
Să stringent la timp
și iârâ pierderi furajele

Pentru dezvoltarea continuă a e- 
fectivetor de animale și creșterea 
productivității acestora, în primul 
rînd este necesar să se asigure o 
puternică bază furajeră în fiecare 
gospodărie colectivă. Condițiile ra
ionului nostru oferă largi posibili
tăți pentru producerea unor canti
tăți îndestulătoare de nutrețuri în 
sortimente variate și de calitate 
bună. De exemplu, pe lingă însem
natele suprafețe de pășuni și finețe 
naturale, numai în acest an sînt cul
tivate aproape 1.000 ha cu porumb 
pentru siloz, peste 3.500 ha cu fu
raje leguminoase și alte plante de 
nutreț, care asigură în mare măsură 
necesarul de furaje. Aprovizionarea 
ritmică cu nutrețuri și hrănirea ra
țională reprezintă condiția principa
lă pentru înmulțirea animalelor, 
pentru sporirea producției de lapte, 
carne, lină, ouă. De aceea, este deo
sebit de important ca să se acorde 
cea mai mare atenție asigurării la 
timp a cantităților de furaje nece
sare la fiecare unitate agricolă. Este 
r.ecesar să se folosească toate su
prafețele furajere în mod cît mai 
intensiv, să se valorifice judicios 
toate resursele, ce se succed neîn
trerupt începînd din această lună 
pînă toamna.

Pe lîngă măsurile luate pînă în 
prezent pentru sporirea considera
bilă a cantităților de furaje este 
necesar să se acorde o mare aten
ție calității acestora și în special 
furajelor leguminoase ca lucernă. 
trifoi, borceag și altele, bogate în 
proteină, care au un mare rol în e- 
chilibrarea rațiilor de hrană și con
tribuie în măsură hotărîtoare la 
sporirea producției dacă sînt de ca
litate bună. Calitatea furajelor de
pinde însă de felul și timpul de re
coltare. Timpul cel mai potrivit este 
atunci cînd majoritatea plantelor 
(peste 75 la sută) sînt înflorite. Orice 
întîrziere față de acesta perioadă de 
timp duce la scuturarea florilor și 
frunzelor, la scăderea cu mult a ca
lității furajelor respective.

Strîngerea recoltei de pe aceste 
suprafețe, constituie în momentul de 
față o sarcină deosebit de impor
tantă ce trebuie să stea în atenția 
colectiviștilor în această perioadă, 
folosind din plin toate forțele, atît 
mecanice cît și manuale la recolta
rea și strîngerea furajelor din prima 
cosire la timp și fără nici o pier
dere. Cu cît vom recolta și strînge 
mai repede furajele leguminoase, cu 
atît vom obține nutrețuri de calitate 
mai bună. De aceasta este bine să 
țină seama și conducerile gospodă
riilor colective din Mihalț, Teiuș, 
Stremț, Benic, Alba Iulia, Oarda de 
Jos și altele, care dispun de supra
fețe între 120-200 ha cu trifoi și care

Concurs „cine știe cîști<ja“
In scopul îmbogă

țirii cunoștințelor co
lectiviștilor în domeniul 
zootehniei, Comitetul 
de cultură și artă, Con
siliul agricol și Comi
tetul raional al femei
lor, au organizat du
minică 2 iunie, un con
curs „Cine știe cîști- 
gă" pe temele: „Să ne 
însușim metode noi de 
dreștere a animalelor" 

și „Să folosim cele mai 
valoroase metode în 
creșterea păsărilor".

Participants la con
curs, colectiviști cres
cători de animale și 
păsări, au dovedit o 
bună pregătire. Ca ur
mare a răspunsurilor 
blune, cîștigători la 
prima temă s-au clasat 
tovarășa Udrea Valen
tina de la G.A.S. Gal-

IN CLIȘEE: La G.A.C. Ciugud pe terenurile nemecanizabile munca 
pentru recoltarea furajelor este în toi.

nici pînă la data de 5 iunie nu au 
început recoltarea lui.

O rezervă însemnată de furaje o 
constituie fînețele naturale în raio
nul nostru. Pe lîngă fînețele de deal 
a căror recoltare începe abia la sfîr- 
șitul acestei luni, multe unități dis
pun și de finețe de luncă a căror 
recoltare este bine să fie începută 
încă în aceste zile, cînd nu sînt a- 
glomerate și1 alte lucrări în cîmp. 
Prin strîngerea cît mai rapidă a 
nutrețurilor din prima cosire pe 
lîngă faptul că se obțin furaje do 
calitate, se crează și posibilitatea ca 
pe terenurile eliberate de timpuriu, 
înainte de venirea căldurilor mai 
mari, să crească plante din nou șî 
să se obțină o recoltă sporită de 
furaje din coasa a doua.

De asemenea, în scopul obținerii 
unor producții maxime la ha, tre
buiesc folosite toate posibilitățile de 
extindere a culturilor duble de po
rumb pentru siloz și masă verde. 
Pe măsură ce se el'berează terenu
rile de secară furajeră, borceag, orz 
si alte culturi timpurii, terenurile 
trebuie să fie imediat arate și se
mănate cu plante! furajere, obținîn- 
du-se noi și însemnate cantități de 
masă verde. De aceasta trebuie să 
țină seama și conducerea gospodă
riei colective din Mihalț, care deși 
a recoltat de mai multă vreme se
cara furajeră de pe aproape 40 ha, 
nici pînă la această diată nu a tre
cut la aratul si reînsămînțatul su
prafeței respective.

Recoltarea la tiran a furajelor si 
aplicarea diferențiată a măsurilor de 
care depinde sporirea producției la 
ha ne aceste suorafețe. precum și fo
losirea lor cît mai rațională, pot a- 
sigura animalelor o hrană consis
tente și echilibrată în tot timpul 
anului. De aceasta -trebuie să țină 
seama fiecare gospodărie colectivă, 
fiecare colectivist, veghind să nu se 
mai renete greșelile din anii trecuți, 
cînd din cauza tărăgănării recoltării 
la timp o mare parte din nutrețuri 
a fost de calitate foarte slabă și 
chiar stricată ca de exemplu la 
Galda de Jos, Ighiu și alte gospo
dării colective.

Paralel cu lucrările de recoltare 
a furajelor trebuie acordată toată 
atenția și lucrărilor de întreținere la 
porumb și mai ales la porumbul 
pentru siloz, 'care constituie hrana de 
bază a animalelor în timpul iernii.

De măsurile care se iau acum 
pentru asigurarea unor cantități în
destulătoare de furaje și de calita
tea acestora, depinde în mare mă
sură felul cum vor fi hrănite anima
lele în toamna și iarna acestui an, 
pentru sporirea producțiilor de car
ne, lînă, și alte produse necesare a- 
provizionării populației și pentru 
sporirea veniturilor bănești ale fie
cărei gospodării colective din raion.

da de Jos și colectiviș
tii Roman loan și Ma- 
trapei Gligor din gos
podăriile colective Te
iuș și Vințul de Jos, 
iar la cea de-a doua 
temă colectivistele Lu
ca Eufrosina, Susan 
Elena și Anca Maria 
din gospodăriile colec
tive Alba Iulia, Vințul 
de Jos și Totoi.
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IN CLIȘEU : Mecanizatorii de la S.M.T. Alba Iulia executînd ulti 
mele lucrări de reparații la un lot de combine.

Lucrările de întreținere 
să fie intensificate

In acest an gospodăria colectivă 
din Vințul de Jos a însămînțat cu 
porumb peste 450 ha. Dacă lucrările 
de însămînțări s-au făcut la timp și 
de calitate, nu același lucru se poate 
spune însă și de felul cum se execu
tă lucrările de întreținere. La aceas
tă unitate, pînă la ti iunie, s-a exe
cutat prima prașila doar pe 15 la 
sută din suprafața cultivată cu po
rumb. Intîrzierea lucrărilor de în
treținere favorizează creșterea bu
ruienilor, împiedică dezvoltarea plan
telor și duce la scăderea considera
bilă a producției.

De aceea, este necesar să se ia de 
urgență măsurile cele mai cores
punzătoare, să fie mobilizate toate 
forțele la executarea în ritm intens 
a primei prașile pe întreaga supra
față cultivată cu porumb, executîn- 
du-se totodată lucrări de calitate 
superioară.

Brigada a V-a fruntașă pe gospodărie
Colectiviștii din Bucerdea Vinoa- 

să s-au întrunit de curînd în adu
narea generală pentru a asculta și 
dezbate raportul consiliului de con
ducere asupra muncii desfășurate 
în executarea lucrărilor agricole ~ de 
primăvară, precum și asupra măsu
rilor ce vor fi luate pentru pregăti
rea în bune condițiuni a campaniei 
de vară. Fiind zi de duminică, co
lectiviștii au venit în număr mare 
la căminul cultural. Bilanțul pre
zentat de către tov. Feneșer Nico- 
lae, președintele gospodăriei, a fost 
rodnic. ’ Mîndri de rezultatele lor, 
colectiviștii au analizat cu răspun
dere nu mutmai aspectele pozi
tive dar și lipsurile, făcînd 
propuneri prețioase pentru îmbună
tățirea muncii în perioada de între
ținere a culturilor și de pregătire a 
campaniei de vară.

★
Din desfășurarea lucrărilor adu

nării generale s-a putut vedea in
teresul colectiviștilor pentru bunul 
mers al lucrărilor din gospodărie. 
Am remarcat simțul de răspundere 
și seriozitatea cu care colectiviștii 
au analizat problemele desprinse 
din raportul prezentat de pre
ședinte. S-a afirmat spiritul 
combativ și caracterul . construc
tiv al propunerilor, unitatea de 
vederi exprimată de majoritatea co
lectiviștilor în aprecierea rezultate? 
lor pozitive și mai cu seamă în re
cunoașterea deschisă a lipsurilor 
scoțînd în evidență cauzele care au

Vineri, 7 iunie 1963

Rămași în urma
Trebuie grăbite lucrările de între

ținere a culturilor prășitoare și la 
gospodăria colectivă din Căpud, 
care este încă mult rămasă în ur
mă. Pînă la 5 iunie, la această uni
tate s-a executat prima prașila doar 
pe suprafața de 88 ha din cele 340 
cultivate cu porumb.

Ținînd seama de faptul că tim
pul este foarte înaintat și că orice 
întîrziere a lucrărilor de întreținere 

___ PRIMUL LOC PE RAION------
In sala de festivități a Sfatului popular raional, a avut loc în ziua 

de 5 iunie a.c. ședința lărgită a Comitetului executiv al Sfatului popu
lar al raionului, la care au luat parte pe lîngă membrii comitetului exe
cutiv, președinții sfaturilor populare comunale și alți invitați.

Cu această ocazie au fost prezentate rezultatele întrecerii între sfa
turile populare cu privire la gospodărirea și înfrumusețarea orașelor 
și comunelor, pe anul 1962. In această privință, cele mai bune rezultate 
au fost obținute de comuna Ighiu care s-a clasat pe primul loc pe 
raion si locul trei pe regiune, La baza acestor rezultate a stat o mai 
bună organizare a muncii și îndeosebi mobilizarea largă a cetățenilor 
la acțiuni obștești. _________ _ _______

dus la apariția pe parcurs a unor 
deficiențe. Din cei 15 tovarăși care 
au luat cuvîntul nici unul nu a scă
pat din vedere să sublinieze ce a 
fost bun în munca gospodăriei co
lective, ce metode au folosit brigă
zile și echipele fruntașe, cine sînt 
colectiviștii care prin exemplul lor 
în muncă i-au antrenat și pe ceilalți 
în lucrările de bază ale gospodăriei 
în această perioadă, ce mai lipsește 
ca munca să meargă și mai bine 
în viitor.

Printre alții a luat cuvîntul și 
tov. Jurcla Epifan, care s-a declarat 
de acord cu cele analizate în spirit 
critic și autocritic în raportul pre
zentat de către tov. Feneșer N’co- 
lae. Consideră pe bună dreptate că 
brigada a V-a, condusă de tov. Mi
clea loan lui Vuc merită cu priso
sință să dețină titlul de brigadă 
fruntașă pe gospodărie. De aseme
nea, pe locul de frunte între echipe 
s-a ridicat echipa a IV-a din aceea
și brigadă a cărei șef este tov. Be- 
niceanu Vasile.

Colectiviștii din brigada a. V-a 
sînt harnici și săritori, a întărit spu
sele sale colectivistul Jurca Epifan. 
Ei răspund toți ca unul la lucrările 
ce au de făcut, sînt uniți în jurul 
conducerii și se într-ajutorează cînd 
se ivesc greutăți. Nu s-a întîmplat 
odată ca colectiviștii din această 
brigadă să primească o sarcină și 
să nu și-o ducă cu cinste la îndepli
nire. Nu poate să încheie ce are de 
spus tov. Jurca fără să recunoască
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Dau zor întreținerii 
culturilor

Colectiviștii l _ ~^5fmț acordă o 
deosebită atenț crăriior de în
treținere a cult Jr. Organizîndu-și 
bine munca în cadrul brigăzilor și 
echipelor, pînă la 5 iunie, ei au reu
șit să execute prașila a I-a la po
rumb pe suprafața de peste 310 ha 
din totalul de 365 ha.

Paralel cu efectuarea primei pra- 
șile la porumb, stremțenii au și e- 
xecutat prașila a II-a pe întreaga 
suprafață cultivată cu cartofi și sfe
clă de zahăr. Hotărîți să obțină re
colte sporite la ha, ei lucrează cu 
multă însuflețire la întreținerea cul
turilor. Printre colectiviștii fruntași 
se numără Cetean Simian, Florea 
Cornel, Mara Elena, Rus Tănase, 
Hcmănă Antonica și mulți alții.

duce la scăderea substanțială a pro
ducției din acest an, este necesar ca 
sfatul popular al comunei Pețelca 
și organizația de partid să sprijine 
și să îndrume conducerea acestei u- 
nități pentru o mai bună organizare 
a muncii, să ajute la mobilizarea 
tuturor forțelor, pentru ca lucrările 
de întreținere la cultura porumbu
lui să fie grabnic terminate.

rămînerea în urmă a brigăzii din 
care face parte față de nivelul . la 
care s-a ridicat munca colectiviștilor 
din brigada a V-a, Sînt unii. colec
tiviști, — arată cu nemulțumire vor
bitorul —■ care nu sprijină munca 
în colectiv, nu se străduiesc să ob
țină rezultatele dorite . de toți. 
Ar fi bine ca colectiviștii din 
brigada a IlI-a care în anul 
trecut au fost fruntași, să facă' 
o cotitură și să recucerească locul de 
cinste în gospodăria colectivă.

Tov. Măhăra Florian, Nister FloJ 
rian a lui Feliția, Hada Laurean, 
Pop Emilian, Bolea loan. Popa Ște
fan, Benicean loan și alții care au 
discutat, brigadieri, șefi de echipe 
sau colectiviști din cadrul gospodă
riei s-au asociat părerii exprimate 
de către tov.. Jurca și au venit cu 
propuneri prețioase pentru îmbuna-1 
tățirea munții în viitor.

Ultimele cuvinte din. discuția purJ 
tată de către tov. Miclea Ioan L- 
Vuc, brigadierul de la brigada a 
V-a s-au p’erdut în aplauzele însu-> 
flețite ale colectiviștilor prezenți în 
adunare. Figura tov. Miclea . loan, 
radia de mulțumirea pe care ți-o dă 
sentimentul datoriei împlinite, iar 
metodele sale de lucru înfățișate cu 
modestie, le-a prezentat cu convin
gerea pe care ți-o dă munca încu
nunată de roade.

— Noi am lucrat în colectiv. 
Ne-am adunat în fiecare seară cti 
șefii, de echipe în jurul organizato
rului de grupă de partid și ne-am

VICTOR PAȘTEANU 
membru al Comitetului executiv al 

Sfatului popular raional Alba

(Continuare în pag. 4-a)



Prețuirea timpului liber
Gătit sărbătorește, duminică 2 iunie, căminul cultural din Cricău a 

găzduit oaspeți dragi, artiști amatori din Șard, Galda de Jos, Bucer
dea Vinoasă, Intregalde, Ampoița și Benic, întruniți aici să se întrea
că în cîntec și joc în cadrul fazei raionale a celui de-al VII-lea concurs.

Apariția pe scenă a formațiilor artistice participante la concurs a 
fost salutată prin vii aplauze de sute de colectiviști din comuna gaz
dă care, cu tot timpul nefavorabil, populau pînă la refuz marea sală a 
căminului cultural. Spectatorii au apreciat rînd pe rînd măiestria artis
tică a coriștilor și dansatorilor din Galda de Jos, a coriștilor din Șard, 
a dansatorilor din Benic, a formației de fluierași din Intregalde și ta- 
ragotiștilor din Ampoița. O vie impresie a produs în rîndul spectato
rilor membrii brigăzilor artistice de agitație din Bucerdea Vinoasă și 
Intregalde care, bine pregătiți, au adus pe scenă în chip meșteșugit, 
aspecte din munca și viața nouă a consătenilor lor.

Concursul s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă. Meșteri în i inter
pretarea străvechiului „CăJușer", dansatorii din Cricău iau întărit -con
vingerea spectatorilor că rezultatele frumoase obținute de artiștii- ama
tori sînt rod al strădiuințer și a unei temeinice pregătiri.

■
IIjL.I

Sala căminului cultural din Cricău freamătă. Iși prezintă progra
mul brigada artistică de agitație din Bucerdea Vinoasă. — „Și inimi, 
și mîini, de-opotrivă, alături îți stau colectivă"...

Cu rîvEia șs pasiune
In drum spre Cricău unde avea 

ioc faza raională a celui de-al VII- 
lea concurs, Avram Aurel, un om 
trecut de 50 de ani, privi cu nesaț 
împrejurimile natale și în mintea sa 
se înfiripă dorința de a pune mina 
pe fluier și de-a cînta din el cum 
n-a mai cîntat nicicînd. II îndemnau 
cele statornicite la Intregalde în 
anii din urmă: școala, dispensarul, 
căminul cultural, toate noi-nouțe, 
Viața oamenilor de aici și ea la fel 
de nouă. Și poate și-ar fi și scos 
fluierul de la brîu, dacă unul din 
tinerii care-1 însoțeau nu i-ar fi în
trerupt firul gîndttrilor:

— Ce zici nene Avrame lua-otn 
primii?

Avram Aurel privi fața rumenă a 
tînărului. Intîlni apoi și privirile ce
lorlalți 9 fluierași din echipă și tu
turor le dădu încuviințare:

— Apoi... eu zic că lucrul acesta 
depinde de noi toți.

Pregătiri temeinice -rezultate frumoase
Vrednicie...

Vorbele erau pornite din inimă 
și tinerii simțind aceasta rîseră cu 
înțeles. Fiecare știa cîtă rîvnă pu
sese „vătaful" în pregătirea lor. I 
se alăturaseră lui Avram Aurel, de 
început Cristea Maeovei, Drăgan 
Simion și Avram Victor. Apoi, rînd 
pe rînd, veniră la cămin unde se 
înjgheba formația de fluierași, Bu- 
tuțui Nicolae, Cristea Constantin și 
toți ceilalți. Ei cu dorința, nenea 
Avram cu meșteșugul.

Și-așa, după o seamă de ieșiri pe 
scenă proprie și prin împrejurimi, 
iată-i și la concurs. Melodiile se 
succed una după alta. Sala răsună 
de aplauze. E răsplată pentru A- 
vram Aurel care și-a instruit cu rîv
nă și pasiune ortacii, e îndemn pen
tru toți fluierașii din Intregalde de 
a urca mereu mai sus pe treptele 
măiestriei artistice.

de-al

Colectivista Mezei Maria, coborî 
de pe scenă cu obrajii îmbujorați. 
Era poate pentru a suta oară cînd 
făcea acest lucru și totuși era nă
pădită de emoții și întrebări.

— Cum a fost?... se adresă ea 
tovarășei Miclea Elena, directoarea 
căminului cultural.

Cea căreia îi era adresată între
barea o privi, zîmbi și o îmbrățișă. 
Nu era nevoie să vorbească. Răs
punsul îl dădeau prin aplauze su
tele de spectatori din sala căminu
lui cultural din Cricău, care -urmă
ream ou interes evoluția fiecărei for
mații artistice, a fiecărui solist vo
cal, instrumentist sau dansator. In
terpretase colectivista Mezei Ma
ria minunat cîntecul „Vine dorul și 
mă-ntreabă“ și tovarășii săi de 
muncă îi răsplăteau succesul obți
nut la faza raională a celui
VII-lea concurs, îi răsplăteau mun
că depusă de-a lungul anilor în ca
drul căminului.

Și, mai era în aplauzele spectato- . 
rilor îlhcă o răsplată. Aceea a mun
cii depuse de tovarășa Mezei Maria 
pe ogoarele colectivei și - în activi
tatea obștească. La prășit pe tarlaua 
din „Curau" sau la lucru în vii la 
„Pîra-ie” glasul îi răzbate pînă de
parte dar și mîinile îi umblă neîn
trecute, și-apoi ca președintă a Co
mitetului comunal al femeilor este 
mereu pildă și îndemn în acțiunile 
de gospodărire a comunei. Unde nu 
te gîndești acolo o găsești. Iar co
lectiviștii din Cricău au cu toții a- 
celeași cuvinte despre tovarășa Me
zei Maria: e fruntașă pe ogoare, pri
cepută în conducerea treburilor ob
ștești, neobosită în activitatea cul
turală.

IN CLIȘEU: Tinerii colecti
viști din echipa de „Călușeri" a 
căminului cultural din Cricău.

Dacă ar fi să vorbim despre ziua 
de lucru, desigur am începe cu 
ziua de luni. Dar cum este vorba de 
timpul liber, vom începe cu dumini
ca, ziua gnd peste tot, la orașe și 
sate, oamenii de toate vîrstele își pe
trec timpul liber așa cum și-l do
resc. Este ziua care te îmbie la plim
bare, la excursii, la film sau la joc.

Poposind duminica trecută în co
muna Stremț am aflat multe. Am 
aflat bunăoară, că aici, în satul lor 
drag, tinerii ca și bătrînii prețuiesc 
timpul lor liber și caută să și-l pe
treacă intr-un mod cît mai plăcut.

Toate drumurile duc spre 
căminul cultural

Este adevărat că în zilele noastre, 
spre căminul cultural, indiferent în 
ce poziție se află în spațiu, — la 
marginea sau mijlocul satului— se 
îndreaptă în fiecare zi, -dia-r mai ales 
duminica, sute și sute de oameni.

Cu toate că era o duminică plo
ioasă, cînd timpul nu te prea îm
bla să ieși din caisă, la căminul cul
tural din Stremț erau prezenți peste 
300 de oameni, unii așteptau cu ne
răbdare, să vizioneze filmul „Cava
lerii teutoni" (care era programat), 
alții intrau și ieșeau veseli de la 
biblioteca comunală. Printre ei i-am 
găsit pe.Mara Ștefan, Mara Ioan 1. 
Șofron, Cristea Ștefan, Cetean Si
mion, Crișan Cornelia și alții, care 
discutau ou ardoare despre cărțile 
citite, despre filmele vizionate, des
pre eroii acestora. Intr-un colț al 
bibliotecii, bibliotecara Raica Maria, 
caută de zor și cartea preferată a lui 
moș Vasile, „Drumeți-nid prin țară", 
In altă cameră în jurul unei mese 
erau adunați alți 10 inși, care urmă
reau cu nerăbdare cine va fi „mat", 
loan sau Nicolae.

Filmul se terminase, iar sala că
minului cultural era plină încă de 
oamenii. Ce era?... Pe scenă au ur
cat artiștii satului, care prezentau 
pentru cei aflați în sală o parte din 
programul susținut de ei în cadrul 
fazei raionale a celui de-al VII-lea 
concurs. Și, ca în multe alte dăți, 
au. cules ropote de aplauze. De! 
Cine nu-i cunoaște pe talentații ar
tiști amatori de aici, care nu odată 
s-au întrecut în cîntec și joc, atît 
pe scena proprie cît și pe scenele 
căminelor culturale din Teiuș, Mi
halț, Galda de Jos, Benic și altele. 

Și alături de Mapa Elena, Sîrbu 
Șuisana, Cetean Simion, Capătă Ni
colae, am putea enumera alții și al
ții care își aduc contribuția din plin 
la reușita manifestărilor cultural- 
artistice, inițiate de căminul cultu
ral.

Dar iată-1 și pe tovarășul Rusu 
Mihai, directorul căminului cultu
ral, căruia oamenii îi spun în șagă 
-responsabilul cu timpul liber. In. 
permanență printre artiștii căminiu- 
iui e mereu frămînta-t. Ce să facă, 
cum să procedeze sau ce metodă să 
mai folosească pentru ca atît pro
gramele prezentate cît și interpreta
rea să fie din cele mai alese satis
făcând astfel din plin pe pretențioșii 
săi spectatori.

In sală, în mijlocul unui grup en
tuziast de tineri colectiviști se află 
tovarășul Cetean Simion —■ secreta
rul organizației U.T.M. pe comună. 
Discuțiile sînt în toi. Ce să fie? Se 
discută despre sarcini? Nu! Cum 
programul artistic s-a încheiat, 
scaunele sînt date cu grijă la o par
te. începe dansul. In ritmul orches
trei tinerii din Stremț își petrec îm
preună, alte două ore.

Dacă ar vorbi pietrele
Nu departe de căminul cultural, 

în locul numit „La Demoni" se află . 
un frumos părculeț, amenajat prin 
munca patriotică a tinerilor din sat.

In mijlocul acestui părculeț se 
găsesc două mari pietre de care a- 
min-tirea multora din comună și în 
special a celor mai vîrștnici este.le- 
gată de vremurile de odinioară. Aici, 
lingă pietrele cele două, la lumina 
palidă a lunii, se adunau oamenii 
satului și-și împărtășau unii altora 
necazurile și nemulțumirile.

Bătrînele pietre, spălate de ploi 
și zăpezi, uscate de soare și vînt, 
dăinuie și azi. La Stremț însă ca 
de altfel în toate satele noastre viața 
s-a schimbat. Chiar și . pietrele 
s-au schimbat. Au devenit mai stră
lucitoare. Nu mai stăruie la lumina 
palidă a lunii. Fețele lor strălucesc 
ia lumina becului electric ce se a- 
pri-nde în fiecare seară de aproape 
un an încoace.

Deși timpul era înaintat, a- 
proape de ora 10 seara, în jurul 
pietrelor, la lumina becului electric, 
stăteau la sfat tineri și vîrștnici.' 
Era o atmosferă veselă, întreținută 
atîit de melodiile clarinetistului Cris
tea Ștefan sau ale taragotistului 
Pătrînjan Ioan cît și de snoavele 
spuse cu mult tîlc și haz de moș
negii — mereu tineri — Sekereș 
Aurel și Dărămuș Gheorghe. Aici, 
în păroulețul lor drag în fața pietre
lor străbune la lumina sclipitoare a 
becului electric, tinerii satului ală
turi de cei mai vîrștnici își găsesc 
loc de întîlnire ca altă dată. Numai 
că acum spusele lor nu mai sînt 
triste și revoltătoare ci freamătă de 
bucuria vieții lor noi. Ei. discută 
despre fruntașii lor ca Cetean Corne
lia. Mara Elena, Sîrbu Suisania, Stan 
Sabina, discută despre viața lor 
nouă, tot mai frumoasă.

1. PONORAN

La capătul unui an de muncă rod
nică, î.n care măiestria pedagogică 
s-a împletit strâns cu strădania a 
mii de elevi, școlile de cultură ge
nerală din raionul nostru și-au în
cheiat activitatea. învățători, profe
sori și elevi fac bilanțul -anului. Și 
este fructuos acest bilanț. Numărul 
elevilor promovați a sporit față de 
ainii precedenți. S-a ridicat calitatea 
cunoștințelor elevilor și s-au înre
gistrat progrese de seamă pe dru
mul legării cunoștințelor predate în 
școală de viață, de practica con
strucției socialiste.

Rezultatele obținute sînt rod al 
grijii cu care partidul .și guvernul 
înconjoară școala și slujitorii ei, sînt 
urmare firească a creșterii conștiin
ței cadrelor didactice și a preocu
pării atente a sfaturilor populare 
pentru crearea celor mai bune con
diții de muncă în școală. Faptul că 
în toamna anului trecut elevii Școlii 
medii din Zlatna și cei ai Școlii pro
fesionale de meserii din Alba Iulia 
au trecut prag de școli noi, înzes
trate cu toate cele de trebuință, a 
avut o puternică înrâurire asupra 
calității muncii desfășurate în tim
pul anului. Același lucru se poate 
spune, de asemenea, despre elevii 
cărora li s-au dat în folosință noi 
săli de clasă și, în general, despre 
toți fii oamenilor muncii din raionul 
nostru, care și-au început activita
tea din primele zile ale a-nu-lu' șco
lar în localuri curate, cu mobilier în
noit și material didactic bogat.

Construcțiile școlare - 
problemă (lc scamă a sfaturilor populare

Succesele obținute îin anul școlar 
. încheiat, constituie bază de plecare 

pentru dobîndirea de rezultate și 
mai grăitoare în viitor. Sarcinile 
trasate școlii de către partid și gu
vern sînt mari. Trecerea la învăță- 
mîntul general de 8 ani implică asi
gurarea de noi spații de învățămînt, 
noi construcții de școli, adăugiri de 
clase și amenajări.
. Făcînd din crearea de condiții op

time desfășurării muncii în școală 
o problemă de seamă, comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare din 
comunele Ighiu, Zlatnia,, Meteș și 
Cricău, au luat din timp toate mă
surile pentru impulsionarea ritmu
lui construcțiilor școlare, astfel ca 
acestea să fie date în folosință în 
termenele stabilite. Acest lucru însă 
nu s-a făcut peste tot. Comitetele 
executive ale sfaturilor populare din 
comunele Mihalț, președinte tov. 
Truța Petru, Sîntiimbru, președinte 
tov. D-răgan Gheorghe, comitetul e- 
xecutiv al Sfatului popular al ora
șului Alba . Iulia, președinte tov. 
Comșa Emil și -altele neglijează 
în mod nepermis executarea în ter
men a construcțiilor școlare. Așa-, de 
pildă, în comuna Mihalț încă din a- 
nul 1962 a fost prevăzut să se con
struiască -un local cu 8 săli de cla
să în satul C-istei și un local cu 4 
săli de clasă la Mihalț. Pentru a- 
ceasta, statul a acordat un credit

GRIGORE MUREȘAN 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional Alba

rambursabil de 80.000 de lei, pe lin
gă contribuția voluntară a cetățeni
lor. Și, este adevărat, sumele s-au 
cheltuit. S-au procurat o seamă de 
materiale ca ciment, binale, cără
mizi, parchet etc. Dar, cu toate a- 
cestea, lucrările de săpare a funda
țiilor au început abia în primăvara 
acestui an, în -urma intervenției ho- 
tărîte a comitetului executiv al sfa
tului popular raional, -care a stabi
lit cu comitetul executiv aii sfatului 
popular comunal -un grafic de lu
crări, cu date calendaristice pînă la 
care să se efectueze fiecare lucrare 
pentru realizarea construcțiilor res
pective. Rămîne ca acest grafic să 
fie respecta-t cu strictețe.

In aceeași situație se găsește și 
comuna S.întimbru cu construcția lo
calului cu 8 săli de clasă. Deși fun
dația s-a început în toamna anului 
1962, continuarea lucrărilor în pri
măvara acestui an s-au făcut cu mare 
intîrziere. Și doar cimentul era pro
curat, iar pe șantier au fost aduse 
30.000 cărămizi. Comitetul executiv 
al sfatului popular însă, a neglijat 
începerea lucrărilor, -a amînat de pe 
o zi pe alta mobilizarea cetățenilor 
comunei la muncă patriotică. Ast

fel fiind, nu-i mirare că materialele 
și mai cu seaimă cimentul, se degra
dează aducî-nd prejudicii calității lu
crărilor. Oare comitetele. executive, 
ale sfaturilor .populare din comune
le de mai sus,’ să nu fi înțeles că 
răspund direct de buna gospodărire 
a materialelor de construcție, de 
realizarea în termen a lucrărilor vo
tate în adunările cetățenești?

încă din anul 1961 s-a. turnat fun
dația pentru un nou local de școală 
la Pîclișa, iar în -primăvara anului 
trecut s-a procurat și transportat la 
fața locului întreaga cantitate de 
cărămidă. Lucrarea însă stă -pe loc. 
La Bărăbanț s-au ridicat pînă a- 
proape la șarpantă zidurile a două 
săli de clasă. Banii depuși în contul 
construcției stau ineuti-lizați, ia-r lu
crările stagnează. Comitetul exe
cutiv -al Sfatului popular, al orașu
lui Alba Iuliia are posibilități eco
nomice și tehnice, -poate și trebuie 
să ia de -urgentă toate m^artle-ga 
aceste săli de cla-să să fie JLto .țn 
folosință pînă la începerea», atmlîif 
școlar 1963-1964. O mai 
ție trebuie să acorde terminării con
strucțiilor începute și comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular Ciugud 
unde, deși două săli de clasă sînt 
ridicate în roșu sub acoperiș, termi
narea lor se tărăgănează, iar luară- - 
rile celei de a treia sală de clasă 

prevăzută a se construi, încă nici nu 
s-a-u început. Este cazul, de aseme
nea, ca sfatul popuil-ar al comunei 
Feneș să treacă mai operativ la 
construirea celor douiă săli de clasa 
la Galați, ca spațiu de școlarizare 
pentru școala de 8 ani din acest 
sat.

E un fa-pt constatat -că toate co
mitetele executive au -mult mai mul
te posibilități pentru ă grăbi ritmul 
construcțiilor începute, folosind mat 
gospodărește contribuția voluntară 
a cetățenilor și timpul care le stă la 
dispoziție, astfel î-neît anul școlar 
viitor să se deschidă prin darea în 
folosință a noi localuri și săli de 
clasă, creînd astfel cele mai- bune 
condiții de învățătură fiilor oameni
lor muncii. Pentru aceasta însă, tre
buiesc mobilizate toate forțele, . uti
lizate cu pricepere toate posibilită
țile și resursele locale, îneît obiec
tivele școlare să fie realizate în ter
men și de bună calitate.

Concomitent cu impulsionarea con
strucțiilor școlare, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare trebuie 
să ia măsuri pentru -repararea- și în
treținerea localurilor existente, ame
najarea de noi săli de clasă în clă
diri corespunzătoare culm este cazul 
la Hăpria-, Berghi-n, Oarda- de Jos 
-și -altele, asigurând pe deplin spațiul 
de școlarizare la -nivelul cerințelor 
dezvoltării școlii de 8 ani.

Îndeplinim prin aceasta o sarcină 
de mare răspundere trasată prin ho
tărârile celui -de-al IlI-lea Congres 
al -partidului nostru.
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ÎNTĂRIREA vieții interne de partid 
IN ATENȚIA organizațiilor de bază

Me seriu corespondenții dm
Realizări de seamă la toți indicii

Prin activitatea creatoare desfă
șurată de oamenii muncii, sub con- 
ducerea partidului, sînt îndeplinite 
an de an sarcinile prevăzute de Di
rectivele telui de-al Hl-lea Congres 
al P.M.R.

Dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului, încheierea pro
cesului dd colectivizare a agricultu
rii, participarea tot mai largă a 
maselor la viața social economică 
impun ridicarea pe o treaptă mereu 
mai înaltă a muncii de partid.

Organelor și organizațiilor de 
partid, atît din industrie cît și din 
gospodăriile colective le reviii sar
cini din ce în ce mai complexe a 
căror îndeplinire este condiționată 
de priceperea de a conduce multila
teral, de cunoașterea profundă a tu- 
' vor fenomenelor ce iau loc în viața 
tonomică.

* In raionul nostru, ca urmare a 
unei susținute munci politice de mo- 
•Mizare a maselor, desfășurată de 
organizațiile de partid se obțin re
zultate detosebite în ceea ce privește 
îndeplinirea sarcinilor economicei. 
Criteriile de apreciere a muncii u- 
nei organizații de partid, sînt în 
primul rînd rezultatele obținute în 
sectorul în care-și desfășoară acti
vitatea. După felul cum sînt înde
plinite aceste sarcini economice, 
după felul în care colectivul reușește 
să asigure o producție mai mare, 
mai bună și mai ieftină, după a- 
ceasta se apreciază activitatea or
ganizației de partid, după aceasta 
se poate vedea dacă munca de 
partid este rodnică.

Sînt în raionul nostru, atît în in
dustrie cît și în agricultură nenumă
rate exemple din care rezultă că or
ganizațiile de partid își concentrea
ză eforturile spre îndeplinirea celor 
«nai importante sarcini ce le stau în 
față și in primul rînd, în spre întă
rirea continuă a vieții interne de 
partid, baza tuturor succeselor în 
toate sectoarele de activitate. Acest 
lucru este confirmat de fapte, de 
viață.

In acest sens pot fi date multe e- 
vs-mple, din care se desprinde fe
lul cum organele și organizațiile de 
partid au în atenția lor, în perma
nență, întărirea vieții interne de 
partid, ridicarea nivelului muncii 
politice la nivelul sarcinilor actuale.

Colectivele de muncă din între
prinderile raionului și-au îndeplinit 
și depășit sarcinile de plan pe tri
mestrul I al anului 1963, iar unită
țile socialiste din agricultură au ob
ținut și ele succese deosebite în ce 
privește pregătirea și executarea lu

crărilor agricole din campania de 
primăvară; se dezvoltă și se întă
rește averea obștească a gospodă
riilor colective.

Organizația de bază a uzinei de 
preparație de la sectorul Valea Do- 
sultr a E. M. Zlatna, U.C.M. Zlat- 
na, Depoul C.F.R. Teiuș, Comitetele 
de partid din gospodăriile colective 
Mihalț, Cistei și altele dovedesc 
multă preocupare în ceea ce privește 
organizarea și desfășurarea muncii 
politice, întărirea vieții interne de 
partid și mobilizarea tuturor forțe
lor înspre îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție. Comuniștii 
de aici dezbat, analizează și iau mă
suri care asigură obținerea de noi 
succese în activitatea economică și 
aceasta în mod organizat, bine chib
zuit.

Se știe că la baza activități orga
nelor și organizațiilor de partid stă

------------♦♦------------

Cărți noi în editura politică
înaltul titlu de membru de partid

Lucrarea înfățișează cititorilor 
■preocuparea permanentă a partidu
lui nostru pentru aplicarea cu con
secvență a învățăturii leniniste cu 
priv're la titlul de membru de 
partid și la rolul crescînd al comu
niștilor la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid, reliefează activi
tatea susținută desfășurată de 
partid pentru antrenarea maselor la 
înfăptuirea politicii sale de desăvîr- 
șire a construirii socialismului în 
R. P. Romînă.

Oameni ai zilelor noastre
'Autorul prezintă în lucrarea sa 

•muncitori înaintați ai zilelor noas
tre, oameni pentru care interesele 
producției, ale colectivului sînt mai

ȘTEFAN BOUREANU 
prim-secretar al Comitetului raional 

al P. M. R. Alba

planificarea. Cu cît organele și or
ganizațiile de partid reușesc să-și 
propună în planurile lor de muncă 
cele mai importante probleme ce 
frămîntă colectivul de muncă și des
fășoară apoi o susținută muncă po
litică și organizatorică pentru în
deplinirea lor, cu atît și rezultatele 
ce se obțin sînt din cele mai bune.

Analizînd planurile de muncă ale 
biroului organizației de bază de la 
Uzina de preparație a sectorului Va
lea Dosului a E. M. Zlatna constați 
că ele cuprind sarcinile cele mai 
importante, atît politice cît și econo
mice ce stau în fața întregului co
lectiv și care cer o rezolvare mai 
grabnică. Astfel, probleme ca: anali
za prețului de cost, cum se preocupă 
conducerea secției de pregătirea re
parațiilor capitale, cum se desfă
șoară munca grupelor sindicale în 
cadrul uzinei, îndeplinirea hotărâri
lor luate de adunarea generală a 
organizației de bază cu ocazia ale
gerilor, au constituit obiective ale 
planurilor de muncă. De asemenea 
în atenția organizației de bază și a 
biroului au stat și alte sarcini, care 
au fost puse la ordinea de zi a adu
nărilor generale ale comuniștilor.

Pentru a informa pe membrii de 
partid despre felul cum se îndepli
nesc sarcinile ce stau în fața orga
nizației de bază, biroul îi informea
ză periodic pe aceștia pe bază de ra
poarte. Așa de exemplu, într-o adu
nare generală a comuniștilor, bi
roul organizației de bază a prezen- 

, tat un raport cu privire la viața in
ternă de partid, iar într-o altă adu
nare despre întărirea disciplinei de 
partid și de stat. In rapoartele pre
zentate au fost criticate unele as
pecte negative care s-au manifestat, 
ca lipsa unor tovarăși de la adu
nări sau din producție, etc. Măsurile 
luate de biroul organizației de bază 
de a desfășura o susținută muncă 
politică cu acești tovarăși, discuta
rea în mod individual cu fiecare, ca 
urmare a hotărîrilor adoptate de a- 
dunarea generală a membrilor de 
partid, au dus la îmbunătățirea 
muncii. In prezent, frecvența mem
brilor de partid la adunările gene
rale ale organizației de bază este 
de 99 la sută.

La Depoul de locomotive C.F.R. 
Teiuș, organizația de bază a anali
zat felul cum se desfășoară întrece
rea socialistă. Dezbaterile ce au a- 
vut loc în cadrul adunării generale 
au scos în evidență pe lingă rezul
tatele bune obținute și unele aspecte 
negative în ceea ce privește urmări
rea întrecerii, rezultatele obținute și 
nopularizarea lor, stimularea frun
tașilor, etc. Adunarea generală a or
ganizației de bază a hotărât luarea 
unor măsuri care au dus ulterior la 
îmbunătățirea muncii privind desfă
șurarea întrecerii socialiste.

Comitetul de partid din gospodă
ria colectivă Mihalț a analizat fe
lul cum se îndeplinesc sarcinile pen
tru întărirea economîco-org'anizato- 
rică a gospodăriei colective, cum 
muncesc organizațiile de bază din 
brigăzi pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le stau în față. Și—aici, ca 
urmare a muncii politice și organi
zatorice pe care o desfășoară orga
nizația de partid, rezultatele econo- 

presus de orice, căutători neobosiți 
și, promotori ai noului, pătrunși de 
năzuința de a învăța, de a se’ per
fecționa. Toate acestea, ca și forma 
interesantă de prezentare, fac ca 
lucrarea să aibă un rol educativ 
deosebit.

Onești — cetatea petrochimiei
In amplul său reporta j literar des

pre marele Complex petrochimic 0- 
nești, autorul demonstrează pe baza 
realizărilor din Valea Trotușului, 
forța înnoitoare, transformatoare a 
politicii partidului de ridicare a re
giunilor fa trecut înapoiate, înfăți
șează succesele obținute de oamenii 
muncii în producție, în ridicarea ni
velului lor de calificare și în conti
nuă îmbunătățire a condițiilor de 
trai. 

mice sînt din ce în ce mai bune, ac
tivitatea comuniștilor se face tot 
mai muit simțită în viața gospodă
riei colective, ca de altfel în toate 
celelalte unități ale agriculturii ra
ionului nostru.

Sînt însă unele comitete de partid 
și organizații de bază ca cele din 
gospodăriile colective din Oarda de 
Jos, Căpud, sectorul ceramic al în
treprinderii „Horia“ și altele care 
nu dovedesc toată atenția pentru 
ridicarea permanentă a activității de 
partid la locul lor de muncă, din 
care cauză se întîlnesc aici aspecte 
negative și în viața economică.

Multe organizații de bază și-au 
îmbunătățit stilul și metodele de 
muncă cu activul fără de partid, 
reușind să antreneze în activitatea 
practică pe care o desfășoară un 
mare număr de muncitori, ingineri 
și tehnicieni, colectiviști și intelec
tuali. Periodic membrii activului fără 
de partild sînt invitați să participe la 
adunările lărgite ale organizației de 
bază în care se dezbat probleme e- 
conomice. Pentru educarea politică 
a membrilor activului fără de partid 
au fost făcute diferite expuneri, o 
parte din aceștia au studiat în mod 
organizat în învățămîntul de partid. 
Ca urmare a măsurilor luate de or
ganizațiile de bază a crescut con
știința acestora, mulți dintre ei au 
cerut și au fost primiți în rîndurile 
candidaților de partid. S-au în
tărit rîndurile organizațiilor de 
bază, a crescut activitatea lor, sar
cinile politice și economice sînt mai 
larg cuprinse și îndeplinite.

Există și alte nenumărate exem
ple care confirmă că organizațiile 
de bază dovedesc tot mai multă 
preocupare pentru întărirea perma
nentă a vieții interne de partid.

(Continuare în pag. 4-a)
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Pe teme ale sfaturilor populare

Organizarea îndeplinirii hotărîrilor 
și a deciziilor

Una din preocupările de seamă 
care stau în atenția Comitetului exe
cutiv este organizarea îndeplinirii 
hotărîrilor adoptate de sesiunile sfa
tului popular comunal precum și a 
propriilor decizii date cu ocazia a- 
nalizării diferitelor probleme din 
viața comunei.

Sesiunea Sfatului popular al co
munei Teiuș din luna martie a.c. 
printre altele a hotărît ca pentru a 
putea executa anumite lucrări cu 
caracter gospodăresc, deputății să 
organizeze consfătuiri cu alegătorii 
și să-i mobilizeze la acțiunile între
prinse de sfatul popular. De aseme
nea comisiilor permanente li s-a 
indicat să studieze anumite proble
me și să facă propuneri comitetului 
executiv pentru îmbunătățirea mun
cii în sectorul respectiv.

Trecînd la aplicarea în viață a 
acestei hotărîri, comisiile permanen
te și-au adus un aport deosebit la 
îndeplinirea obiectivelor ce au stat 
în fața comitetului executiv. Astfel, 
comisia permanentă de gospodărire 
comunală (președinte tovarășul 
Bostan Dumitru) a prezentat un re
ferat și a propus să se paveze cu 
piatră străzile A. lancu, Rîtului, I. 
Creangă și Dorobanți în care scop 
să se organizeze o consfătuire cu 
cetățenii de pe aceste străzi.

Desfășurînd întrecerea socialistă 
sub lozinca „Să realizăm indici de 
producție cît mai înalți", muncitorii 
atelierului central de reparații și-au 
încununat cu succese strădania. Pla
nul producției globale pe luna mai 
a fost îndeplinit în proporție de 
101,13 la sută, productivitatea mun
cii a sporit cu 7,88 la sută,, iar prin- 
tr-o judicioasă folosire a materiale
lor au fost economisiți mai mult de 
10.000 lei peste sarcina planificată, 
aceleași "bune rezultate fiind Qbți-

Trenuri cia tonaj sjporît
Mecanicii și fochiștii de pe loco

motivele Depoului G.F.R. Teiuș' în
scriu mereu realizări noi în jurna
lul întrecerii socialisto-

Acordînd o atenție deosebită fo
losirii metodelor înaintate în exploa
tarea rațională a locomotivelor, în 
cursul lunii mai ei am remorcat un 
număr de 137 trenuri.de marfă cu 
tonaj sporit. In felul acesta au fost 
transportate peste nivelul stabil't 
6.823 tone, ceea ce echivâlează cu

Cu planul depășit luna de luna
Întrecerea socialistă, ce se desfă

șoară la autobaza I.R.T.A. clin Alba 
Iulia are ca obiective principale pe 
lîngă îndeplinirea sarcinilor de plain, 
folosirea rațională'. a mașinilor, re
ducerea consumurilor specifice de 
carburanți și realizarea de cît mai 
multe economii.

Ca urmare a conștiinciozității co
lectivului de muncitori die aici s-a 
reușit ca planul de producție să fie 
realizat și depășit lună de lună la 
toți indicii. Astfel de la începutul a- 
.nului și pînă la data de 30 mai a.c. 
planul global pe unitate a fost dc-

In întîmpinarea celui 
al cooperație

.Mobilizați și îndrumați de organi
zațiile de partid, lucrătorii din ca
drul cooperației de consum din ra-

Ținînd cont de această propunere, 
comitetul executiv a organizat în 
ziua de 19 mai a.c. o adunare cu 
cetățenii .de pe aceste străzi și le-a 
explicat necesitatea executării lu
crărilor de pavare a străzilor. Cu 
multă însuflețire a fost primită pro
punerea făcută, iar în zilele urmă
toare s-a și trecut la procurarea ma
terialelor necesare. Asemenea ac
țiune a fost întreprinsă și pe stră
zile 30 Decembrie și Griviței unde 
prin muncă patriotică cetățenii au 
procurat cantitatea de peste 2.000 
m.c. piatră și nisip. Prin măsurile 
organizatorice luate de comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular comunal, 
de a mobiliza masele de cetățeni la 
acțiuni1 cu caracter gospodăresc și 
de înfrumusețare cît mai ales prin 
larga participare a maselor la mun
ca patriotică, s-a reușit să se rea
lizeze economii ce depășesc suma 
de 50.000 lei.

In luna mai, sesiunea sfatului 
popular a analizat felul cum s-au 
pregătit și desfășurat lucrările din 
campania agricolă de primăvară și 
a luat hotărîri corespunzătoare care 
de asemenea au fost îndeplinite cu 
succes ca urmare a preocupării co
mitetului executiv și a fiecărui de
putat în parte.

nute și în primele zile din această 
lună. ; , i

Tot ca urmare a folosirii celor 
mai eficiente metode în "munca lor, 
muncitorii de aici au realizat în 
cursul acestui an 129.000 lei eco
nomii la prețul de coșt.

O contribuție de seamă la obți
nerea. acestor rezultate au adus-o 
muncitorii Bucur Anton, Pop Iosif, 
Radu Petru din brigada condusă de 
comunistul Moldovan Simion.

ANDREI TIMPEA

circa 6 trenuri în plus remorcate pe 
distanța Coșlariu-Sibiu. Totodată 
prin remorcareă. trenurilor cu tonaj....- 
sporit ei au realizat o economie du 
8 tone combustibil convențional..^

O contribuție de la 'reali
zarea acestor succes? _.dus-o me
canicii de locomoti' rimiș Gavri
la, Ciortea loan și .iedrea Gligor 
împreună cu • fochiștii Crișan Vasile, 
Mateica Gligor si Hălălaie Traian.

I. CHIOREAN

pășit cu 22,5 la sută. - Totodată au 
fost realizate, economii peste plan 
în valoare de lei 29.000. ceea ce re
prezintă de fapt propriul angaja
ment al colectivului pe întregul an. 
La fel au fost realizate economii la 
consumul de carburanți în valoare 
de peste 22.000 lei. Printre fruntașii 
autobazei, care și-au adus aportul 
la realizarea acestor succese se nu
mără Marincescu Constantin, Ră- 
diucan Nicolae, Oancea Romulus și 
Popa Gheorghe.

_________ Ing. BESOIU SIMION 

de-al IV-lea Congres 
i de consum
ionul Alba, întîmpină cel de-al IV- 
tea Congres al cooperației de con
sum cu rezultate din cele mai de 
seamă. Pe lunile aiprilie și mai pla
nul global la desfacerea de mărfuri 
cu amănuntul a fost realizat în pro
porție de 105,8 la sută, iar cel de 
achiiziții în proporție de 134,5 la 
sută. In lunile care s-au scurs din 
acest an, rezultate, frumoase s-a.u 
obținut și în ceea ce privește înca
sările din fondul social, planul fiind 
realizat în proporție de 102 la sută, 
iar în acțiunea de înscrire a noi 
membrii planul a fost depășit cu 56 
la sută.

Frumoasele rezultate obținute în 
întîmipinarea Congresului cooperați
ei de consum sînt rod al muncii tu
turor lucrătorilor din cadrul . coope
rației și în special al consiliilor să-, 
tești din Mihalț, . Benic, Feneș, I- 
gtiiu și alte comune, care și-au a- 
dus o prețioasă contribuție la în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate în cinstea însemnatului 
eveniment.

T. GLIGA

Inafară de hotărârile sesiunilor 
sfatului popular comunal, comitetul 
executiv a dat o serie de decizii ca 
urmare a problemelor analizate în 
ședințele ce au avut loc pe baza 
planului de muncă. Astfel, în pe
rioada ce s-a scurs de la constitui
rea sfatului popular comunal (8 
martie a.c.) comitetul executiv a 
analizat diferite probleme cu carac
ter gospodăresc, economic și social 
ca activitatea sectorului I.G.O., ac
tivitatea cooperativei pentru buna 
aprovizionare a oamenilor muncii, 
felul cum se desfășoară munca la 
dispensarul medical pentru apăra
rea sănătății cetățenilor. De aseme
nea s-a analizat felul cum se pre
ocupă serviciul zooveterinar de 
prevenirea îmbolnăvirii animalelor 
în gospodăria colectivă.

Pentru îndeplinirea sarcinilor re
ieșite din decizii comitetul executiv 
a organizat îndeplinirea lor și pu
tem spune că în cea mai mare par
te ele au fost îndeplinite întocmai 
ca urmare a sprijinului primit din 
partea cetățenilor mobilizați de de
putății sfatului popular comunal.

Comitetul executiv ține evidența 
tuturor hotărîrilor și deciziilor atît 
ale sfatului popular cît și ale organe
lor superioare și luptă pentru înde
plinirea lor la timp și cu cele mai 
bune rezultate.

PADUREAN ADRIAN 
secretarul Comitetului executiv al 

Sfatului popular al comunei Teiuș

trenuri.de


Folosirea capronului în metalurgie
caja de degroșare a laminorului nr. 
5 a funcționat peste patru luni.

Capronul prezintă o serie de a- 
vantaje față de bronz, plumb, oțel 
și alte metale. El nu se oxidează, 
este mai rezistent la frecare, la co
roziunea uleiurilor și benzinei, este 
rău conducător de electricitate. Pu- 
tînd fi turnate sub presiune, piesele 
de capron nu au nevoie de o prelu
crare suplimentară, ele 
mai ieftine decît orice 
metal. _ ~

din Kazahstan 
studieze caracteris- 
ceței albastre care 
Marte ca un voal

In ultimii ani se folosește cu 
tot mai mult succes în metalurgie 
capronul obținut din deșeurile de la 
fabricile de ciorapi de capron. Nu
mai la Uzina metalurgică din Dne
propetrovsk au fost introduse în 
producție în ultimii ani 328 de di
ferite piese de capron, cu o greuta
te variind între cîteva grame și cî
teva kilograme. In tiijtp ce lagărele 
de bronz nu rezistă mai mult de 

■Jrei săptătrri lagărul din capron 
al transpr^ telul' cu role pentru

400 u fotografii ale planetei Marte
Anul acesta Observatorul Institu

tului de Astrofizica al Academiei de 
Științe din Kazahstan a obținut a- 
proxitnativ 400 de spectrograme ale 
planetei Marte.

Astrofizicienii 
și-au propus să 

■ ticite oplice ale 
învăluie planeta
misterios și îi ascunde fața.

Pe fotografiile obținute cu ajuto-

Descoperirea unui oraș antic în sudul Italiei
Un grup de savanți belgieni în 

domeniul arheologiei cercetează de 
mai mulți ani locul pe care a fost 
cîndva orașul antic Herdonia, din 
sudul Italiei, pe litoralul Mării A- 
driatice.

Orașul a fost înființat în secolul 
al VI-lea î.e.n. Aliat cu Roma în 
timpul războaielor punice, Herdonia 
a fost distrusă de Hanibal în anul 
212. Cu un secol mai tîrziiu, orașul 
a fost 
un zid 
km.

distrus de Hanibal în anul 
de centură lung de peste 2

O „insulă
expediție 
în Marea 

.insulă" de

“ în
O 

fică 
o .. 
teste pe apa sărată a mării.

are
El este una

din

hidrobiologică sovie- 
Neagră a descoperit 
apă dulce, care plu

tei “ ”. „Insu
la" ocupă o suprafață de circa 1.000 
metri pătrați, la o adîncime de a- 
proape 50 centimetri și este de cu
loare galbenă-verzuie. Pe suprafața 
de apă dulce plutesc crengi de po-

Constructii uriașe
Turnul de emisie al radiodifuziunii 

și televiziunii R.D. Germane, 
o înălțime de 356 m. 
din cele mai mari construcții 
Europa. El are o greutate de 400 de 
tone. Printre cele mai uriașe tur
nuri din lume se numără: turnul de 
televiziune din Moscova — în curs 
de construcție — înalt de 520 rn; 
urmează Empire-Stace-Building din 
New York — 422 tn, tumul de emi
sie al R.D.G. de la Zehlendorf — 
356 m, tumul Eiffel din Paris 300 
m, Etephans-dom din Viena — 136 
tn, primăria din Berlin — 97 m.

Sticla termogenă 
pentru geamuri

In laboratorul central al industri
ei sticlei din R. P. Polonă s-a obți
nut o sticlă de geam deosebit de in
teresantă și care este bună condu
cătoare de electricitate. Conectată 
la o sursă de curent, această sticlă 
începe să iradieze căldură. In Po
lonia, a început deja producția, in
dustrială a acestui nou material. 
„Geamurile termogene" vor fi folo
site în . primul rînd la autobuze și 
alic jTii jloace de locomoție, precum 
și la locuințe,

O descoperire pentru 
industria conservelor

Pe fundul lacului Ovretan, în 
prepiere de Oslo, oamenii de știin
ță au descoperit apă care conține o- 
xigen lichid. Cu ajutorul metodelor 
radioactive s-a stabilit că această 
apă este „în vîrstă" de 7.000—8.000 
de ani. Specialiștii afirmă că ea s-a 
păstrat din perioada, glaciară. In 
apă s-au găsit rămășițe bine conser
vate de animale, pești, plante de a- 
cum cîteva mii de ani. Duipă păre
rea oamenilor de știință norvegieni, 
apa fără oxigen poate, fi folosită 
pentru cofiservarea a diferite produ
se alimentare.

a-

fiind și mult 
piesă din

Ia un filtrurul telescopului atașat
optic roșu, se deosebesc particulari
tăți ale suprafeței planetei Marte. 
La un filtru optic albastru, aceste 
particularități nu au fost observate, 
s-a văzut însă clar calota polară, 
și petele confuze.

Studierea spectrogramelor obți
nute va permite dezlegarea uneia 
dintre cele mai interesante enigme 
ale planetei Marte.

Savanțiii belgieni au reușit să des
copere acest zid. Este în curs de 
dezvelire un mare amfiteatru, con
struit pe vremea împăratului Tra
ian. precum si alte construcții de 
mari proporții, printre care o parte 
a satului reconstruit în epoca Evu
lui Mediu și o fortificație de la sfîr- 
șitul imperiului roman.

In timpul săpăturilor a fost scoa
să la iveală o mare cantitate de 
fragmente ceramice datînd din 
VI î.e.n. — sec. XVI e.n.

sec.

Marea Neagră
mi, fire de trestie și fulgi de păsări 
acvatice. Cercetîndu-se fauna și 
flora insulei, s-a ajuns la concluzia 
că aceasta s-a format din apa Du
nării.

r urmare din pag. l-a)

consfătuit. După ce am analizat pe 
scurt cum s-a muncit în ziua în
cheiată, am hotărît pe loc ce vctn 
face în ziua următoare și cum ne 
vom împărți munca. Fiecare zi bună 
de -lucru am folosit-o din plin. Cînd 
am observat că unii colectiviști ră- 
mîn în urmă, i-am ajutat și nu am 
lăsat pe a doua zi nici o lucrare 
neterminată. Toate lucrările stabi
lite s-au îndeplinit în ziua respecti
vă și chiar s-au depășit. Am avut și 
greutăți dar uniți și hotărîți le-am 
învins. Munca noastră a fost apre
ciată de către consiliul de conduce
re și de organizația de partid din 
gospodărie. De aceea, chem la în
trecere, în numele brigăzii a V-a 
celelalte brigăzi și pe toți colecti
viștii, pentru succesul deplin al cam
paniei de întreținere a culturilor și 
campaniei de vară, pentru realiza
rea si depășirea prevederilor planu
lui de producție al gospodăriei noa
stre la toate culturile, în scopul a- 
tingerii încă din acest an ai unor in
dici de producție prevăzuți pentru 
anul 1965.

Brigadierul Muncuș Nicolae 
la a IlI-a, care din fruntașă ce 
fost s-a lăsat depășită de altele, 
recunoscut în cuvântul său că 
tr-adevăr brigada a V-a merită 
cui de frunte la care s-a ridicat.

Colectiviștii din brigada a IlI-a 
nu ar fi ajuns astăzi să plece capul 
în fața adunării generale, dacă toți 
ar fi muncit la fel de bine și nu 
s-ar fi găsit unii care să ne tragă 
înanoi -prin delăsare și lipsă de dis
ciplină în muncă. Totuși, credem că 
dacă vom pTimi un ajutor mai pu
ternic. din partea grupei de partid, 
drapelul de brigadă fruntașă nu va 
sta mult la brigada a V-a.

Tov. Belea loan, brigadierul zoo
tehnic, socotește că conducerea gos
podăriei s-a orientat bine în apre
cierea 'muncii brigăzilor și echipe
lor. Consideră că sectorul zootehnic

de
a
a 

în- 
lo-

Muzica—
în Iog de îngrășăminte
In urmă cu mai mulți ani, savan

tul indian prof. Sinyh, a făcut pri
mele cercetări asupra ’Afluenței vi
brațiilor sonore asupra plantelor. 
De atunci s-au desfășurat ample cer
cetări în cîteva țări; în special în 
U.R.S.S. și Canada. Rezultatele sîm 
revelatoare. Plantele de orez, tapio
ca,, arahide, diferite păstăioase au 
reacționat la anumite sunete pr'n- 
tr-un însemnat spor de producție.

Din laboratoare, cercetătorii au 
trecut direct pe lanuri. Ei au insta
lat maignetofpane și megafoane pu
ternice în plantațiile de trestie de 
zahăr, bumbac, cocotieri și în vii. 
Rezultatele au fost și. aici neașteptat 
de încurajatoare, obținîndu-se spo
ruri foarte însemnate de recolte.

Oamenii de știință indieni decla
ră, de asemenea, că au observat o 
creștere a rezistenței la diferite boli 
virotice a plantelor tratate cu unde 
sonore. O influență deosebit de po
zitivă o au tonurile înalte. Plante
lor le ajung 15-20 minute de muzi
că pe zi. Se subliniază, de aseme
nea. că folosirea muzicii nu este ne
cesară în toată perioada de vegeta
ție.

Cercetările continuă și, dacă ele 
vor confirma constatările de pînă 
acum, nu este departe timpul cînd 
banda de magnetofon va înlocui 
cantități însemnate de îngrășăminte 
chirilice.

Preparat pentru 
combaterea ruginei de grîu

In întreprinderea chimică „Pute
rea maselor" din provincia Sîciuan 
a început fabricația unui preparat 
care și-a dovedit eficacitatea în com
baterea ruginei — cea mai răspîn- 
dită boală a griului. Componenții 
principali ai preparatului sînt îluo- 
rul și bariul.

Noul preparat a fost încercat în- 
cepînd din i960 în condițiile. în care 
cultura griului era în întregime nă- 
păd'lă de această boală și toate pre
parările cunoscute se dovediseră 
inoperante. După a doua pulverizare 
cu noul preparat s-au obținut rezul
tate fcarte bune. Intrucît preparatul 
este toxic față de germeni, el tre
buie folosit înainte ca cerealele să 
dea în spic.

trebuie mai mult spri jinit, fiindcă și 
aici mai sînt unele lipsuri. Școate 
în evidență exemplul colectivistului 
Truța Florian 1. Iacob, care este 
fruntaș intre fruntași și. pildă vie 
pentru ceilalți colectiviști. Tov. Tru
ța Florian are rezultate deosebite 
nu numai în munca la cîmp, dar a 
ajutat mult și sectorul zootehnic la 
toate lucrările la care a fost che
mat. * ‘

— Avem și noi fruntași — spune 
cu mândrie brigadierul zootehnic, 
cum este tov. Borza loan lui Pre- 
cup îngrijitor de porci,, care depune 
o muncă de bună calitate. Munca de 
îngrijitor de animale este o muncă 
de cinste și de răspundere pe care 
trebuie s-o îndrăgească colectiviștii. 
Noi vom lupta să îndeplinim planul 
la toți indicii, iar brigada zooteh
nică să devină fruntașă pe gospo
dărie. . . 1

Despre hotărîirea colectiviștilor 
din Bucerdea Vinoasă, exprimată cu 
multă însuflețire în cadrul adunării 
generale, s-ar putea scrie încă mul
te. Nu putem încheia .însă fără a a- 
minti momentul emoționant al înmî- 
nării drapelașelor de fruntașă pe 
gosnodărie brigăzii a V-a, (bri
gadier tov. Miclea loan), echipei a 
IV-a (șeif de echipă Beniceanu Va- 
sile)și holecb’lvistiului fruntaș Truța 
Florian 1. Iacob, care mândri de o- 
noarea care li s-a făcut s-au anga
jat să fie vrednici, de încrederea și 
prețuirea colectiviștilor. Adunarea 
generală a colectiviștilor din Bu- 
cerdea a confirmat 17 fruntași din
tre cei miai harnici colectiviști și 
din celelalte brigăzi și echipe cum 
sînt: Bîrz Ioan 1. Simion; Teodores- 
cu Maria, Miclea Nicolae 1. Cosma, 
Nistor Ioan 1. Nicolae, Beniceanu 
Nicolae 1. Epifan, Crișan Aurelia, 
.Muncuș Elena, Miron Traian, Pop 
Ana 1. Eufimia, Truța Candin a Si
vului, Băla Ioan și Călimări Ileana. 
Cu mulțumirea citită pe față, cu e- 
moție și recunoștință pentru a.pre»

întărirea vieții mhrne de partid hi ate^tia 
organizațiilor de bază

(Urmare din pag. 3-a)

Dar există în același timp, unele 
aspecte negative, împotriva cărora 
organele și organizațiile de partid 
din raionul nostru vor trebui să ia 
măsuri organizatorice care în cel mai 
scurt timp să ducă la lichidarea a- 
cestor lipsuri și la ridicarea muncii 
de partid la un nivel tot mai înalt.

Este vorba în primul rînd de pla
nificarea muncii. Fiecare birou al 
organizației de bază în planurile 
de muncă lunare să-și stabilească cele 
mai importante probleme ce se pun 
în perioada respectivă; adunările 
generale ale organizațiilor de bază 
să ia asemenea măsuri organizato
rice care să asigure participarea tu
turor membrilor și candidaților de 
partid la aceste adunări. Trebuie 
pus un accent mai mare pe organi
zarea muncii pentru îndeplinirea 
hotărîrilor, atît a organelor supe
rioare de partid cît și a celor proprii 
la care să fie antrenați să-și aducă 
ccnlrifruția fiecare membru și can
didat de partid. Alai multă atenție

Campionatul regional de fotbal
CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE:

Victoria Călan 26 16 7 3 52:18 39
Minerul Deva 26 17 3 6 62:29 37
Siderurg. Huned. 26 15 5 6 43:22 35
Minerul Vulcan 26 15 011 54:45 30
Aurul Brad 26 12 311 58:42
Min, Aninoasa 26 10 7 9 41:35 27
Parîngul Lonea 26 10 511 40:42 25
Jiul II Petrila 26 B 710 34:39 25
Sebeșul Sebeș 26 10 412 41:46 24
Dacia Alba 26 10 412 33:58 24
C.F.R. Simeria 26 10 313 47:47 23
Constr. Huned. 26 8 612 33:50 22
Minerul Ghelar 26 8 4 12 42:49 20
C.F.R. Teiuș 26 8 414 39:50 20
Dacia Orăștie 26 8 315 35:51 19
Retezatul Hațeg 26 6 713 33:64 19

Minerul Deva — Sebeșul Sebeș; 
Minerul Aninoasa — C.F.R. Teiuș; 
C.F.R. Simeria — Dacia Orăștie, 
Parîngul Lonea — Retezatul Ha
țeg; Minerul Ghelar — Constructo
rul Hunedoara; Siderurgistul Hu
nedoara — Dacia Alba Iulia ; 
Jiul II Petrila — Aurul Brad; Mi
nerul Vulcan — Victoria Călan.

cierea muncii lor, fruntașii s-au pre
zentat rînd pe rînd în fața prezidiu
lui, înmînîndu-li-se unele cadouri al
cătuite d'n cărți și broșuri, cu ca
racter agrozootehnic, rechizite și o- 
biecte personale în semn de prețuire 
penitru hărnicia lor, fiind aplaudați 
și felicitați cu căldură de toți colec
tiviștii.

★
Adunarea colectiviștilor din Bu- 

cerdea s-a ridicat la un nivel mo
bilizator care a însuflețit pe part’- 
cipanți. Este o dovadă grăitoare că 
la îndemîna fiecărei conduceri de 
gospodărie colectivă stau multiple 
posibil'Tăți pentru stimularea intere
sului Colectiviștilor față de muncă 
și rezultatele pe care le obțin, 
pentru întărirea spiritului colec
tiv și a unității de voință a co
lectiviștilor în urmărirea celor mai 
bune rezultate, pentru ridicarea ni
velului de conștiință a fiecărui co
lectivist. Este necesar însă ca, 
consiliile de conducere să foloseas
că cu pricepere îndrumarea, și sprit- 
ținui pol'tic acordat de organizațiile 
de partid, să-și îmbunătățească sti
lul de muncă și să antreneze pe 
toți colectiviștii la lupta pentru în
tărirea economico-organizatorică a 
fiecărei gospodării agricole colecti
ve în vederea ridicării nivelului de 
trai, material și cultural a,l colecti
viștilor.

va trebui acordată în viitor activu
lui fără de partid, educării acestuia, 
antrenării Iui la îndeplinirea sarci
nilor ce, stau în fața organizației de 
partid, din rînduriie căruia să fie 
primiți în partid cei ce dovedesc că 
merită această încredere.

O latură deosebit de importantă a 
activității de partid este munca po
litică de masă, care trebuie să ca
pete un caracter tot mai combativ, 
cu și mai multe rezultate. Să fie 
folosite cu pricepere toate forțele și 
metodele muncii politice de masă, 
pentru educarea oamenilor muncii 
si antrenarea lor la rezolvarea pro
blemelor economice, atît din indus
trie cît și din agricultură.

întărirea permanentă a vieții in
terne de partid este o sarcină de 
cea mai mare răspundere ce se pune 
în fața tuturor organelor și organ’ 
zațiilor de partid, aceasta fiind ch 
zășia tuturor succeselor în lupta pel 
tru aplicarea în viață a Directive
lor celui de-al III-lea Congres ăf 
Partidului Muncitoresc Romîn.

•JOI---------------------------------

Rezultatele etapei 
din 2 iunie

Dacia Orăștie — Parîngul Loneiâ 
3-0 (3-0); Dacia Alba Iulia — Jiuî 
II .Petrila <3-3 (2-1), Aurul Brad—• 
Minerul Vulcan 8-1 (5-0); Reteza
tul Hațeg — Minerul Ghelar 5-4 
(2-2); Minerul Deva — Minerul A- 
ninoasa 3-1 (2-1); Sebeșul Sebeș — 
Victoria Călan 1-1 (0-1); C.F.R; 
Teiuș . — C.F.R. Simeria 4-3 (3-0); 
Constructorul Hunedoara — Side- 
rurgistul Hunedoara 0-3 (0-2).

-------------••-------------

Handbal în 7
In cea de a treia etapă a campio

natului, regional de handbal în 7, 
masculin și femenin, echipa Știința 
Teiuș a pierdut în fața echipei AriS. 
Cugir cu scorul de 30-14, iar echipa 
C.F.R. Teiuș a întrecut echipa Sebe
șul Sebeș cu 13-5.
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| Cooperativa „MUREȘUL» |
1 ALBA IULIA ’ S

RECRUTEAZĂ

absolvenți ai școlilor me
dii, secția reală, cu și 
fără diplomă de matu
ritate, pentru Școala teh
nică radio - televiziune 
din București cu durata 
de 3 ani. Termen de în
scriere pînă la 20 iunie 

a. c.
Informații se primesc la 

sediul cooperativei din str. 
Unirii nr. 2.
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I LUNA ÎNCĂLȚĂMINTEI DE VARA |

O. C. L. COMERȚ - MIXT 
din Alba Iulia

OFERĂ
prin magazinele de încălță
minte din Alba Iulia și Zlatna

Sandale femei, copii și 
bărbați cu fețe pînză 
Sandale perforate și 
cu berete
Sînt durabile, elegante

restaurantul din gară 
și grădina de vară 
clin Teîuș
care vă oferă un bogat sortiment de 
preparate culinare și băuturi alese.
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