pentru consolidarea con
tinuă a gospodăriei colective.

I. KISS
instructor al Comitetului raional 

de partid

îngrijiți cu atenție, puii cresc și se; dezvoltă frumos. IN CLIȘEU: co
lectivista Anca Măriți din Totoi în mijlocul puilor pe care-i îngrijește.

CI apărut

lună, aceasta fiind perioada cînd ei 
au nevoie de cea mai atentă îngri
jire. Știind că puii sînt foarte gin
gași la frig, umezeală sau căldură 
prea mare am căutat tot timpul să 
menținem în camere temperatura la 
care puii sînt continuu vioi.

Din practica noastră putem spune 
că hrana constituie condiția esen
țială în creșterea puilor. Consiliul 
de conducere a asigurat toate fura
jele stabilite după rațiile întocmite 
de specialiști, in primele 14 zile puii 
au fost hrăniți din 2 în 2 ore și in 
fiecare zi în mod progresiv cu rații 
tot mai variate, bogate în vitamine 
si săruri minerale ca ouă, brînză. 
lapte și morcovi rași. In plus Iernai 
dăm lapte acru și lucernă verde to
cată la discreție.

Ca să preîntîmpinăm apariția bo- 
l'lor, acordăm o deosebită atenție 
menținerii curățeniei în permanență 
prin schimbarea așternutului, spăla
tul și dezinfectatul zilnic al dușu
melelor și văruirea periodică a pe
reților. înainte de a fi servită pui
lor apa o fierbem și o răcim. De a- 
semeneja fierbem și dezinfectăm în 
fiecare zi tăvile și vasele folosite la 
prepararea hranei.

Supravegheați în continuu, atît 
ziua cît și noaptea, în cele 30 de 
zile, puii din primul lot de 1.500 au 
crescut și s-au dezvoltat frumos și 
fără multe pierderi. In zilele aces
tea ne pregătim să primim lotul ur
mător de 1.500 pui de o zi și ne 
vom strădui ca și acestora să le a- 
cordăm toată îngrijirea pentru rea
lizarea întocmai a prevederilor pla
nului r.ostru de producție pe anul 
1963, privind creșterea păsărilor, 
contribuind din plin și în acest fel, 
la creșterea veniturilor gospodăriei 
ș: la o mai bună aprovizionare a 
populației cu ouă și carne de pa
săre.

MARCU DOMNICA 
îngrijitoare de păsări G.A.C. 

Calda de Jos

întreținerea culturilor - o etapă hotărîtoare pentru sporirea recoltei
Ritmul lucrărilor de întreținere 

trebuie intensificat
(Urmare din pag. l-a)

treacă la mobilizarea tuturor forțe
lor de care dispune pentru a inten
sifica ritmul lucrărilor de întreținere 
a culturilor. ,De asemenea, un mai 
mare sprijin trebuie acordat consi

liului de conducere din partea comi
tetului executiv al sfatului popular 
comunal care este obligat să ajute 
această unitate pentru o mai bună 
organizare a muncii și îndeplinirea 
sarcinilor care îi stau în față.

Prind viață propunerile cetățenilor
Cetățenii din Mihalț își doresc co

muna lor tot mai frumoasă, tot mai 
bine gospodărită. In acest sens ei 
au făcut cu ocazia alegerilor din 
martie a.c. ca dealtfel și după a- 
ceea, numeroase propuneri, venind 
în acelaș timp cu sugestii pentru în
făptuirea lor.

Ținînd seama de ajutorul neprecu
pețit al maselor și pe baza propune
rilor și sugestiilor acestora, comite
tul executiv al sfatului popular co
munal a întocmit un plan de măsuri, 
care a fost dezbătut și aprobat de 
sesiunea de constituire a sfatului 
popular d'n 8 martie 1963.

Deși de la această dată a trecut 
puțin timp, ca urmare a preocupării 
sfatului popular și al deiputaților 
s-a reunit să se realizeze o seamă 
de obiective din planul de măsuri, 
privind buna gospodărire și înfru
musețare a comunei. Fără îndoială 
că rezultatele obținute în această di
recție șe datoresc în primul rînd 
cetățenilor, care mobilizați de depu
tați au participat activ la rezolva
rea. propriilor lor propuneri.

Astfel, în perioada la care ne re
ferim, cetățenii au executat curăți
rea șanțurilor pe o lungime de 
3.264 m.l. la care au participat sute 
de cetățeni. O contribuție deosebită 
la executarea acestor lucrări și-au 
adus-o cetățenii din circumscripțiile

electorale nr. 2 și II (deputați Com
șa Cornel și respectiv Breazu Sa
bina).

Alegătorii din circumscripțiile e- 
lectorale 5 și 6 Mihalț au propus 
deputaților lor să se transporte pie
triș pentru repararea străzilor din 
aceste circumscripții. In frunte cu 
deputății, cetățenii au transportat 
în scurt timp peste 150 m.c. pietriș, 
în fruntea acestei acțiuni situîndu-se 
colectiviștii Comșa Cornel 1. Vian, 
Comșa Simion grosu, Breazu Emil 
și alții.

Comuna Mihalț a fost electrifica
tă, dar pe unele străzi încă nu a 
fost extinsă rețeaua electrică. Ce
tățenii din circumscripția electorală 
nr. 17 ridicînd această problemă la 
întîlnirea cu deputatul lor, s-au an
gajat în același timp să contribuie la 
executarea acestei lucrări. Și cetă
țenii au trecut la fapte. Rețeaua de 
curent electric a fost extinsă 
încă 350 m.l. lucrare la care 
Drîmbărean Gheorghe, Barna 

,i alții 
mobilizînd 
cetățeni din cir- 
(deputat Bama

tavian, Laslo Florian și 
muncit cu dragoste, 
exemplul lor și alți 
cumscripția 
Marian).

Pentru a 
viștilor din 
de învățătură din ce 
în satul Cistei se va construi

nr. 17

se crea 
comuna

De ce atîta rămînere în urmă ?
Vremea călduroasă din ultimele 

săptămîni a favorizat mult crește
rea și dezvoltarea plantelor în cîmp. 
Lucrul acesta atrage după sine ne
cesitatea urgentării lucrărilor de în
treținere și mai ales la culturile 
prășitoare. Ținînd seama de aceas
ta, în majoritatea unităților agricole 
din raion, unde munca a fost ma; 
bine organizată s-a trecut cu toate 
forțele la efectuarea lucrărilor de 
întreținere obținînd pe zi ce trece 
rezultate tot mai frumoase în mun
că.

nou local de școală, iar la Mihalț, 
spațiul actual al școlii va fi mărit 
cu încă patru săli de clasă. Aceste 
construcții vor completa peisajul 

' 1 unnoului sat colectivizat, vor da 
aspect tot mai frumos comunei.

Problema acestor construcții

Cu toate acestea mai sînt încă li
nele conduceri de unități care deș; 
au culturi unde lucrările de întreți
nere trebuiau începute, nici pînă la 
data de 16 mai nu s-au1 luat mă
surile cele mai corespunzătoare 
pentru grăbirea lor. Numai așa șe 
poate explica faptul că pînă ia a- 
ceastă dată la gospodăria colectivă 
din Șard încă nu s-au început lu
crările de întreținere la porumb, iar 
din cele 17 ha cultivate cu cartofi 
au fost prășite doar 3 ha.

De ce atîta rămînere în urmă la 
Sard? La aceasta să răspundă con
siliul de conducere (președinte tov. 
Milaci loan), prin luarea de urgen
ță a 
suri 
ritm 
nere 
înalt

celor mai corespunzătoare mă- 
care să ducă la executarea în 
susținut a lucrărilor de întreți- 
a culturilor prășitoare și la un 
nivel agrotehnic.

cu 
tov. 
Oc-

au 
prin

copiilor colecti- 
noastră condiții 
în ce mai bune,

. ___  _____ ______ a
stat și stă în atenția sfatului popu
lar comunal și am putea, spune în 
atenția fiecărui colectivist în parte. 
Aceasta se explică și prin aceea că 
animați de dorința _ de a contribui la 
ridicarea acestor importante con
strucții colectiviști tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei participă la acțiu
nile ce se întreorind pe această li
nie de către sfatul popular comu
nal.

La Cistei, în urma . propunerilor 
făcute de alegătorii circumscripției 
electorale nr. 25, s-au transportat 
pînă în prezent 64 m.c. pietriș ne
cesar lucrărilor de construcție' a lo
calului școlii de 8 ani. La Mihalț 
au fost transportați mai mult de 30 
m.c. pietriș și s-a turnat fundația 
celor 4 săli de clasă în proporție de 
50 la sută.

In comuna Mihalț în perioada de 
la alegeri și pînă în prezent sfatul 
popular a reușit să mobilizeze ma
sele de cetățeni la rezolvarea și a 
altor propuneri .menite să ducă Ia 
continua înfrumusețare a satelor 
comunei noastre și la buna lor gos
podărire.

BALICI CONSTANTIN 
secretarul sfatului popular al 

comunei Mihalț

Concluzii
Din constatările făcute pe teren 

cu prilejul raidului a reeșit că în 
majoritatea unităților agricole din 
raion unde organizațiile de partid 
îndrumă și controlează îndeaproa
pe activitatea consiliilor de con
ducere, rezultatele de pînă acum 
sînt frumoase, lucrările de între
ținere a culturilor se desfășoară 
în ritm susținut și la un nivel a- 
grotehnic superior.

Cu toate acestea mai sînt încă 
unele conduceri de unități ca Mi
halț, Cricău, Drîmbar și altele 
care nu în suficientă măsură se 
preocupă de această importantă 
lucrare și sînt încă rămași în ur
mă. Executarea la timp a lucrări
lor de întreținere a culturilor este 
una din principalele sarcini care 
stau în perioada actuală în fața 
conducerilor unităților agricole, 
nentrti a cărei realizare trebuie 
luate toate măsurile necesare. Tre
buie folosită din plin fiecare cli
pă bună de lucru în cîmp. astfel 
încît lucrările agricole să fie exe
cutate la timp și de calitate su
perioară pentru obținerea unor re
colte sporite Ho cereale la hectar.



Troleibuz cu suspensie hidropneumatică
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Organizarea rațională, a pășunatului — o mar* 
rezervă de sporire a productivității pășunilor

Cîteva sfaturi practice
...Pentru a scoate lustrul de pe 

haine, aranjați fusta sau pantalo
nii pe o masă, iar locul lustruit îl 
acoperiți cu o bucată de postav 
deasupra căruia puneți o cîrpă îm
păturită în două, care a fost mu
iată într-un amestec format din- 
tr-o lingură de oțet la 200 gr. de 
apă.

...Eventualele pete ale ursonu
lui se pot șterge cu un burete îm
bibat cu apă săpunită, după care 
se șterge cu buretele îmbibat nu
mai în apă curată.

...Pantofii de velur (antilopă) 
se curăță de lustru frecîndu-se cu 
periuță specială de sîrmă, iar 
urmele unsuroase se freacă ușor 
cu hîrtie sticlată specială.

...Catifeaua pan fiind un mate
rial de mătase artificială se poate 
curăța bine în baie de neofalină. 
Cu această ocazie se pot scoate și 
majoritatea petelor; pentru trata
rea petelor rezistente trebuie cu
noscută natura acestora.

...Curățirea poșetelor din vini
lin se face în mod foarte simplu: 
cu apă și săpun. In cazul petelor 
rezistente trebuie cunoscută na
tura acestor pete, în vederea in
dicării metodei de tratament.

însoțind controlul circulație»

Stop pe liber și... oprit
Ne aflam nu într-o cursă de ur

mărire a unui oarecare răufăcător! 
Nu! Ne aflam în mijlocul acelor ce, 
cu ochii pironiți spre înainte, cu 
mîna strînsă pe volan, străbat sute 
și mii de kilometri păzind ca lu
mina ochilor viață atîtor și atîtor 
pasageri sau transportînd uriașe 
bunuri materiale. Ne aflam așadar 
în mijlocul unei adevărate armate 
de conducători auto chemați să 
asigure transportul pe drumurile 
publice. O sarcină deosebită, ce tre
buie îndeplinită cu întreaga răspun
dere!

Am însoțit timp de 2 zile brigada 
de la controlul circulației din Di
recția Generală a Miliției. Am întîl- 
nit atîtea și atîtea fapte, unele dem
ne de laudă, altele... Iată, de pildă, 
un caz. Motociclistul Wagner Ioan 
conduce din 1954. Dar grija pentru 
respectarea regulilor de circulație a 
fost întotdeauna o lege. O spune și 
carnetul. Toate taloanele sînt din 
1954 neatinse. Sînt și alții mulți ca 
el. Iată-1 pe tovarășul Borșan Ale
xandru de pe autobusul cu nr. 50992 
HD. Ca de fiecare dată e și acum 
la datorie și cu... regulile de circu
lație la punct.

...înaintăm pe șoseaua ce duce 
la gară. Este oprit autocamionul nr. 
25.766 HD, proprietatea I.R.T.A. — 
Alba lulia. Șoferul Dreghici Gheor- 
ghe transportă deșeuri de cherestea. 
Deasupra însă stau nereglementar, 
supuși chiar la accidente, încărcă
torii. Dar nu acesta e tot baiul. Ma

Uzinele „V. 1. Lenin" din 
Plzen (R.S.C.) au început să 
producă troleibuze „Skoda-9- 
TR-P" cu suspensie hidro
pneumatică, la care arcurile 
de oțel sînt înlocuite cu per
ne de cauciuc cu aer compri
mat. Presiunea aerului poate

La o școală din Leningrad 
a fost realizată, cu ajutorul 
elevilor, o mașină ciberneti
că pentru examinarea școla
rilor și controlarea gradului 
lor de pregătire pentru exa
mene.

Noua mașină se aseamă
nă cu un televizor. Pe ecran 
apare textul întrebării și trei 
răspunsuri posibile. Elevul a- 
lege pe cel pe care îl consi
deră just și apasă pe buto
nul respectiv. Imediat apare 
semnalul „răspuns corect" 
sau „răspuns greșit". După 
numărul răspunsurilor corec

Mașină cibernetică pentru 
examinarea elevilor

Adevărul despre duelul
Expert» medico-legiști din Lenin

grad au stabilit, la 126 de ani după 
duelul dintre Pușkin și Dantes, că 
acesta d’n urmă s-a făcut vinovat 
de încălcarea premeditată a reguli
lor duelului.

Specialiștii au stabilit că pistolul 
pe care Dantes l-a folosit în duelul 
căruia Pușkin i-a căzut victimă, a 
fost de calibru mai mare deoît al 
adversarului său.

Cu ajutorul metodelor criminalis-

Cosmosul în
Oamenii de știință sovietici și a- 

mericani au examinat în comun po
sibilitățile folosirii sateliților artifi
ciali ai pămîntuliji în scopul obți
nerii ’ de date meteorologice, stabi
lind totodată unele detalii în legă
tură cu efectuarea unui experiment 
comun în spațiul cosmic.

Academicianul Anatoli Blagonra
vov, care a participat la consfătui
rea oamenilor de știință sovietici și 
americani care a avut loc la Roma, 
a declarat recent reprezentanților 
presei că pentru a se afla din timp 
apropierea calamităților naturale ca 
uragane, taifunuri și furtuni, vor fi 
folosiți în viitorul apropiat sateliți 
artificiali ai pămîntului, înzestrați 
cu aparatai special, care vor efec
tua observații de la mare înălțime 

șina mai are și serioase defecțiuni 
tehnice la direcție și la sistemul de 
frînare. Frîna este complet defectă, 
puțind fi în orice moment predispusă 
la accidente. Vinovății? Sînt și șo
ferul xși șeful de garaj Vulpe Ioan, 
deoarece la ieșirea din garaj a auto
camionului nu i s-a făcut revizia 
tehnică și ca atare nici foaia de par
curs n-a fost semnată. Cu asemenea 
defecțiuni, care pot provoca grave 
accidente, nu se admite circulația pe 
drumurile publice și deci cei vino- 
vați au fost sancționați. Un aseme
nea caz s-a întîmplat din nou după 
numai o oră. Șeful de garaj Anghel 
Șerban, admite fără revizie (și fără 
semnătură pe foaia de parcurs) să 
iasă la drum un alt autocamion. Cu
rios mai ales că la primul caz era 
și el de față!

Un alt caz. Vine spre noi o mo
toretă flară număr de înscriere în 
circulație. Proprietarul ei, Țîrlea I- 
larie din Alba lulia nici că-i păsa. 
Are omul curaj, mai ales că săvîr- 
șea o a doua și foarte gravă faptă: 
conducea în stare de ebrietate. Fap
te grave pe care numai oamenii fără 
răspundere, care se joacă cu viața 
lor și a altora, le pot săvîrși.

O asemenea abatere este săvîr- 
șită de șoferul Morar Constantin, 
conducătorul autobuzului nr. 50.984 
HD proprietatea I.R.T.A. Alba lulia.

— Am băut o singură țuică de 
dimineață — încearcă să justifice el.

N°-am mteresat la conducerea au
tobazei despre tov. Morar. Am ră- 

fi reglată automat sau ma
nual, în funcție de încărcă
tura mașinii.

Pernele de aer se formează 
în niște cilindri dintr-un a- 
liaj ușor. Intre pereții aces
tora și perne se află un strat 
de ulei cu ajutorul căruia se 
reglează presiunea.

te, mașina „pune" nota pe 
care o merită elevul respec
tiv.

Dacă elevul are nevoie de 
mai mult timp de gîndire 
pentru a răspunde, mașina 
rsu-1 așteaptă, ci trece la în
trebarea următoare, scăzîn- 
du-i însă nota.

Un lucru cu totul nou este 
așa-numitul „bloc de încura
jare", adăugat mașinii, și 
care oferă o bomboană de 
ciocolată elevului care a răs
puns corect la toate întrebă- 
-ile.

dintre Pușkin și Dantes
tice moderne, experții au stabilit că 
sub uniforma de cavalier de gardă, 
Dantes purta o armură. Prin ur
mare, pe teren s-a prezentat la duel 
nu un adversar cinstit, ci un adevă
rat asasin.

Datele obținute cu ajutorul ex
pertizei infirmă versiunea inconsis
tentă cu privire la ricoșarea glonte- 
luî lui Pușkin care s-a lovit de nas
turele mantalei lui Dantes.

slujba omului
asupra norilor și formării rafalelor 
puternice din atmosferă. Fotogra
fiile transmise pe pămînt vor da posi- 
bilitaite-meteorologilor să întocmeas
că hărți sinoptice ale întregului 
glob. Totodată, acești sateliți vor 
transmite și alte informații cu ca
racter științific. Se prevede crearea 
unui canal special de comunicație 
între Moscova și Washington în ve
derea transmiterii prin telefon a 
observațiilor meteorologice, a foto
grafiilor și hărților sinoptice. Pen
tru anul viitor se prevede efectua
rea unui experiment în Cosmos cu 
baloniil-satelit american „Echo-2“, 
cu a jutorul căruia va fi stabilită le
gătura prin radio, telefon și tele
graf între oamenii de știință ame
ricani și sovietici.

mas surprinși. Ni s-a spus că este 
unul dintre cei mai vrednici șoferi. 
Cum sei împacă atunci fapta sa cu 
aprecierile tovarășilor de muncă? 
Tovarășul Moraru trebuie să știe că 
orice merite afr avea, nu are dreptul 
să săvîrșească asemenea abateri de 
la regulile de circulație.

La intersecția Galda de Jos, con
trolul circulației găsește două ca
zuri pentru care vina o poartă mai 
mult conducătorii unităților respec
tive decît cei de la volan. Rutieris- 
tul Marian Constantin este trimis în 
cursă fără foaie de parcurs.

— La noi — spune el — toți ru- 
tieriștii călătorim așa. Nu ni se dă 
foi de parcurs.

Iată un fapt care contravine re
gulile de circulație și pe care con
ducerea S.M.T. Alba lulia trebuie 
să-l analizeze, luînd măsuri ca pe 
viitor s'ă nu se mai repete. Celălalt 
caz este al rutieristului Dan Vasile, 
de la I.C.F. Alba lulia, care a venit

Pășunatul reprezintă forma cea 
mai obișnuită și economică de folo
sire a ierbii de pe pășuni. De felul 
cum se organizează pășunatul de
pinde gradul de folosire a ierbii, 
producția animalelor și chiar pro
ductivitatea pășunii. Animalele tre
buie să găsească zilnic cantitatea 
de iarbă de care au nevoie în stare 
cît mai fragedă. Pe de altă parte 
pășunatul trebuie astfel organizat 
încît ierburile să nu fie pășunate 
prea intens și nici să nu rămînă 
prea mult nepășunate.

Unul din sistemele mult folosite 
este pășunatul rațional organizat pe 
tarlale. Pentru aplicarea acestui sis
tem, pășunea trebuie împărțită în 
mai multe târlele, care sînt apoi pă
șunate pe rind. Pe o tarla animalele 
nu trebuie să pășuneze mai mult de 6 
zile. In funcție de durata pășunatu- 
lui pe o tarla și de oerioada nece
sară refacerii ierburilor, numărul 
tarlalelor poate fi diferit. In cazul 
cînd pășunatul pe o tarla durează 6 
zile și perioada de refacere a ierbu
rilor esie de 30 zile, sînt necesare 5 
tarlale.

Pentru condițiile raionului nostru, 
sînt suficiente 5-6 tarlale care vor 
fi delimitate prin garduri fixe sau 
anumite semne vizibile. Tarlalele pot 
fi pășunate liber, pe întreaga supra
față, sau pe porțiuni delimitate zil
nic cu ajutorul gardului electric, 
înainte de a trece pe o nouă porțiune 
animalele sînt lăsate să pășuneze 
suprafața pășunată în ziua prece
dentă, după care se cosesc resturile 
neconsumate, se împrăștie îngrășă
minte și se irigă.

Raionul nostru și-a prevăzut pen
tru acest an să extindă organizarea 
pășunatului rațional pe o suprafață 
de 3.545 ha. Și acest lucru este pe de
plin posibil mai ales că actualele 
pășuni sînt valoroase, cu floră 
de bună calitate și care se pretează 
pentru pășunatul organizat în cele 
mai bune condițiuni.

Consfătuirile de producție — la nivelul 
sarcinilor actuale

(Urmare din pag. l-a)

Cu sprijinul și sub directa îndru
mare a organizațiilor de partid, co
mitetele sindicatelor trebuie să se 
preocupe permanent de îmbunătăți
rea organizării consfătuirilor de pro
ducție astfel ca acestea să dezbată 
problemele sporirii productivității 
muncii, îmbunătățirea calității pro
duselor și reducerea prețului de 
cost al acestora. In același timp 
după specific, la multe unități din 
raion ca fabrica „Ardeleana", Iprod- 
coop, A. C. R., moara „Nicolae 

împreună cu un alt tovarăș de mun
că să ducă pe șantier 2 tractoare și 
două remorci. După cîteva zile de 
așteptare, din cauză că atelierul me
canic n-a terminat reparația Ia 
timp, cei doi tractorișt au fost obli
gați să se întoarcă pe șantier pe un 
tractor și... două remorci, tocmai 
așa cum nu admit legile de circu
lație.

Iată că în drum întîlnim un caz 
care denotă că unii conducători de 
auto nu prețuiesc cîtuși de puțin 
carnetul de conducere. Șoferul Duca 
Ioan săvîrșește infracțiunea de de
pășire de traseu. Controlul circula
ției sancționează abaterea, dar omu
lui nici că-i pasă. După mai puțin 
de o oră este prins din nou în a- 
ceeași infracțiune. Și culmea — 
conducea doar pe bază de înlo
cuitor de carnet deoarece, se vede 
treaba, atîtea infracțiuni de circula

Pentru sporirea productivității pă
șunilor Consiliul agricol raional as 
luat măsuri de îngrășarea. pășunilor 
și de aplicarea amenadamentelor pe 
pășunile, cu reacție acidă. Astfel, în. 
1963 s-a îngrășat suprafața de 92© 
ha de pășuni cu superfosfat și ni- 
trocalcar la gospodăriile colective 
din Teiuș. Henig, Straja, Alba Iu- 
lia, Mtoești, Galda de Jos și altele, 
s-au aplicat 100 tone amendamente 
de dolomittă pe pășunea, din Straja 
și s-a supraînsămînțat suprafața de 
65 ha. De asemenea pentru sporirea 
producției pe pășuni și ținerea aces
tora în perfectă stare de vegetație 
s-a pus în funcțiune grupul de as- 
persiune care va asigura udarea a> 
cel puțin 400 ha. Pentru delimitarea 
tarlalelor zilnice s-au comandat 24 
de garduri electrice.

In momentul de față în gospodă
riile colective din raion s-a trecut 
la organizarea unui pășunat cît mai 
rațional. Multe gospodării colective 
ca cete din Galda de Jos, Drîmbar, 
Vințul de Jos și altele acordă în
treaga atenție acestei probleme, pre- 
ocupîndu-se de pășunatul rațional pe- 
tarlale cu o încărcătură corespun
zătoare. Sînt însă și unele gospo
dării colective ca cele din Mihalț, 
Bucerdea Vinoasă, Șard și altele, 
care au dispus folosirea pășunilor1 
mai înainte de termen și admit 
fără justificări ca pășunatul șă se 
facă de-a valma în mod neraționaî. 
Acest lucru influențează asupra pă
șunilor, scăzîndu-le productivitatea 
de masă verde la hectar.

De aceea este necesar ca în fie
care gospodărie colectiva să se ia 
măsuri cît mai urgente pentru orga
nizarea temeinică a pășunatului. 
Respectînd regulile organizării pă- 
șunatului rațional avem toate con
dițiile de-a asigura un pășunat cît 
mai bun animalelor și de a. contribui' 
astfel la ridicarea productivității a- 
nimafelor.

Dr. CHELNER RUDOLF 
șeful secției creșterea animalelor 

Consiliul agricol raional Alba

Bălcescu" și altele din oraș să se 
treacă la organizarea consfătuirilor 
de producție comune, între schim
buri și secții, în ordinea inversă flu
xului tehnologic, accentuîndu-se pe 
legătura ce există între un loc de 
muncă și altul. Trebuie să se acor
de apoi întreaga atenție traducerii 
operative în viață a propunerilor ce 
se fac în aceste consfătuiri. Orga- 
nizînd consfătuirile de producție la 
un nivel cît mai înalt, sporim con
tribuția acestora la îndeplinirea sar
cinilor planului de stat pe 1963.

ție a săvîrșit încît a rămas el... pe 
geantă.

Faptele de mai sus scot în eviden
ță cu oi deosebită putere că alături 
de numeroși conducători auto 
buni, pătrunși de simțul răspunde
rii și al datoriei, pe drumurile pu
blice mai circulă șoferi care-s cer
tați cu regulile de circulație, care 
conduc sub influența alcoolului, 
merg cu viteză, excesivă, șoferi care 
nu numai că ei se expun la grave ac
cidente, dar periclitează viața alto» 
oameni și provoacă pagube mate
riale. Împotriva acestora din urma 
trebuie acționat hotărît, pe toate 
căile și de întreaga colectivitate. Ei 
trebuie să înțeleagă că dacă azi la 
viața oamenilor, la păstrarea avu
tului obștesc veghează atîtea și a- 
tîtea forțe apoi cu atît mai mult 
sînt chemați și ei să-și îndeplinească 
sarcina încredințată.

N. SPINEANU
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