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De curind în raionul nostru a a- 
vut Ioc închiderea învățămîntului de 
partid, atît la cercurile și cursurile 
cu program de sat cît și Ia cele 
cu program de oraș.

Analiza făcută, cu această oca
zie, de către organele și organiza
țiile de partid, a scos în evidență 
faptul, că în anul de învățămînt de 
partid 1962-1963 s-au obținut rezul
tate bune atît în ce privește latura 
organizatorică cît mai ales calita
tea propagandei de partid. Aceasta 
ca urmare a unei tot mai mari 
preocupări din partea organizațiilor 
de bază, care cu sprijinul și sub 
îndrumarea Comitetului raional de 
partid au analizat în adunări 
nerale, diferite laturi ale 
propagandă luînd măsuri 
de s-au constatat aspecte 
Ridicarea permanentă a 
învățămîntului de partid a sporit e- 
ficacitatea acestuia. Desigur, că re
zultatele învățămîntului de partid 
nu se reflectă întotdeauna imediat. 
Cunoștințele căpătate în studiu la 
seminar, se transformă în primul 
rînd în convingeri, apoi se mate
rializează în acțiunile concrete ale 
oamenilor în producție, în activita
tea obștească, în viata de toate zi
lele.

Faptul că la sfîrșitul semestrului 
I al anului 1963 colectivele de mun
că, din întreprinderi au raportat 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan, că în agricultură co
lectiviștii au terminat la timp lu
crările din campania agricolă de 
primăvară, iar în prezent sînt gata 
pentru marea bătălie a campaniei 
agricole de vară, sînt rezultatele u- 
nei munci pline de abnegație, con
știente a oamenilor muncii din ra
ionul nostru, influență a propagan
dei de partid, desfășurată în cer
curi și cursuri. Rezultatele muncii 
de propagandă sînt oglindite apoi 
în numărul mare de oameni ai 
muncii care au fost primiți în rîn- 
dul membrilor și al candidaților de 
partid.

închiderea învățămîntului de 
partid însă, nu presupune o pauză 
în munca de propagandă ci, dim
potrivă în condițiile actuale 
rîndurile partidului cresc și se 
tăresc, organele și organizațiile 
partid trebuie să desfășoare o 
mai intensă și susținută muncă 
propagandă, care să contribuie 
educarea membrilor și candidaților 
de partid. Trebuie desfășurată per
manent o activitate politico-educa- 
tivă în rîndul celor mai largi 
mase de oameni ai muncii din între
prinderi și mai cu seamă din rîn
durile colectiviștilor.

Ca urmare a sarcinilor trasate de 
Comitetul raional de partid, multe 
comitete de partid și organizații de 
bază au luat măsuri pentru ca pînă 
la deschiderea noului an în învăță- 
mîntul de partid să întreprindă o 
seamă de acțiuni cu caracter poli- 
tico-educativ.

La E. M. Zlatna, Complexul 
C.F.R. Teiuș, Coșlariu, la C.F.R.
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Alba Iulia și in alte întreprinderi, 
comitetele de partid și organizațiile 
de bază continuă să se ocupe in a- 
ceastă perioadă de munca de pro
pagandă în rîndul oamenilor mun
cii, în mod deosebit de educarea 
noilor membrii și candidați de 
partid.

Comitetul de partid din G.A.C. 
Galtiu în baza unui plan, a stabi
lit ce anume va face pentru desfă
șurarea muncii de propagandă în 
rîndul colectiviștilor. La îndruma
rea comitetului de partid la toate 
organizațiile de bază din Sîntim- 
bru, Galtiu și Coșlariu a fost expu
să conferința „Dezvoltarea proprie
tății obștești, cale principală pentru 
consolidarea economică și organi
zatorică a gospodăriei colective".

Este o latură pozitivă a activi
tății organizațiilor de bază, faptul 
că ele se străduiesc să găsească 
forme tot mai variate, care să con
tribuie la ridicarea nivelului poli
tic și ideologic al membrilor și can
didaților de partid. La Sîntimbru 
organizația de partid, și-a propus să 
organizeze cu membrii și candidații 
de partid o vizită la monumentele 
istorice ale orașului Alba Iulia. 
Alte organizații de bază și-au pro
pus să organizeze întîlniri ale can
didaților de partid cu membrii de 
partid mai vechi. Ceea ce s-a făcut 
pînă în prezent în această direcție 
este un lucru bun care va trebui con
tinuat și consolidat.

Prin grija Comitetului raional de 
partid au fost elaborate o seamă de 
conferințe cum ar fi „Rolul condu
cător al partidului"*, „Despre con
trolul organizației de bază în gos
podăriile colective", „Despre dis
ciplina în muncă", „Fizionomia mo- 
ral-politică a omului nou" și altele 
care au fost date organizațiilor 
de bază pentru a fi expuse în fața 
membrilor și candidaților de partid.

Se mai întîlnesc cazuri cînd nu 
peste tot, organizațiile de bază a- 
cordă muncii de propagandă a- 
ceeași atenție ca în perioada anului 
de învățămînt de partid, lipsă
va trebui lichidată și combătută cu 
toată tăria în viitor.

Organizațiile de bază de la 
brica „Sîntimbru", I.G.O., G.A.C. 
Mihalț, Pețelca și altele vor trebui 
să-și îmbunătățească activitatea 
privind munca de propagandă. A- 
cest lucru este valabil pentru toa
te organizațiile de bază și mai a- 
les pentru acelea care au primit un 
mare număr de candidați de partid.

Organele și organizațiile de 
partid vor trebui să folosească cu 
mai multă pricepere mijloacele ce 
le stau la îndemînă pentru ca în pe
rioada premergătoare deschiderii 
noului an în învățămîntul de partid 
munca de educare politică și ideolo
gică a oamenilor muncii să se des
fășoare la un nivel tot mai înalt, in- 
fluențînd în mod pozitiv la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor econo
mice, la educarea continuă a oame
nilor muncii.

Două flori într-o grădină.

Cea de-a Xl-a sesiune a Sfatului 
popular al raionului, ce a avut loc 
recent, a analizat felul cum s-a 
preocupat coinitetul executiv de în
drumarea gospodăriilor colective în 
vederea îndeplinirii sarcinilor tra
sate de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. cu privire la creșterea nu
mărului de animale și continua ri
dicare

Din 
ca de 
de cei 
ginea 
Suciu 
Rudolf, Stoica Sorin și alții, 
desprins că gospodăriile colective 
au obținut rezultate pozitive în ceea 
ce privește creșterea numărului de 
animale, ca urmare a unei mai 
mari preocupări atît din partea 
consiliilor de conducere din G»A.C. 
cît și a sfaturilor populare și există 
create condiții ca în viitor rezulta
tele să fie mult mai bune.

Gospodăriile colective din raio
nul nostru aveau în proprietate ob
ștească la 1 iunie a.c. peste 7.200 
bovine, 4.330 porcine și mai mult 
de 17.300 ovine.

Fondul de bază a ajuns la 
sfîrșitul anului 1962 la peste 
18.760.000 lei, iar averea ob
ștească s-a ridicat la mai mult 
de 37.000.000 lei.

Rezultatele dobîndite în creșterea

a producției acestora, 
raportul prezentat sesiunii, 

altfel și din discuțiile purtate 
ce au luat cuvîntul pe mar- 
raportului printre care tov. 

Matei, Aibu loan, Priplata 
s-a

producției vegetale și animale a de
terminat o creștere simțitoare a ve
niturilor gospodăriilor colective, 
21,5 la suță din aceste venituri fiind 
realizate din creșterea animalelor.

Succese importante s-au înregis
trat și în domeniul construcțiilor 
zootehnice, gospodăriile colective a- 
vînd la începutul anului 1963 un 
număr de 74 grajduri, 19 saivane, 
22 adăposturi pentru porci și 16 
cotețe pentru păsări.

Ținînd seama de rezultatele obți
nute în gospodăriile colective în ce 
privește dezvoltarea sectorului zoo
tehnic și avînd în vedere posibili
tățile reale existente în raionul nos
tru, sarcinile propuse pentru anul 
1963 privind creșterea numărului de 
animale și a producției acestora pot 
fi îndeplinite și chiar depășite.

pin cele reieșite din raportul co
mitetului executiv, rezultă că la 
sfîrșitul anului 1963, gospodăriile 
colective din raion vor avea în pro
prietate obștească 9.102 bovine a- 
dică 35 la suta de ha teren agricol 
din care vaci cu lapte 2.900, la por
cine se va ajunge la 5.606 capete 
ceea ce reprezintă o încărcătură de 
24,7 la suta de ha, din care 1.200 
scroafe, iar la ovine la 17.335 ca
pete adică 66,6 la suta de ha teren 
agricol.

(Continuare îa pag. 3-a)

Ritm intens muncilor agricole de vară
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S-a început recoltatul orzului
Timpul călduros din ultima pe

rioadă a favorizat mult pîrguirea 
lanurilor de păioase. La indicația 
Consiliului agricol raional de a nu 
se aștepta coacerea tuturor lanuri
lor, ci să se treacă la recoltat ime
diat pe parcelele pîrguite, colecti
viștii din Vințul de Jos au început 
în' ziua de 2 iulie recoltatul orzu
lui de toamnă pe cele 30 ha culti
vate în locul numit „Lunca Mure
șului". Lanul de orz fiind bine în
treținut se prezintă frumos și pro
mite o recoltă sporită de orz la ha.

De asemenea, se prezintă frumos 
și lanurile cu grîne ale gospodăriei 
colective și în urma controlului zil
nic efectuat pe parcele se constată 
eă peste cîteva zile se poate începe 
și recoltatul grîului. Colectiviștii 
s-au pregătit temeinic pentru recol
tare și sînt hotărîți să strîngă la 
timp și fără pierderi întreaga re
coltă de păioase. _______

Bucuria

Avansați la întreținerea culturilor
La gospodăria agricolă colectivă 

„Drum nou" din Galtiu, în aceste 
zile colectiviștii lucrează cu multă 
însuflețire pentru a termina cît mai 
grabnic lucrările de întreținere la 
culturile prășitoare.

Astfel, în scurt timp, ei au ter
minat prașila a II-a la cartofi, floa- 
rea-soarelui și o mare parte din 
porumb. Pînă la 2 iulie ei au pră
șit 280 ha din cele 288 ha cultivate 
cu porumb. O mare atenție acordă

Au terminal
In anul acesta colectiviștii din 

Mihalț au însămînțat cu cartofi a- 
tît diri soiul timpuriu, cît și dc 
toamnă o suprafață de 64 ha. 
mare atenție a fost acordată exe
cutării tuturor lucrărilor cerute de 
această cultură, una din aceste lu
crări de mare importanță fiind pra
șila. Ținînd seama de aceasta co
lectiviștii din Mihalț au executat pe 
întreaga suprafață cultivată cu car-

succeselor comune

de
O

colectiviștii de aici porumbului de 
5.000 kg boabe la hectar în ferea 
neirigat, la care au început prasila 
a IH-a.

Hotărîți să obțină producții de ce
reale cu mult sporite față de anul 
trecut, colectiviștii din Galtiu au 
organizat mai bine munca fiind a- 
vansați cu toate lucrările de între
ținere a culturilor, executînd tot
odată lucrări de calitate superioară 
și la un înalt nivel agrotehnic.

prașila a lll-a
tofi cea de-a lll-a prașilă, fruntașe 
în această muncă fiind echipele 
conduse de tov. Barna Olivia și 

executat 
Aceasta
cartofi-

Bondol Floarea, care au 
lucrări de bună calitate, 
face ca în prezent, cultura 
lor să se dezvolte bine și să pro
mită o bogată recoltă.
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Doriți să vă mobilați locuința în mod plăcut și atractiv ? Vizitați 
expoziția de mobilă organizată în sala clubului salariaților O. C. L. 
comerț-mixt din Alba Iulia. Alegeți și faceți comandă pentru mobila 
preferată.

Depănate din caie- 
rul anului, zilele s-au 
scurs repede una după 
alta. Si fiecare din 
ele, au adus prin sem
nificația lor rezulta
tele grăitoare ale suc
ceselor obținute de cei 
din adîncuri. Așa-i 
peste tot aici în ca
drul Exploatării mi
niere Zlatna. Terito
rial întreprinderea este 
răspîndită în mai mul
te puncte, locuri, dar 
peste tot ecoul succe
selor, al izbînzilor se 
face deopotrivă cu
noscut.

Era o zi obișnuită 
ca atîtea altele din 
viața minerilor de a- 
ici. Dar cu toate aces
tea ' semnificația ei era 
deosebită pentru mi
nerii de la Haneș. Ea 
avea să consemneze 
în cronica întreprin
derii un nou succes 
dobîndit de echipele de 
mineri din brigada lui 
Iancău Nicolae condu
se de șefii de echipă 
loan Moraru și Con
stantin Sicoe, care 
încă de cînd au înce
put să taie prima gau
ră cu perforatorul în 
piatra în care aveau 
să facă drum noii ga
lerii, și-au propus ca 
la data de 1 iulie a.c 
să se întîlnească.

Drumul a fost lung

și desigur în luptă cu 
piatra nu putea să fie 
decît greu. 800 de me
tri să străbați în adîn- 
curi, să tai drumul pe 
care apoi locomotiva 
avea să scoată 
suprafață bogății tai
nice, obligă. " 
minerilor munca 
dă forțe, îi mobili
zează. Brigada con
dusă de minerul 
Iancau Nicolae a știut

spre

Dar, 
le

ÎNTÎLNIRE

mului sfîrșit de schimb. 
Era de față și comu
nistul Vasile Marcu, 
maistru de schimb. O- 
mul a început să mă
soare bucuros. Era 
sigur de un nou re
cord în înaintare.

— 102 metri tova- 
varăși! — ne strigă el 
cu vocea omului 
vrea să-i fie 
ternică decît 
asurzitor al 
relor.

Zilele s-au 
atunci, pline
cia muncii. Se numă
ra matematic și cît 
s-a făcut și cît a mai 
rămas. Asemenea so
coteli cînd 
mul nou 
sînt foarte 
Trei, patru 
pot duce în 
ales că și cei ce îna
intau dinspre Cheneș 

o întîlnire, 
aceea,

ce 
mai pu- 
păcănitul 
pichame-

scurs de 
de rodni-

să învingă aceste gre
utăți. Cînd a început 
săparea noii galerii 
toți cei de la „rapidă" 
cum i-au poreclii mi
nerii sectorului, și-au 
propus să-și țină an
gajamentul luat. Și, 
în cronica zilelor, gra
ficul a fost completat 
de fiecare dată mai 
mult decît indica linia 
roșie a 
lui.

L-am
Iancău 
cei din 
luni în 
adîncuri. Ținea pe u- 
meri
toare. Alte două pă- 
căneau 
menii
Ne-a invitat să-i mă
surăm înaintarea pri-

angajamentu-

întîlnit pe 
Nicolae și pe 
brigadă cu trei 
urmă, acolo în

două perfora-

conduse de oa- 
din brigadă.

cauți dru- 
spre ziuă, 
importante, 

metri te 
eroare, mai

căutau 
vorba 
punct...

Dimineața zilei 
27 iunie. O nouă zi 
lucru. In front picha- 
merele și-au reluat pă- 
cănitul asurzitor. Se 
taie în piatră cu pof
tă de miner. _ 
deodată...

— Tovarăși! 
ortacii ce ne 
întîmpinare.

pe

ide 
de

Dar.

Se aud 
vin în

I. P.

(Cont. în pag. 4-a)

Dau zor întreținerii culturilor
Colectiviștii din Teiuș, mobilizați 

de organizația de partid și-au pro
pus ca pînă Ia începerea din plin 
a strîngerii recoltei de păioase să 
termine lucrările de întreținere la 
culturile prăsitoare. Bine organizați 
pe brigăzi și echipe, Iucrînd în rit
mul stabilit în planul operativ, 
membrii gospodăriei colective sînt 
pe terminate cu prașila a II-a la 
porumb pe o suprafață de peste 315 
ha din cele 330 ha cît au cultivat 
cu porumb. De asemenea __
minat prașila a Ii-a la sfecla 
zahăr și floarea-soarelui pe întrea
ga suprafață cultivată.

Concomitent cu efectuarea aces
tor lucrări colectiviștii de aici att 
acordat o atenție deosebită și strîn
gerii furajelor. Astfel, ei au strînS 
și depozitat furajele de pe întreaga 
suprafață de 115 ha.

ei au ter- 
de

Ritmul de întreținere al 

porumbului trebuie intensificat

Lanurile întinse de grîne au în
ceput și în raionul nostru să se în
gălbenească tot mai mult și ne ves
tesc că se apropie cu pași repezi 
campania de recoltare a păioaselor. 
Acest lucru impune a se lua o se
rie de măsuri din timp încît recol
tatul și treieratul cerealelor să se 
desfășoare într-un ritm cît se poate 
de rapid. Pentru aceasta, gospodă
riile colective din raionul nostru 
trebuie să ia toate măsurile ca în

(Continuare în pag. 2-a)



Sărbătorirea „Zilei învățătorului" Din scrisorile corespondenților^
Pianul semestrial realizat înainte cu 3 zile

Duminică, 30 iunie, întregul nostru popor a sărbătorit „Ziua învă
țătorului". I-a sărbătorit pe cei care, pornind la drum de mînă cu 
ființe plăpînde, a jung la capătul acestuia cu mii și mii de cetățeni lu
minați pe care-i dau patriei să-i fie vrednici continuatori ai desăvîrși- 
rii construcției socialiste.

30 iunie... In această zi, oamenii muncii din uzine și de pe ogoare 
i-au închinat învățătorului toată recunoștința, stima și prețuirea pen
tru abnegația cu care face să rodească în mintea și inima celor 
mici floarea înțelepciunii și comoara virtuților. Iar învățătorul, con
știent de înalta-i misiune și de gri ia cu care este înconjurat, așezînd 
încă o cărămidă la temelia viitorului tot mai luminos spre care ne 
conduce partidul, a strîns în el noi puteri de succese și mai grăitoare 
pentru zilele ce vin.___  ____________________

CUVINTE DESPRE SUCCESE
Ca peste tot în țară și cei aproa

pe 600 învățători și profesori din 
raionul nostru au sărbătorit „Ziua 
învățătorului" într-o atmosferă de 
nestăvilit entuziasm. Întruniți la 
Casa raională de cultură cu prile
jul ședinței festive, ei au fostj salutați 
și felicitați de organele locale de 
partid și de stat. Li s-au înmînat 
distincții și premii. Și, pe bună 
dreptate căci prin munca lor avîn- 
tată anul școlar 1962-1963, recent 
încheiat, a fost rodnic întregind 
succesele anilor precedenți.

Folosind cu pricepere condițiile 
create, învățătorii și profesorii au 
pornit încă de la începutul anului 
școlar cu întreaga lor capacitate și 
putere de muncă la ridicarea cali
tativă a procesului de învățămînt. 
Au pus în valoare și au extins ex
periența pozitivă în munca didac
tică, rezultatele eforturilor lor fiind 
vădit concretizate. Succesele obți
nute anul trecut cu privire la gene
ralizarea învățămîntului de 7 ani 
a.u fost consolidate, reușindu-se ca 
în acest an toți absolvenții clasei a 
IV-a să fie înscriși și să frecvente
ze cursurile clasei a V-a după pro
gramul școlii de 8 ani. S-a trecut, 
de asemenea, cu mai multă eficien
ță la pregătirea muncitorilor elevi 
încadrați în învățămîntul seral și 
fără frecvență. 

Eforturile susținute depuse de-a 
lungul întregului an școlar de ca
drele didactice din raion sînt încu
nunate de roadele oglindite în si
tuația la învățătură a elevilor. Me
dia elevilor promovați, exprimată 
în procente, este Ia sfîrșitul anului 
școlar 1962-1963 de 91 la sută față 
de numai 88 la sută la sfîrșitul a- 
nului școlar trecut. îmbucurător 
•este faptul că atît pe trimestre cît 
și pe cicluri de învățămînt se re
marcă o creștere constantă a pro
centului de promovați ceea ce de
notă că s-a desfășurat o muncă 
organizată și sistematică pentru 
înlăturarea lacunelor din pregăti-

Cu prilejul sărbătoririi „Zilei învă
țătorului" la Școala de 8 ani nr. 1 
din Alba Iulia a fost organizată o 
expoziție cu lucrări ale elevilor. 
IN CLIȘEU : Aspect din timpul 
vizitării expoziției.

rea elevilor, pentru ridicarea celor 
rămași. în urmă la învățătură. Așa 
de exemplu, la clasele I-IV, față 
de 92 la sută la încheierea trimes
trului I, procentul de elevi promo
vați a crescut la 94 la sută la sfîr- 
șitul anului școlar. La clasele V- 
VII, procentul promovaților a cres
cut de la 79 la sută pe trimestrul 
I la 86 la sută pe trimestrul II și 
la 88 la sută la sfîrșitul trimestru
lui al IlI-lea. Evident este acest 
progres și la clasele VIII-XI. De la 
80 la sută pe trimestrul I, procen
tul promovaților la aceste clase a 
ajuns la 89 la sută la finele anului 
școlar.

Situația la învățătură s-a îmbu
nătățit simțitor și în școlile profe
sionale și de meserii din raion. A- 
ceasta, mai cu seamă în urma mă
surilor luate de către organizațiile 
de partid de aici care au dezbătut 
împreună cu toate cadrele didacti
ce și organizațiile U.T.M. conținu
tul și calitatea pregătirii elevilor din 
școlile profesionale. Drept urmare, 
procentul de promovați la Școala 
nrofesională din Zlatna s-a ridicat 
la 95 la sută, iar la Școala de me
serii din Alba Iulia la 89,71 la su
tă, rezultate asemănătoare fiind ob
ținute și de Școala de mecanici a-

(Continuare în pag. 4-a)

Citeva cifre grăitoare

!
■* In anul școlar 1962-1963 / 
pentru elevii școlilor din raion ( 
au fost date în folosință 30 de S 
săli de clasă noi și aproape 70 ? 
de noi săli de clasă vor fi con- < 
struite în viitorii doi ani.

Aproape 1.C00 de elevi au < 
fost cuprinși în cele 10 internate S 

icîte au funcționat în anul școlar ) 
încheiat. <

■A- Valoarea mobilierului pri- > 
mit în ultimul an de școlile . din ( 
raion se ridică la 465.000 lei. (

Pentru întărirea legăturii ? 
învățămîntului cu practica, sco- ( 
Iile vor primi în acest an mate- > 
rial didactic în/vaioare^de 130.000 ? 

I lei. (

( Cîntec pentru tovarășul învățător?
( După încheierea ședinței festi- ( 
) ve, învățătorii și profesorii pre- ( 
? zenți la sărbătorirea „Zilei învă- ) 
j țătorului" au vizionat un emo- ( 
S ționant program artistic. Au cîn- \ 
( tat pentru ei. cei cărora învăță- ) 
( torul, cu grijă și migală Ie con- < 
) duce pașii spre zorii tot mai lu- ( 
? minoși ai zilei de mîine. Intr-un ) 
( reușit program de brigadă artis- ? 
S tică de agitație, elevii Școlii pro- ( 
? fesionale din Zlatna au oglindit > 
( condițiile tot mai bune de învă- / 
> țătură create lor prin grija parti- ( 
ț dul“i și guvernului. Corul pio- S 
< nierilor Școlii de 8 ani nr. 1 din ( 
\ Alba Iulia a răscolit inimile tu- ( 
) turor, interpreted cu voci de ar- ( 
< gint un minunat buchet de cîn- ) 
< tece, iar micii dansatori din î 
) Bucerdea Vinoasă au evoluat cu \ 
? succes pe scenă, pregătiți tot de ) 
( mina măiastră a învățătorului. < 
) A răsunat apoi în sală, ca o < 
i încununare a sărbătoririi zilei, S 
î „Imnul învățătorilor". )

Aducîndu-și din plin aportul la 
realizarea mărețelor obiective ale 
Directivelor celui de-al Ill-lea Con
gres al P.M.R., colectivul de mun
citori al morii „Nicolae Bălcescu" 
din Alba Iulia și-a realizat la data 
de 27 iunie a.c. planul producției 
globale pe primul semestru al anu
lui.

Prin buna întreținere a utilajului, 
reducerea consumurilor specifice de 
carburanți și aplicarea metodelor

Tinerii satului în acțiune
Sub îndrumarea organizației 

de partid și a organizației 
U.T!M., tinerii colectiviști din sa
tul Drîmbar desfășoară duminică de 
duminică însuflețite activități. Așa 
de . exemplu, duminica trecută, ti
nerii colectiviști de aici au strîns 
și au expediat furnalelor de la Hu
nedoara peste 1.400 kg fier vechi.

După masă, tinerii colectiviști 
și-au dât din nou întîlnire. De data

Ce se mai
In urmă cu doi ani, la Tibru s-a 

început construcția unui local pen
tru magazinul sătesc de aici. Și, 
ce-i drept începutul a fost promiță
tor. A fost fixat locul unde avea 
să se construiască magazinul, s-au 
procurat materialele necesare și s-a 
turnat fundația noului local.

In prezent însă, din entuziasmul 
începutului, mărturie n-a mai ră
mas decît fundația turnată acum 
doi ani. Pe parcurs, lucrurile s-au 
împotmolit. Și doar s-a fixat ca 
noul magazin să fie dat în folosin
ță în acest an!

Centimetrul cu... bucluc
Ce-i drept dacă ar fi să vorbim 

desnre măsurarea în centimetri a 
unui munte, un centimetru în plus 
sau în minus nu ar spune prea 
multe. Cum însă este vorba despre 

„măsura" pantofilor, pe mine 
un centimetru în minus m-a 
făcut să-l simt amarnic. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît la 
comanda respectivilor pantofi mi 
s-a făcut cuvenita măsurătoare. Dar 
ce păcat că la terminarea acestora 
am constatat cu părere de rău că 
așa zisa „măsurătoare" a fost fă
cută la întîmplare, pantofii fiindu- 
mi mai mici și deci necorespunză
tori. Da! Așa a fost. Sau mai bine 
zis așa am pățit eu și alții ca Dom-

------------♦♦------------
Ritmul ds întreținere al porumbului trebuie intensificat

(Urmare din pag. l-a)
cel mai scurt timp să se termine 
în întregime lucrările de întreținere 
la culturile prăsitoare pentru a dis

înaintate de muncă s-a reușit ca în 
această perioadă productivitatea 
muncii să crească cu 2,19 la sută, 
iar prețul de cost să fie redus cu 
0,20 la sută.

O contribuție de seamă la reali
zările dobîndite au adus-o tovarășii 
Mîtcă Laurean, Andronic Constan
tin, Sătmărean Sanda, ChișbocVa- 
sile, Petrașcu Petru și alți munci
tori.

F. T.

aceasta la căminul cultural unde 
au ascultat cu atenție expunerea 
„Mihai Eminescu, luceafărul poe
ziei romînești", expunere urmată de 
un scurt montaj literar muzical. I.n 
continuare ei s-au întrecut în cîn< 
tec și joc de față fiind un mare nu
măr de colectiviști întruniți să a- 
siste la interesantele acțiuni între
prinse de tinerii satului.

HAȚEGAN ALEXANDRU

așteaptă ?
Cu tărăgănări însă, nu va putea 

fi terminat magazinul. De aceea 
sfatul popular comunal Cricău tre
buie să treacă hotărît la acțiune, 
asigurîrid astfel darea în folosință 
la termenul fixat a noului obiectiv.

La fel, conducerea U.R.C.C. Alba 
trebuie să acționeze mai prompt în 
această direcție, prin darea la ter
men în folosință a magazinului din 
Tibru asigurînd condiții optime des
facerii mărfurilor.

GROZA FLORIAN — Tibru

șa Izidor din Pețelca, Ciortea LU 
viu din Căpud, Verdeș Ștefan din 
Teiuș, care pe lîngă faptul că am 
avut de înfruntat capriciile „pan
tofilor" ne-am lovit și de atitudi
nea cu totul neprincipială a tovară
șului responsabil Molnar Arpad de 
la cooperativa „Meșteșugarul" din 
Teiuș. Ar fi bine ca'cei în drept să 
treacă de urgență la temperarea 
nervilor tovarășului Molnar Arpad, 
astfel ca el să acorde atenția ‘cu
venită în viitor fiecărui client, ca 
produsul muncii lui să fie corespun
zător și de calitate.

POPA CORNEL 
satul Coșlariu

pune de forțele necesare la declan
șarea campaniei de recoltare. In 
majoritatea unităților agricole din 
raion lucrările de întreținere se a-
propie de sfirșit. Nu se poate trece 
însă cu vederea rămînerea în urmă

Sediul bibliotecii în cîmp

Biblioteca comunală din Stremț 
este apreciată ca una din bibliote
cile fruntașe din raionul nostru. Și 
această apreciere, este în totul jus
tificată. Activiștii culturali de aici 
organizează pentru colectiviști ac
țiuni cultural-educative1 interesante 
și atractive, imprimînd întotdeauna 
acestora un caracter viu, antrenant, 
cu aspecte noi ce trezesc interesul 
celor cărora li se adresează.

In această perioadă, activitatea 
majorității colectiviștilor se desfă
șoară pe ogoarele gospodăriei. Mer- 
gînd în pas cu cerințele impuse de 
actualitate, biblioteca și-a mutat și 
ea sediul în cîmp. Și aici, în pauze 
activiștii culturali organizează ma
nifestări legate de activitatea la zi 
a colectiviștilor. Faptul că în pe
rioada actuală colectiviștii desfă
șoară o muncă intensă la întreține
rea culturilor n-a scăpat conducerii 
bibliotecii comunale. Cu sprijinul 
activistei culturale Avram Macrina, 
a organizat la locul de muncă al 
colectiviștilor expunerea „Execu- 
tînd la timp și în bune condițiuni 
lucrările de întreținere vom obține 
recolte bogate". Cu alt prilej, ți- 
nînd seama, de specificul pomicol al 
gospodăriei, biblioteca a organizat 
o seară de întrebări și răspunsuri 
pe tema „Cultura pomilor și îngri
jirea lor".

A fost apoi o perioadă cînd gos
podăria colectivă a rămas în urmă 
cu strînsul furajelor. Activiștii bi
bliotecii sesizînd acest lucru au ve
nit în sprijinul colectiviștilor și au 
organizat o consfătuire cu cititorii

Activitate culturală intensă în timpul verii
pe tema „Recoltarea furajelor la 
timpul optim, asigură hrană a- 
nimalelor". Consfătuirea și-a do
vedit pe deplin eficacitatea. 
Chiar de a doua zi colectiviștii au 
pornit cu toate forțele la strînsul 
fut ajelor.

Dar, activitatea bibliotecii nu se 
rezumă numai la atît. In zilele de 
odihnă, la sediul bibliotecii se or
ganizează alte și alte manifestări 
interesante cum sînt serile temati
ce, serile de calcul, serile literare, 
simpozioanele pe diverse teme. etc. 
la reușita cărora activiștii cultura
li, sub permanenta îndrumare a or
ganelor de partid și de stat, își a- 
duc un prețios aport.

Zi de zi printre colectiviști

Și activiștii culturali din Galda 
de Jos, desfășoară o vie activitate 
cultural-educativă Ia sediul cămi
nului și la locul de muncă al colec
tiviștilor, legată de preocupările ac
tuale ale acestora.

De un deosebit succes s-a bucu
rat seara de calcul organizată nu 
demult „Cum putem obține veni
turi mari în gospodăria agricolă 
colectivă ' C>t acest prilej inginera 
gospodăriei colective tov. Suhov 
Maria le-a demonstrat colectiviști- 
îot cum, printr-o muncă bine orga

nizată î.t cîmp și în sectorul zoo
tehnic. cîștigurile gospodăriei co
lective cresc, sporind în același 
timp și veniturile colectiviștilor. In 
alte dăți, cu sprijinul inginerei, ac
tiviștii culturali au organizat pe 
brigăzi și echipe scurte convorbiri 
despre cultura griului, despre apli
carea îngrășămintelor naturale și 
art’ficiale. Au organizat de aseme
nea informări politice și alte expu
neri pe diverse teme.

In zilele de odihnă colectiviștii 
din Galda de Jos își petrec timpul 
liber la sediul căminului cultural, 
vizionează filmele și programele 
artistice prezentate aici. Și pentru 
a le satisface cerința de frumos, for
mațiile artistice își împrospătează 
cu regularitate repertoriile. Așa, de 
pildă. în prezent brigada artistică 
de agitație pregătește un program 
nou intitulat „Agronomul nostru" 
inspirat din viața gospodăriei co
lective, echipa de teatru pregătește 
piesa . Zmeoaicele", iar corul și-a 
inclus în repertoriu noi cîntece de 
masă și prelucrări din folclor.

Acțiunile cultural-educative orga
nizate de activiștii culturali din 
Galda de Jos, trebuie să constituie 
un stimulent în activitatea lor de 
viitor. Ei pot și trebuie să organi
zeze manifestări din ce în ce mai 
atractive, mai variate, menite să 

contribuie la ridicarea nivelului 
cultural al colectiviștilor.

„Obosiți" do atîta in... activitate
Munca colectiviștilor se desfă

șoară pe campanii, dar activitatea 
culturală trebuie să fie permanen
tă. La căminul cultural din Oarda 
de Jos, însă, stăruie o situație care 
nu face de loc cinste forțelor cul
turale din această comună. In ul
timul timp, aici nu s-a mai 
organizat nici un fel de activitate 
culturală.

Mai mult ca oricînd, acum în 
plină campanie de vară, cînd pe o- 
goare se muncește cu forte sporite, 
colectiviștii simt nevoia de a-și pe
trece timpul liber într-un mod cît 
mai plăcut. Dar cerințele acestora 
sînt străine activiștilor culturali din 
Oarda de Jos. Tovarășul Istrate 
loan, directorul căminului cultural, 
și ca el majoritatea celor chemați 
să desfășoare în rîndurile colecti
viștilor o intensă activitate cultu
ral-educativă se simt „obosiți". 
Probabil de prea multă in...activi- 
tate. Le lipsesc inițiativele menite 
să vină în sprijinul muncii colecti
viștilor, la întreținerea culturilor, re
coltatul furajelor, la grădina de le
gume, etc.

E un fapt cunoscut că inițiativele 
nu se nasc singure. In acest 
sens, organele locale de stat 
trebuie să analizeze în mod se
rios situația ce și-a făcut loc la 
căminului cultural din Oarda de 
Jos, să îndrume activiștii culturali 
pe drumul cel bun, pe drumul unei 
activități susținute și eficiente.

VIRGIL ȘERBU

a gospodăriei colective din Oarda 
de Jos, care pînă la data de 3 iu
lie a efectuat prașila a II-a la po
rumb abia în proporție de 35 la 
sută. Față de această situație, con
siliul de conducere (președinte tov. 
Hațegan loan) trebuie să ia măsuri 
urgente pentru a se intensifica rit
mul și a se termina lucrările de în
treținerea porumbului în cel mai 
scurt timp. J

Prașila a ll-a la porumb 

să fie grabnic terminată

La data de 3 iulie a fost încă 
mult rămasă în urmă și gospodă
ria colectivă din Cistei la întreți
nerea porumbului. Pînă la data a- 
rătată mai sus, doar 40 la sută din 
suprafața cultivată cu porumb a 
fost prășită a doua oară. Și la a- 
cestă unitate trebuiesc luate mă
suri urgente pentru mobilizarea tu
turor forțelor la terminarea grabni
că a prașilei a II-a la porumb. Nu
mai executînd la timp și de calitate 
superioară lucrările de întreținere a 
culturilor prășitoare avem garanția 
că vom obține producții sporite de 
cereale la hectar. De aceasta tre
buie să țină seama și consiliul de 
conducere al gospodăriei colective 
din Cistei (președinte tov. Dobîrtă 
Mihai).



Din activitatea organizațiilor U. T. M.

in producție șl in timpul liber Imagini din gospodăriile agricole colective
Fabrica „Ardeleana" se bucură 

de o bună reputație în ce privește 
calitatea încălțămintei. Există în 
fabrică din partea întregului colec
tiv de muncă o permanentă preocu
pare pentru continua îmbunătățire a 
calității produselor, obiectiv prin
cipal ce stă Ia baza întrecerii so
cialiste ce se desfășoară în fabrică, 
la fiecare loc de muncă, iar rezul
tatele pozitive obținute sînt mîn- 
dria tuturor. Există multă frămîn- 
tare atunci cînd rezultatele nu 
sînt pe măsura posibilităților, 
■cînd ele nu sînt în concordanță 
cu cerințele justificate ale oame
nilor muncii privind calitatea în
călțămintei. Și, de fiecare dată se 
iau măsuri pentru continua îmbu
nătățire a muncii.

Analizînd realizările obținute pe 
primul semestru al anului 1963, se 
constată că planul a fost îndeplinit 
și chiar depășit. Astfel, la producția 
globală s-a înregistrat o depășire 
de 0,56 la sută, productivitatea 
muncii a crescut cu 1,80 la sută, 
Tar pe primele 5 luni ale anului 
s-au realizat economii în valoare 

«de 177.000 lei.
★ __

Dintre cei ce lucrează la fabrica 
„Ardeleana" multi sînt tineri. Parte 
dintre ei au învățat meseria aici. 
Cu ajutorul și sprijinul muncitorilor 
mai vîrstnici tinerii au reu
șit să-și însușească tainele mînuirii 
uneltelor și ale conducerii mașinilor 
moderne cu care este înzestrată fa
brica prin grija partidului și a gu
vernului. Unii din tineri au devenit 
«muncitori bine pregătiți și au fost 
repartizați în posturi importante ale 
procesului de producție cum sînt 

‘tovarășii Udroiu Tănase, Mărculeț 
Ana, Popa loan, Lidian Iuliana, 
Giulea Maria și alții.

La rezultatele economice obținu
se în fabrică, contribuția tinerilor 
•este deosebit de importantă. La lo
cul lor de muncă, alături de cei 
mai în vîrstă, tinerii participă cu e- 
lanul și entuziasmul lor la îndepli
nirea sarcinilor de plan, dovedesc 
răspundere și preocupare pentru bu
nul mers al producției. Și de fie
care dată cînd se face analiza pri
vind îndeplinirea sarcinilor de plan, 
pe lista evidențiaților în întrecere 
apar noi muncitori din rîndul tine
rilor, nelipsiți din rîndurile acesto
ra fiind tov. Drașovean Maria, Go- 
țea Ioan, Gabor Cornel, Rada Vio
rica, Siserman Eleonora și mulți 
alții.

Dornici să-și îmbogățească ni
velul de cunoștințe, peste 30 tineri 
au participat la cursurile de pregă
tire profesională organizate de con
ducerea fabricii.

Dovedind o înaltă conștiință pen
tru bunul mers al procesului de 
producție, tinerii Marcu loan și O- 
aiica Gheorghe se numără printre

Să consolidăm rezultatele obținute
(Urmare din pag. l-a)

Există în raion gospodării colec
tive ca cele din Teiuș, Cistei și al
tele care au realizat pînă în pre
zent o încărcătură corespunzătoare 
•■de animale la suta de hectare teren 
agricol.

Este bine cunoscut faptul că a- 
sigurarea unei puternice baze fura
jere este una din condițiile de seamă 
în ce privește creșterea atît a nu
mărului de animale cît și mai 
ales creșterea producției de carne, 
lapte și lînă. Și în această 
direcție s-au înregistrat rezultate 
pozitive, ca urmare a măsurilor 
luate de consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective îndrumate de 
sfaturile populare comunale.

Din dezbaterile ce au avut loc în 
cadrul sesiunii a reeșit că pe lîngă 
rezultatele pozitive obținute de gos
podăriile colective din raion se con- 

• stată o serie de deficiențe în ce pri
vește sporirea efectivelor de ani
male, producția animalieră, asigu
rarea bazei furajere și îndeosebi și 
în asistența zooveterinară. S-a scos 
în evidență faptul că unele consilii 
de conducere ale gospodăriilor co- 

muncitorii inovatori. Inovațiile lor, 
aplicate în producție contribuie la 
creșterea productivității muncii, la 
realizarea de economii. La aceste 
rezultate se mai pot adăuga și al
tele ca de pildă grija deosebită pen
tru mașini, folosirea din plin a tim
pului de lucru, ajutorul tovărășesc 
dat celor ce întîmpină unele 
greutăți în îndeplinirea sarci
nilor încredințate. Sînt rezultate ale 
unei susținute munci desfășurată 
de organizația U.T.M. sub condu
cerea organizației de partid.

Dar nu numai în producție ute- 
miștii de la fabrica „Ardeleana", 
ca de altfel toți tinerii de aici au 
rezultate pozitive. Rezultate tot a- 
tît de frumoase au fost obținute și 
în ceea ce privește folosirea timpu
lui liber al tinerilor. Astfel, unii 
dintre ei sînt „seraliști". Tov. Du
mitru Gheorghe și Năescu Ileana 
sînt în clasa a Xl-a și se pregătesc 
pentru maturitate. In clasa X-a 
sînt tov. Boitor Elisabeta și Oancea 
Maria, iar tov. Muntean Maria și 
Bucur Romulus sînt elevi în clasa 
a IX-a.

Sub conducerea organizației de 
partid s-a reușit ca un mare număr 
de tineri să fie antrenați la activi
tatea ' cultural-soprtivă. La sparta- 
chiada de iarnă și vară au partici
pat peste 60 tineri și tinere. Echipa 
de handbal în 7 activează în ca
drul campionatului regional, iar la 
volei echipa fabricii „Ardeleana" în 
întrecerea pe raion a ocupat locul I.

Un însemnat număr de tineri fac 
parte din brigada artistică de agi
tație, care în prezent pregătește un 
program închinat zilei de 23 Au
gust, brigadă care a prezentat nu
meroase spectacole și pe scenele 
căminelor culturale din raionul 
nostru.

Prin grija organizației U.T.M. au 
fost organizate seri culturale, au
diții muzicale, excursii la Hunedoa
ra, Simeria și Cluj.

De asemenea au fost orga
nizate „Joi ale tineretului" cu 
care ocazie au fost expuse diferite 
conferințe cu caracter educativ.

Cartea a devenit un prieten de 
nedespărțit al multor tineri de la 
fabrica „Ardeleana". Cele peste 800 
volume citite de la începutul anu
lui și pînă în prezent dovedește a- 
cest lucru. Cu folos își petrec ti
nerii timpul lor liber participînd în 
colectiv la diferite spectacole, con
ferințe, întreceri sportive. La înde- 
mîna lor sînt puse toate mijloacele 
pentru ca ei să-și petreacă timpul 
liber în mod cît mai plăcut, recrea
tiv și cu folos, să se bucure din 
plin de minunatele realizări ale re
gimului nostru democrat-popular, 
să privească cu încredere viitorul 
luminos al patriei noastre spre 
care ne conduce partidul.

lective nu dovedesc suficientă pre
ocupare pentru cumpărarea de 
animale în mod deosebit din fon
duri proprii. Astfel, gospodăriile co
lective din Henig, Mihalț și Galda 
de Jos nu au realizat planul de cum
părări la vaci decît într-un procent 
scăzut, iar gospodăriile colective 
din Berghin și Ciugud la cumpără
ri de vițele nu au realizat nimic.

Unele gospodării colective ca 
cele din Teiuș, Alba Iulia și sitele 
ca urmare a unei bune îngrijiri a 
vacilor au realizat o însemnată pro
ducție de lapte. Nu același lucru se 
poate spune despre gospodăriile 
colective din Straja, Benic, Ighiu, 
Bucerdea-Vinoasă și Galtiu care au 
realizat o producție mai mică.

In ceea ce privește asigurarea 
bazei furajere, consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective vor 
trebui să dovedească mai multă 
preocupare și inițiativă. De pe a- 
cum se impun măsuri pentru în- 
silozarea unei cantități cît mai 
mari de nutrețuri. O mare impor
tanță pentru completarea bazei fu
rajere constituie culturile duble, 
care se pot însămînța imediat după 
recoltarea păioaselor.

Terminarea construcțiilor zooteh-

MÎKDRIA COLECTIVIȘTILOR
Colectiviștii din Bucerdea Vinoa- 

să, obțin an de an rezultate tot mai 
frumoase în sporirea producției ve
getale și animale. In anul trecut de 
pe cele 5 ha cultivate cu porumb 
5.000 kg boabe la ha în condiții ne
irigate au realizat o producție me
die de 5.600 kg la ha. Producția 
mare realizată i-a îndemnat ca în 
acest an să-și mărească suprafața 
cu porumb 5.000 kg boabe la ha la 
25 ha.

Insămînțat la timp și în teren 
bine pregătit, plantele au crescut, 
iar în urma lucrărilor de întreținere, 
porumbul s-a dezvoltat viguros a- 
jungînd în prezent la înălțimea o- 
mului.

In clișeul alăturat: Un aspect al 
porumbului de 5.000 kg boabe la 
hectar, al gospodăriei colective Bu
cerdea Vinoasă,

Preocupare intensă pentru strîngerea furajelor
• Asigurarea din timp a furajelor 

necesare constituie una din sarci
nile cele mai importante care stau 
în perioada actuală în fața consi
liilor de conducere ale gospodăriilor 
colective. Și, înțelegînd aceasta în 
majoritatea unităților agricole ac- 

nice este o altă problemă de care 
depinde în mare măsură creșterea 
animalelor. Și în această direcție pe 
lîngă realizările obținute există u- 
neie aspecte negative în sensul că 
o parte din consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective cum 
sînt cele din Ciugud, Totoi 
și Strernț nu dovedesc o mai mare 
preocupare pentru această proble
mă. Există de asemenea tendința, 
de fapt ne justificată, de a se amîna 
începerea construcțiilor și termina
rea celor începute pînă după cam
pania agricolă de vară. Această 
stare de lucruri va trebui lichidată, 
iar lucrările de construcții vor tre
bui să se desfășoare concomitent și 
în același ritm cu celelalte lucrări 
agricole.

In încheierea lucrărilor, sesiunea 
a adoptat o hotărîre din care rees 
sarcini de mare răspundere și ime
diate ce stau în fața sfaturilor 
populare comunale cu privire la 
completarea efectivelor de animale, 
aplicarea .măsurilor de sporirea pro
ducției de produse animaliere, asi
gurarea unei îndestulătoare baze 
furajere și a condițiilor necesare a- 
dăpostirii animalelor.

îndeplinirea acestor sarcini va 
duce la continua dezvoltare a creș
terii numărului de animale, la spo
rirea producției acestora.

La G. A. C. Micești

Venituri mari din cultura legumelor
Membrii gospodăriei colective din Micești au dezvoltat în acest an 

și mai mult cultura legumelor, străduindu-se să aplice metode agroteh
nice și științifice tot mai înaintate pentru a spori productivitatea la 
ha. Așa, de pildă, pentru prima dată, in acest an, ei au cultivat în 
peste 7.000 cuiburi roșii protejate în fîșii de polietilenă. Aceasta a asi
gurat o bună dezvoltare a roșiilor, obținîndu-se recolte destul de tim
purii. Astfel încă la data de 25 iunie gospodăria colectivă de aici a 
recoltat primele cantități de roșii. Pînă în prezent au fost recoltate și 
valorificate peste 2.500 kg roșii. După socotelile făcute de colectiviști, 
gospodăria va realiza în acest an în cultură protejată cu fîșii de po
lietilenă peste 100.000 lei.

Rezultate frumoase au fost obținute și la alte culturi de legume tim
purii. Astfel, cu cîteva zile în urmă aici s-a început recoltarea castra
veților și a ardeiului iute. Numai în ziua de 4 iulie au fost recoltate 
din cîmp și expediate spre Hunedoara și Cugir peste 1.000 kg castra 
veți. Pînă în prezent gospodăria colectivă din Micești a realizat din 
valorificarea legumelor peste 200.000 lei. Aceste venituri vor spori con
tinuu, fapt ce va răsplăti pe deplin munca harnicilor colectiviști, spriji- 
mndu-i în același timp în continua întărire și dezvoltare a gospodăriei.

țiunea de strîngerea furajelor trifo- 
liene se apropie de sfîrșit, iar în 

prezent se continuă recoltarea fîne- 
țelor naturale de deal. De exemplu, 
la .gospodăria colectivă „Unirea" 
din Alba Iulia, pînă la data de 2 
iulie, s-a cosit, uscat și strîns peste

IN CLIȘEU : O parte din șirele 
cu fîn, iar în medalion, colectiviștii 
din Alba Iulia la strînsul furajelor.

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

Pe urmele materialelor publicate
Critica i-a ajutat

In articolul intitulat „Pentru o a- 
gîtație politică combativă, legată 
de viață", apărut în ziarul „Steaua 
roșie" din 24 mai au fost criticate 
unele lipsuri ce dăinuiau în activi
tatea organizației de bază de la 
T.R.C.H. Șantierul 5 Alba Iulia.

Răspunzînd semnalului critic, bi
roul organizației de bază arată că 
critica este justă și că pentru lichi
darea lipsurilor semnalate au fost 
luate măsuri. Așa, de pildă, s-a re
vizuit și completat corpul de agita
tori, s-au confecționat un număr de 
10 lozinci legate de viața punctelor 
de lucru, s-a reactivat colectivul de 
redacție al gazetei de perete și 
s-au recrutat noi corespondenți 
care să oglindească aspectele mun
cii constructorilor.

Situația 
a rămas neschimbată

Dovedind o slabă lipsă de preocu
pare pentru gospodărirea căminu
lui cultural, conducerea căminului 

80 la sută din furajele din prima 
coasă, iar la lucernă au început 
coasa a Il-a. Astfel, pînă la aceas
tă dată, ei au recoltat 112 ha de 
trifoi, 45 ha fînețe naturale și 10 
ha lucernă. In prezent se lucrează 
cu forțe sporite la recoltarea fîne- 
țelor de deal și depozitarea finului 
în șire.

Preocupați să /asigure animalelor 
cît mai multe Furaje și de calitate 
superioară, colectiviștii din Alba 
Iulia acordă o atenție deosebită lu
crărilor de insilozare. In acest scop 
ei au și trecut la amena jarea și re
pararea gropilor de siloz existente. 
Paralel cu efectuarea altor lucrări, 
colectiviștii de aici au terminat și 
prașila a 11-a la porumbul siloz, 
care se dezvoltă frumos și promite 
o producție sporită la ha.

Hotărîți să asigure o puternică 
bază furajeră, compusă din nutre
țuri cît mai variate și de calitate 
superioară, colectiviștii din Alba 
Iulia s-au pregătit temeinic, luînd 
din timp măsurile cele mai cores
punzătoare.

cultural din Țelna a fost criticată 
în ziarul „Steaua roșie" nr. 712.

Sfatul popular Ighiu a răspuns 
ce-i drept ziarului arătînd că pentru 
lichidarea lipsurilor au fost luate 
măsuri. Situația însă la Țelna a 
rămas neschimbată. Ba mai muif. 
Organizînd hore țărănești la că
min, activiștii culturali din Țelna 
suspendă spectacolele cinematogra
fice. Cu ce drept fac acest lucru?

Pe cînd răspunsul 
la semnalele critice ?

Pentru lipsă de continuitate în 
activitatea cultural-artistică, condu
cerile căminelor culturale din Be
nic, Ciugud, Sîntimbru, Mihalț și 
altele au fost criticate în nr. 710 
al ziarului „Steaua roșie".

Sfaturile populare din comunele 
respective, aveau datoria să răs
pundă ziarului de măsurile luate 
pentru înlăturarea acestei deficien
țe. N-au făcut însă acest lucru și 
întrebarea „Pe cînd răspunsul la 
semnalele critice?" este pe deplin 
valabilă.
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Siberia industrială
In anii de după război, orașele 

Tomsk, Kurgan, Tiumen au deve
nit importante centre industriale. 
Novosibirsk, a cărui populație a 
crescut de 2,5 ori în ultimele două 
decenii, ocupă primul loc în Sibe
ria și face parte dintre localitățile 
cu peste 1.000.000 de locuitori.

Iată o listă cu totul incompletă a 
produselor livrate de întreprinde
rile orașului Novosibirsk: turboge- 
neratoare și hidrogeneratoare pen
tru centralele siberiene, mașini-u- 
nelte cu comandă-program, linii 
automate, prese hidraulice, cuptoa
re electrice pentru elaborarea oțe
lului, motoare electrice, aparataj de 
înaltă tensiune, echipament electric

Un ceas cu
Maistrul ceasornicar Willy Me

yer din Gera (R.D.G.) posedă li
nul din cele mai rare ceasornice din 
lume — un orologiu confecționat 
din miez de pline. Deși datează de 
acum 50 de ani și nu a fost repa
rat niciodată, el continuă să func
ționeze cu cea mai mare precizie și

Tratamentul arsurilor 
, prin „șlefuire"

După cum anunță revista „Scien
ce et Vie", recent s-a pus la punct 
o nouă metodă de tratament a ar
surilor localizate, profunde sau la 
suprafață, precum și al arsurilor de 
pe o suprafață mare, prin „șlefui
rea" locului ars. Această operație 
se face cu ajutorul unor discuri de 
șlefuit acoperite cu rubine mărun
te și care se învîrtesc cu o viteză 
de 25.000 de turații pe minut.

Noua metodă preîntîmpină crea
rea unor condiții favorabile de în
mulțire a microbilor în zona arsă, 
împiedică atacarea țesuturilor in
tacte din vecinătatea arsurii, ame
liorează considerabil inflamațiile 
locale și pierderea de plasmă.

Cel mai mic tablou din lume

Pictorul Piero Busanera, autorul 
celui mai mic tablou din lume, și-a 
bătut de curînd propriul său re
cord, terminînd un alt tablou de di
mensiuni de 2,8 mm pe 2,5 mm.

Pe acest tablou minuscul sînt opt 
personaje înfățișate.

Tabloul este atît de mic, încît ar 
trebui 49 de bucăți pentru a aco
peri un timbru postai de dimensi
uni obișnuite.

Martinica — insulă In bazinul Caraibilor
Situația din Martinica a devenit 

în ultima vreme din ce în ce mai 
încordată. Autoritățile franceze au 
instaurat aici, ca și în celelalte „te
ritorii de peste mări" rămase sub 
dominația colonială, un regim po
lițist. Cel mai mic protest popular, 
o simplă distribuire de manifeste 
dă naștere unor crunte represalii 
din partea forțelor polițienești.

In februarie anul acesta „desco
perirea unui complot" a servit drept 
pretext pentru arestarea unui mare 
număr de conducători ai organiza
țiilor de tineret din Martinica și in
tensificarea represiunilor în întrea
ga țară. Doisprezece tineri martini- 
chezi au fost inculpați „de atentat 
la integritatea teritoriului și com
plot împotriva autorității statului". 
Ei au fost transferați la închisoarea 
„Sânte" din Paris, și guvernul fran
cez vrea să-i aducă în fața Curții 
de siguranță a statului.

Contrar afirmațiilor oficiale po
trivit cărora, de exemplu, Martinica 
ar fi un „departament francez", ca 
și celelalte aparținînd Franței, a- 
această insulă din bazinul Caraibi
lor, cu o populație de 293.000 de lo
cuitori, prezintă, cu unele trăsături 
particulare, toate caracteristicile u- 
nei colonii.

Concentrarea funciară este aici 
deosebit de accentuată: 5 la sută 
din proprietarii de părnînt dețin 
59.260 ha din pămîntul cel mai fer
til, adică 74 la sută, în timp ce 95

pentru locomotive, mașini agrico
le, mașini și utilaje miniere, țevi 
de oțel.

Numai în decursul actualei ge
nerații, Krasnoiarskul s-a trans
format dintr-un mic orășel de pro
vincie, într-un important centru in
dustrial. Aproape toate întreprin
derile sale industriale au fost con
struite în anii de după război. Cele 
mai tinere dintre acestea, uzinele 
chimice, se specializează în produc
ția de cauciuc sintetic, anvelope, fi
bre artificiale. întreprinderile din 
Krasnoiarsk produc, de asemenea, 
locomotive, vagoane, nave fluviale, 
mașini agricole și mașini-unelte, 
televizoare, mașini și utilaje mi
niere.

totul original
este un punct de atracție pentru vi
zitatorii din țară și străinătate. Ta
tăl ceasornicarului a lucrat timp de 
trei ani la construirea acestei piese 
rare. Ceasul are o formă cu totul 
neobișnuită, reprezentînd capul u- 
nui monstru, a cărui limbă servește 
drept pendulă. întregul sistem com
plicat de rotițe dințate este confec
ționat tot din miez de pîine cu ex
cepția cîtorva mici arcuri din oțel.

-----------Stiintă si tehnică-----------  J • »
MIC DICȚIONAR COSMIC

ORBITA — curbă (de obicei elipsă) pe care se deplasează în Cos
mos un corp ceresc — stea, planetă, sateliți naturali sau artificiali 
ai acestuia.

APOGEU — punctul pe orbita unui astru, situat la distanța ma
ximă de Părnînt. De pildă, nava cosmică „Vostok-5“ a avut la înce
putul zborului său un apogeu de 235 km.

PERIGEU — punctul de pe orbita unui astru situat la distanța mi
nimă de Părnînt. Perigeul navei cosmice „Vostok-5“ a fost la începu
tul zborului de 181 km.

AN-LUMINA — distanța străbătută de lumină într-un an cu o vi
teză de 300 mii km pe secundă. Această distantă este de aproape 
10.000.000.000.000 km.

TROPOSFERA — stratul inferior al atmosferei, dintre suprafața 
Pămîntului și stratosfera, adică pînă la cca 8 km la poli și cca 18 km 
la Ecuator, in care se petrec fenomenele meteorologice obișnuite (ploi, 
ninsori, nori, vînturi) și în care în general temperatura descrește cu 
înălțimea.

STRATOSFERA-------strat al atmosferei cuprins între troposferă
și 40 km, caracterizat printr-o temperatură aproape constantă.

IONOSFERA — zonă a atmosferei cuprinsă între 40 și 1.000 km, 
alcătuită din straturi suprapuse. (

EXOSFERA — stratul superior al învelișului de aer al Pămîntului. 
Se întinde pînă la 2.000-3.000 km. ____

BATERII SOLARE — surse de alimentare a aparatelor de radioemi- 
sie și aparatelor din navele cosmice, în care cu ajutorul semiconduc- 
torilor razele solare sînt transformate în energie electrică.

SPUTNICI — corpuri cosmice care zboară pe orbite eliptice în ju
rul unei planete. In sistemul solar există sputnici (sateliți) naturali, 
iar din anul 1957, Pămîntul are, în afară de satelitul său artificial — 
Luna, și o \ serie de sputnici artificiali.

la sută nu posedă decît 20.790 ha. 
Producția insulei este bazată pe a- 
gricultură (trestie de zahăr in mod 
deosebit, banane și ananas), cu o 
industrie foarte slabă (11 uzine) 
de tip primitiv, legată de transfor
marea trestiei de zahăr în zahăr 
brut și rom.

Economia țării este dominată de 
10 familii martinicheze — așa-nu- 
miții bekes — care descind în ma-

Documentar
joritatea lor din stăpînii de sclavi, 
originari din Europa, care au venit 
și s-au instalat pe insulă în 1635. 
Aceste „10 familii" storc profituri 
garantate de altfel de subvențiile a- 
cordate de guvernul francez.

Această structură economică, care 
împiedică orice progres și care im
pune importul majorității produselor 
consumate de locuitori, este pe pla
cul monopolurilor franceze, care 
controlează îndeosebi băncile cele 
mâi importante, instalate în țară, 
transporturile maritime și comerțul 
exterior.

Pentru masele populare din Mar
tinica aceasta are consecințe nefas
te, salariile muncitorilor fiind cu 
mult mai scăzute decît ale celor

lumea
Un turn pentru turiști
In Canada a fost construit un 

turn special din vîrful căruia tu
riștii pot admira întreaga panora
mă a cascadei Niagara.

In interiorul turnului, construit 
din 60 de metri de stîlpi de beton, 
circulă un lift care poate transpor
ta sus 1.500 de persoane pe oră. 
Partea de jos a turnului este o clă
dire în șapte etaje, înaltă de 31 de 
metri. Pereții părții superioare ale 
acestei construcții sînt din sticlă.

Descoperirea unui tezaur
In satul Lărguța din R.S.S. Mol

dovenească a fost descoperit un te
zaur de monede de aur, care da
tează din secolele IV și III î.e.n. 
Monedele, împreună cu o cupă ma
sivă de aur. în care au fost găsite, 
cîntăresc 437 g de aur fin.

Arheologii au stabilit că majori
tatea aparțin perioadei domniei lui 
Filip al II-lea și a lui Alexandru 
Macedon.

Se presupune că comoara a fost 
îngropată de vreun conducător de 
oști al lui Alexandru Macedon, care 
a participat la asediul cetății Ol
bia. Aproape în același loc au fost 
găsite în urmă cu 7 ani două salbe 
de aur, în greutate de 450 de g.

din Metropolă. Mizeria este și mai 
mare la sate, unde 40.000 de mun
citori agricoli rămîn în fiecare an 
timp de 7 luni fără nici o ocupație. 
Venitul anual mediu pe cap de lo
cuitor nu depășește 80.000 de franci 
vechi, iar vîrsta medie a vieții 
este de 25 de ani.

Drept „soluție" a unei situații 
atît de dramatice, guvernul francez 
nu a găsit mai bun decît să orga
nizeze imigrarea oamenilor muncii 
martinichezi spre Franța.

Iată de ce, la ultimele alegeri le
gislative din noiembrie 1962, parti
dele din Martinica ai căror candi
dați revendicau conducerea trebu
rilor acestei țări de către înșiși lo
cuitorii ei au obținut la primul tur 
de scrutin, în ciuda falsificării vo
turilor, majoritatea sufragiilor. In
tr-o declarație a Biroului politic al 
Partidului Comunist din Martinica 
se arată: „In loc de a recunoaște 
necesitatea urgentă de a stabili un 
regim nou care să permită poporu
lui martinichez de a-și conduce de
mocratic țara și a stabili cu Franța 
noi relații excluzînd orice legături 
colonialiste, guvernul francez a a- 
doptat hotărîri exact contrarii. El 
a trimis pe insulă trupe și forțe de 
represiune și a întărit atribuțiile, 
deja foarte mari ale prefectului său, 
care dispune în prezent de mai mul
tă putere decît foștii guvernatori ai 
coloniilor".

C. O.

Bucuria succeselor comune
(Urmare din pag. l-a)

Pichamerele bat par
că- mai intens. Se a- 
propie întîlnirea. 'Oa
menii de la „rapidă" 
sînt entuziasmați. Dru
mul a fost perfect, co
lectivul de tonografi 
în frunte cu inginerul 
Căpitan Ioan a cal
culat cu precizie punc
tul întîlnirii. Răzbat 
prin a dîncuri pocni
turi. ce-și răspund prin 
ecouri.. Momentul e- 
rnoționant! In adînc 
de munte s-a frînt . ul
timul obstacol lăsînd 
drum spre ziuă. S-au 
întîlnit trecînd prin 
piatră echipele lui 
loan Moraru și Con
stantin Sicoe.

★
La gura minei Ha- 

neș erau prezente or

ganele de partid și 
conducere ale între
prinderii, mineri și 
pionieri. Au venit cu 
toții să-i primească 
așa cum se cuvine pe 
bravii mineri ai celor 
două echipe care, de-a 
lungul celor 5 luni, 
s-au întrecut în mun
că. Momentul a fost 
tot atît de emoționant 
ca și cel din adîncuri 
cînd locomotiva elec
trică și-a făcut apari
ția aducînd în vago- 
netele pavoazate pe 
cei mai vrednici din 
cei vrednici mineri ai 
exploatării. Din mijlo
cul lor se desprinde 
maistrul Nicolae Ursa, 
care raportează în a- 
clamațiile puternice 
ale celor prezenți că 
noul drum între Be

cuviințe idiespitce succese
(Urmare din pag. 2-a) 

gricoli din localitate și Școala teh
nică veterinară din Galtiu.

Drumul pe care sînt chemați să 
meargă învățătorii și, în general, 
toți intelectualii devotați poporului 
— este drumul participării lor ac
tive la făurirea vieții fericite pe 
care ne-o aduce construirea socialis
mului în patria noastră, spunea 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Congresul învățătorilor. Și, 
slujitorii școlilor din raionul nostru 
răspunzînd cu entuziasm acestei 
chemări sînt mereu la datorie. Re
zultatele obținute în înarmarea ele
vilor cu cunoștințe temeinice lega

E (01 T A II
După un joc frumos

C.F.R. Teiuș — Sebeșul Sebeș 4-3 (2-1)
Deși înfrîngerile nu bucură pe 

suporteri, trebuie să recunoaștem 
că în orice sport (cu atît mai mult 
la fotbal unde mingea este prover
bial... rotundă) ele nu pot lipsi din 
„palmaresul" nici unei echipe (fie, 
deci chiar și a formației... prefe
rate). Sînt însă înfrîngeri și înfrîn- 
geri. Contrar așteptărilor, eșecul 
suferit duminica trecută pe teren 
propriu în fața echipei Minerul De
va n-a fost desigur de natură să-i 
supere prea mult pe înflăcărații su
porteri ai echipei C.F.R.-iste. Echi
pa, în general, a avut perioade de 
dominare și deci a practicat un joc 
spectaculos. A fost însă alt factor 
care a nemulțumit, acela al păcă
lelilor arbitrului I. Dobrin, Petro
șani, care pur și simplu a scăpat 
din mînă meciul.

Iată însă că la numai o săptă- 
mînă pe același teren în întîlnirea 
cu echipa Sebeșul Sebeș, jucătorii 
din Teiuș au fost cum s-ar zice la 
înălțime. De-a lungul celor 90 de 
minute de joc au dat dovadă de 
înaltă sportivitate prestînd un joc 
legat și cu faze multe de gol. Bi
neînțeles că o remarcă apreciabilă 
îi revine arbitrului de centru Ilie 
Munteanu (Orăștie) ajutat bine de 
colegii săi, care a condus fără gre- 
șală această partidă.

A plăcut de asemenea jocul bun 
practicat de sebeșeni care deși con
duși la un moment dat cu scorul de 
3-1 au luptat cu multă dîrzenie des- 
fășurînd un joc colectiv, reușind 
chiar să egaleze. Am reținut jocul 
bun prestat de Huzum și Raica.

Este adevărat că de-a lungul ce
lor două reprize jucătorii echipei 
din Teiuș au avut și perioade de 
scădere, care desigur îi putea costa 
mult. Dar tocmai aceste momente, 
ei au reușit să le învingă și decisă 
cîștige prețioasele puncte puse în 

cher și Jicmonița a 
fost realizat înainte de 
termen cu trei zile, căr 
ia baza succeselor a 
stat în permanență- 
grija părintească a 
partidului, care le-a 
asigurat condiții din 
cele mai bune de mun
că prin folosirea la 
maximum a mij
loacelor de muncă 
mecanice ca și dîrze- 
nia în muncă a bravi
lor mineri. Au urmat 
apoi în același entu
ziasm, strîngeri de 
mîini, îmbrățișări, fe
licitări și flori.

O nouă victorie a? 
fost înscrisă în cartea 
de onoare a întreprffi- 
derii.

I. PONORAN

te de viață, ei și le însoțesc de suc
cese tot atît de însemnate obținute 
pe tărîmul educării comuniste șT 
patriotice a elevilor, ne tărîmul răs- 
pîndirii științei și culturii în ma
sele largi populare.

Sărbătorind „Ziua învățătorului1", 
cadrele didactice din raionul nostru 
au raportat partidului însemnatele 
lor succese obținute în procesul în- v 
strnctiv-educativ, în activitatea so
cial culturală și obștească. Hotărî- 
rea le este însă ca să obțină rea
lizări și mai grăitoare în viitor. Și, 
la baza hotărîrii lor stau condițiile 
tot mai bune create muncii în școa
lă, stă veșnic vie învățătura parti
dului care le este forță și călăuză.

joc care probabil că le vor fi atît de 
necesare consolidării poziției lor în 
clasamentul regional de fotbal.

De reținut forma bună în care aw 
evoluat Grubschi, Staicu, Olteanu 
si Suciu de la gazde.

I. P.
ALTE REZULTATE

Siderurgistul Hunedoara — Vic
toria Călan 1-1 (1-0); C.F.R. Sime- 
ria — Constructorul Hunedoara 4-3 
(3-0); Minerul Deva — Dacia O 
răștie 5-0 (3-0); Jiul II Petrila — 
Minerul Vulcan 3-0 (2-0); MineruT 
Ghelar — Aurul Brad 3-1 (1-1); 
Minerul Aninoasa — Retezatul Ha
țeg 3-4 (0-1); Parîngul Lonea — 
Dacia Alba Iulia 3-0 (neprezentare)-

CLASAMENTUL

Victoria Călan 29 17 9 3 60:20 43
Minerul Deva 29 20 3 6 80:31 43
Siderurg. Huned. 29 16 6 7 49:27 38
Minerul Vulcan 29 15 113 55:50 31
Parîngul Lonea 29 12 611 48:44 30
Aurul Brad 29 13 313 62:47 29
Min. Aninoasa 29 11 711 48:47 29
Jiul II Petrila 29 11 711 39:45 29
C.F.R. Simeria 29 11 414 54:54 26
Minerul Ghelar 29 11 414 52:52 26
Sebeșul Sebeș 29 11 414 46:59 26
Dacia Alba 29 10 415 35:69 24
Constr. Huned. 29 8 714 38:59 23
Retezatul Hațeg 29 8 714 40:72 23
Dacia Orăștie 29 9 4 16 45:59 22
C.F.R. Teiuș 29 9 416 44:60 22

ETAPA VIITOARE:

Sebeșul Sebeș — Jiul II Petrila; 
Minerul Vulcan — Siderurgistul 
Hunedoara: Victoria Călan — Mi
nerul Ghelar; Aurul Brad — Pa
rîngul Lonea; Dacia Alba Iulia — 
C.F.R. Simeria; Constructorul Hu
nedoara — Minerul Aninoasa: Re
tezatul Hațeg — Minerul Deva; 
Dacia Orăștie — C.F.R. Teiuș.
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