
Ziua independenței de stat
*a Romîniei și a victoriei asupra 

fascismului german
Cuprins într-un nestăvilit elan de 

Muncă pentru aniversarea a două 
decenii din viața nouă, poporul no
stru sărbătorește la 9 Mai două eve
nimente de mare însemnătate: pro
clamarea independenței de stat a 
Romîniei și Ziua Victoriei asupra 
fascismului hitlerist. In această zi 
harnicul și talentatul nostru popor 
cinstește cu legitimă mîndrie tra
dițiile de luptă patriotică, faptele de 
vitejie ale eroicilor săi fii pentru în
făptuirea aspirațiilor spre libertate, 
independență națională și progres 
social.

€u 87 de ani în urmă, la 9 Mai 
1877, năzuința de veacuri a poporu- 
lai romîn pentru dobîndirea neatîr- 
nării sale și pentru înlăturarea asu- 

. pritoarei dominații otomane s-a vă- 
■p/fit împlinită. In această memorabi- 
Jva zi, sub presiunea maselor popu- 

t®re strînse în jurul Adunării, în 
parlamentul țării se anunță „rupe
rea legăturilor... cu Poarta și in
dependența absolută a Romîniei". îm
prejurările istorice în care avea loc 
aaest măreț act au cerut intrarea 
Romîniei în războiul drept de 
1877-1878 
deniei cu

Poporul 
bacara pe . 
cucerită de el în schimbul unor jert
fe grele. Trădînd interesele națio
nale, coaliția burghezo-moșierească, 
ta frunte cu monarhia, au călcăt în 
picioare steagul independenței na
ționale, subordonînd treptat întrea
ga țară puterilor apusene. Bogățiile 
terii au fost scoase la mezat iar 
aspirațiile de progres ale maselor 
■populare înăbușite cu cruzime. In 

teste condiții neasemuit de grele 
și revolu- 

pe o 
clasa 
ridica

ia 
și consfințirea indepen- 
sîngele ostașilor romîni. 
romîn însă, nu s-a putut 
deplin de independența

^Aceste condiții neasemuit <" 
-N^fadițiile luptei patriotice și 

ționare au fost continuate 
treaptă mai înaltă de către 
Muncitoare. Misiunea de-a 
steagul luptei pentru adevărata in
dependență națională împotriva po
liticii claselor exploatatoare și 
subjugării imperialiste a 
Partidului Comunist Romîn. 
întunecați ai dictaturii 
Partidul Comunist Romîn 
singura forță politică care 
dieaf cu înflăcărare pentru interesele 
vitale ale țării pentru eliberarea na
țională și socială a poporului no
stru. Infruntînd cu curaj 
presiunile, 
cu prețul vieții 
lui nostru.
pline de 
cit puternic 
1944. Insurecția armată,

^anizată și condusă de Partidul Co- 
Wjgeîist Romîn a pus bazele inde- 
jvtdenței reale și depline a patriei 
noastre. Această cucerire de preț a 
fost posibilă ca urmare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist, a cu
ceririi întregii puteri de către po
porul nostru muncitor. Forțele pa
triotice ale țării au doborît atunci 
guvernul de dictatură fascistă, iar 
armata romînă, sprijinită cu căl
dură de întregul popor s-a alăturat 
coaliției antihitleriste luptînd eroic 
alături de armata sovietică pentru 
eliberarea întregului teritoriu al 
țării de hitleriști, pentru zdrobirea 
definitivă a fascismului german. 
Weșterse vor rămîne din inima po
porului nostru faptele de vitejie și 
eroism ale ostașilor noștrii care în 
întregul drum parcurs pînă la în- 
frîngerea Germaniei hitleriste s-au 
acoperit de glorie. Prin luptele pur- 

■A hite de armata noastră pînă la sfîr- 
-^Țitul războiului, prin participarea 

cu toate forțele la zdrobirea com-
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din localitate au avut loc numeroa se demonstrații sportive, susținute 
de către tinerii din orașul nostru. IN CLIȘEU : Aspect din timpul defi
lării coloanei de sportivi.
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pletă a fascismului german, poporul 
nostru și-a adus contribuția la vic
toria obținută de coaliția antihitle- 
ristă.

Poporul nostru muncitor sărbăto
rește ziua independentei sale de stat 
și Ziua Victoriei în condițiile a- 
vîntului continuu spre culmile cele 
mai luminoase ale socialismului. Cei 
douăzeci de ani de viață nouă pe 
care îi vom aniversa la 23 August 
anul acesta, au schimbat din te
melii fața patriei. Condus de încer
catul său conducător — Partidul 
Muncitoresc Romîn — poporul no
stru harnic traduce zi de zi în via
ță politica înțeleaptă a partidului, 
politică izvorîtă din cunoașterea le
gilor obiective ale dezvoltării so
ciale, din aplicarea creatoare a în
vățăturii marxist-leniniste. din cu
noașterea posibilităților și nevoilor 
țării. Justețea acestei politici a dus 
la înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste. Puternica dezvol
tare a industriei și în primul rînd a 
industriei constructoare de mașini 
— dezvoltarea intensă a agricultu
rii, dezvoltarea proporțională a în
tregii economii socialiste pe ansam
blul ei au transformat țara noastră 
într-o țară înfloritoare.

Comuniștii, oamenii muncii, în
tregul nostru popor, a primit cu pro
fund interes și cu deplină aprobare 
Declarația cu privire la 
Partidului Muncitoresc Romîn 
problemele mișcării comuniste 
muncitorești internaționale, adopta 
tă în 
a C.
a. c.

Ea 
tă și 
de salvgardare a unității mișcării 
comuniste mondiale și lagărului so
cialist. Pătrunsă de înalta principia
litate. de spirit internaționalist, De
clarația reafirmă punctul de vedere, 
al Partidului Muncitoresc Romîn a- 
supra principalelor probleme 
vieții sociale contemporane și 
dezvoltării mișcării comuniste 
muncitorești 
ftiie o călăuză pentru membrii parti
dului nostru, pentru toți oamenii 
muncii în înțelegerea justă a aces
tor probleme complexe.

Cu inima plină de bucurie pen
tru mărețele succese obținute în o- 
pera de desăvîrșire a construcției 
socialiste, strîns unit în jurul parti
dului și al Comitetului său Central, 
în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, poporul nostru își 
consacră toate forțele sale creatoare 
luptei pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste, pentru triumful cau
zei nobile a păcii și prieteniei po
poarelor din întreaga lume.

unanimitate Ia Plenara
C. al P.M.R. din 15-22

realis-reprezintă o contribuție 
constructivă la găsirea căilor

ale 
ale 

Și 
internaționale, consti-

întreținerea cnltnrllor la timp 
șl la un înalt

In raionul nostru, colectiviștii, lu
crătorii din gospodăriile- de stat și 
S.M.T. au obținut succese deosebite 
în desfășurarea campaniei agricole 
de primăvară, executind semănatul 
culturilor și celelalte lucrări la 
timp și la un înalt nivel agrotehnic. 
In toate gospodăriile colective din 
raion, semănatul porumbului pentru 
boabe s-a terminat într-o perioadă 
de timp cu mult mai scurtă față de 
anii trecuți. Rezultatele bune care
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In întrecerea socialistă-succese tot mai însemnate
încălțăminte peste plan

încheind bilanțul muncii pe luna 
aprilie a.c. colectivul de muncă de 
la fabrica ..Ardeleana" a raportat că 
planul fizic a fost îndeplinit în pro
porție de 101 la sută, iar la valoarea 
producției globale planul a fost de
pășit cu 1,08 la sută.

In cadrul întrecerii socialiste ce 
se desfășoară,- întîlnești entuziasmul 
cu care se muncește pentru a adău
ga la succesele obținute în luna a- 
prilie, altele noi. Astfel, în zilele de 
4 și 5 mai a.c. planul de producție 
a fost îndeplinit în proporție de 
100.71 la sută.

In această perioadă, cele mai bu
ne rezultate le-a obținut secția pre- 
gătit-cusut care a depășit planul de 
producție cu 14.28 la sută și secția 
croit unde planul a fost îndeplinit 
în proporție de 108,92 la sută.

Pe baza rezultatelor •
In cele 4 luni care au trecut de 

la începutul anului și pînă în pre
zent, colectivul de muncă de la în
treprinderea de panificație mobili
zat de organizația de partid a do- 
bîndit succese deosebite realizîn- 
du-și, de pe acum, angajamentele 
luate în întrecerea socialistă în cin
stea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. In baza rezultate
lor obținute și ca urmare a unor

Bilanțul
Colectivul de muncă de la I.R.I.L. 

Alba lulia a încheiat de curînd un 
prim bilanț al rezultatelor obținute 
în întrecerea pe care o desfășoară în 
cinsțea zilei de 23 August. In cele 
4 luni care au trecut de la începutul 
anului, sarcina de plan pînă la 
1 Mai a fost depășită cu 20,71a sută 
la valoarea producției globale și

nivel agrotehnic
au fost obținute se datoresc înzes
trării agriculturii cu noi tractoare și 
mașini agricole, experienței acumu
late de către unitățile agricole, spri
jinului dat de organele de partid, 
sfaturile populare, consiliul agri
col raional și muncii însuflețite a 
tuturor lucrătorilor de pe ogoare, 
care s-au străduit să pună o teme
lie puternică recoltei din acest an. 
Dar semănatul este numai prima e- 
tapă a marii bătălii pentru producții 
mari în agricultură. Obținerea unor 
recolte sporite la hectar la porumb 
și celelalte culturi prăsitoare este 
hotărîtă în cea mai mare măsură de 
executarea la timp și la un înalt ni
vel agrotehnic a lucrărilor de între
ținere a culturilor. îngrijirea cultu
rilor trebuie să constituie preocupa
rea de zi cu zi a tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, a consilii
lor de conducere și organizațiilor de 
partid din unitățile agricole. Execu- 
tînd prășitul la timp, se vor asigura 
condiții optime de creștere 
voltare a plantelor și deci 
nere a unor recolte mari.

In scopul păstrării unor 
cît mai mari de apă în pămînt, atît 
de necesară plantelor în cursul ve
getației, se impun măsuri temeinice 
pentru executarea prașilelor de în
dată ce apar buruieni sau se for
mează crustă. Ploile căzute în raion 
în ultimul timp favorizează crește
rea buruienilor. Se știe că lanurile

și dez- 
de obți-

cantități

I

I

Vești din’gospodăriite colectiveMuncind cu hărnicie, strungarul 
Țîmpea A. de la S.A.C. Alba lulia 
se situează lună de lună în rindul 
evidențiaților în întrecere.

-angajamente sporite
măsuri hiate în scopul folosirii mai 
depline a capacităților de coacere și 
mecanizarea unor lucrări, colectivul 
de muncă de aici a hotărît să-și spo
rească angajamentele în întrecere. 
Astfel harnicul colectiv de aici și-a 
propus să realizeze peste 'angaja
mentul inițial 60.000 lei economii Ia 
prețul de cost și să dea în plus 
26.000 lei beneficii peste plan.

a 4 luni
cu 17,46 la sută la producția marfă. La 
confecționarea de parazăpezi metali
ce s-a dat cu peste 3.000 mai mul
ti decît era angajamentul pe între
gul an. De asemenea, Ia exploata
rea bentogelului din cele 200 tone 
cit era angajamentul pînă la 23 
August s-a realizat pînă în prezent 
114 tone.

de porumb, sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui, dacă nu sînt întreținute 
la timp suferă, iar recolta este di
minuată. In gospodăriile colective 
din Galtiu, Stremț, Teiuș, Galda de 
Jos, Mihalț și altele unde însămîn- 
țările de primăvară s-au început 
mai devreme, multe culturi au răsă
rit și se dezvoltă bine. In unele u- 
nități agricole socialiste din raion 
ca Oarda de Jos, Galda de Jos și 
altele a și început în aceste zile 
prășitul cartofilor și sfeclei de za
hăr. Este necesar ca în zilele care 
urmează să fie îndreptate toate for
țele din agricultură spre executarea 
neîntîrziată a lucrărilor de întreți
nere a culturilor.

Se recomandă ca la porumb, peste 
tot, cînd plantele au 4-5 frunze, să 
se execute prima lucrare de comba
terea buruienilor folosind sapa ro
tativă, urmată la 5-8 zile, dacă la
nul s-a îmburuienat, de o prașilă 
mecanică. Pînă cînd plantele au 18- 
20 cm se mai execută o lucrare cu 
sapa rotativă. In cursul vegetației 
se aplică 3-4 prașile mecanice și tot 
atîtea manuale pe rînd. La floarea- 
soarelui se fac, de asemenea, 3 pra
șile mecanice și 2-3 manuale, prima 
executîndu-se cît mai timpuriu. Mai 
mult ca oricare cultură, sfecla de 
zahăr are nevoie de o îngrijire deo
sebită 
rea a 
și 3-4 
răritul 
rile unităților agricole socialiste din 
raion, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, au datoria să se preocupe 
de executarea acestor lucrări să nu

și de aceea necesită executa- 
4-5 prașile mecanice precum 
manuale, făcîndu-se totodată 
plantelor pe rînd. Conduce-

(Gotrtiauare în pag. 4-1)
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Lucrări în grădina 
de legume

In gospodăriile colective producă
toare de legume din raionul nostru 
se desfășoară în perioada de față 
o activitate intensă la plantarea di
feritelor răsaduri în cîmp. La gos
podăria colectivă din Micești, de 
exemplu, pînă la această dată au 
fost plantate însemnate suprafețe cu 
diferite răsaduri. Astfel, s-au plan
tat 5 ha cu varză de vară, 2 ha cu 
gulioare, 0,30 ha cu roșii protejata 
sub folii de polietilenă și altele.

La fel ca și la Micești, colectiviștii 
din Ciugud, Mihalț, Șard, Alba Iu- 
lia, Teiuș, Galda de Jos, Galtiu și 
alții care se ocupă cu legumicul
tura, lucrează de zor la plantarea 
diferitelor răsaduri în cîmp pentru 
a obține cît mai de timpuriu pro
ducții sporite de legume de pe fie
care hectar de teren cultivat.

Execută prima prașilă
Colectiviștii din Teiuș cu o bo

gată experiență în ce privește culti
varea sfeclei de zahăr, sporesc an 
de an suprafețele cultivate cu a- 
ceastă plantă aducătoare de mari 
venituri. In această primăvară, gos
podăria colectivă din Teiuș a însă- 
mînțat cu sfeclă de zahăr suprafața 
de 60 ha. Lucrările de însămînțare 
fiind executate la timp și în cele mai 
bune condițiuni, plantele au răsărit 
și se dezvoltă uniform. Obținerea 
însă a unor producții mari Ia hectar 
este condiționată de îngrijirea cul
turii. Ținîrid seama de aceasta, co
lectiviștii de aici au trecut cu forțe 
sporite la executarea primei prașile 
și combaterea buruienilor pe rînd.

La executarea prașile! o contri
buție de seamă își aduc în aceste 
zile colectivistele Veronica Petrie, 
Onica Buta, Marioara Nagy, Silvia 
Londroman, Maria Londroman și 
altele.

...Filarmonica de stat din Arad 
prezintă sîmbătă 9 mai a. c. pe 
scena Casei raionale de cultură din 
orașul nostru un concert de muzică 
populară romînească. Soliști: Lu
cretia Ciobanu și Ana Pacatiuș de 

|la Radioteleviziunea Romînă.
...In ziua de 10 mai a.c., orele 20, 

pe scena Casei raionale de cultură va 
fi prezentată piesa „Dracul uitat“ de 
către Teatrul de stat din Sibiu. 
Printre interpreți se află Costel Ră- 
dulescu, Sebastian Papaiani, Stă- 
nescu Constantin și alții.

...Pe scena Casei raionale de cul
tură, în ziua de 12 mai, Teatrul de 
stat de Estradă din Ploiești va pre
zenta „Alo, la telefon revista".
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Experiența bună in munca cu cartea

O zi obișnuită din cele multe. La 
Școala medie „Horia. Cloșca și Cri
șan", orele de curs cu preocupări a- 
dînci se succed cu pauze vesele. Și 
faptele se adună. Succeselor obținu
te, altele li se adaugă întregind nă
zuința zecilor de profesori și sute
lor de elevi de a-și vedea încununa
tă cu laurii izbînzii munca începută 
în toamnă și continuată, fără pre
get, pînă acum în zilele înfloritului 
Cireșar.

înconjurați cu dragoste și căl
dură, sutele de elevi ai școlii, fii ai 
oamenilor muncii, învață, se pregă
tesc pentru a deveni slujitori vred
nici patriei noastre socialiste. Și 
în mulți dintre ei, se întrevăd încă 
de pe acum inginerul priceput de 
mîine, medicul iscusit, profesorul ho- 
tărît să ridice tot mai sus făclia 
științei și culturii deasupra orașelor 
și satelor, condeierul care să cînte 
viața noastră nouă.

Asemenea unor harnice albine, e- 
levii școlii string cu sîrg nectarul 
științei și culturii în fagurele min
ții. Și-apoi în orele de răgaz, îl plă
mădesc în vers fierbinte închinat 
partidului, patriei:

Un tată drag al clasei muncitoare 
Înveți copilul tău să fie drept 
Izvorîte dintr-un adînc tumultuos 

de inimă tînără, versurile aparținînd 
elevului Lascu Constantin Doru, ne 
conduc spre o realitate vie, existen
tă de ani de zile în cadrul școlii. Ne 
conduc în mijlocul celor 50 de ele
vi, care pătrunzînd cu îndrăzneală 
în tainicul și îndepărtatul lăcaș al 
muzelor cresc și-și dezvoltă talen
tele în cadrul cercului literar „Geor
ge Coșbuc".

Dar, să pășim mai aproape de a- 
eești tineri creatori, să-i însoțim în 
timp, să le pătrundem mai âdînc 
munca și preocupările.

Reorganizat în 
,1960. " ‘ ‘
idouă 
cui 
sub 
fesor __ _____
firmat cu tot mai multă tărie 
cursul anilor, a grupat în jurul său 
un număr tot mai mare de tineri en
tuziaști. Și aici, prin studii, dis
cuții și păreri mature cu privire la 
operele marilor noștri poeți și proza
tori s-au înfiripat dorinți, s-au cris
talizat idei. In încercările lor. tinerii 
creatori și-au dat tot mai mult sea
ma că arta presupune pe lîngă ta
lent o cultură estetică susținută, o 
bogată experiență de viață și o nea
bătută conștiinciozitate artistică lu
minată de un înalt nivel ideologic.

Pornită pe acest drum, activitatea 
tinerilor din cadrul cercului a prins 
a căpăta profunzime și limpezime. 
Mugurii începutului s-au dezvoltat 
pe o tulpină viguroasă, creațiile ele
vilor pe diverse teme oglindind pe 
deplin acest lucru. In versuri înflă
cărate membrii cercului cîntă parti
dul, patria cu haina-i mereu mai

anului 
celor

toamna 
cu prileju’ unificării 
școli medii din localitate, cer- 
literar „George Coșbuc",

îndrumarea tovarășului pro
ton Lăncrăjan, s-a a-

.............. ; în

mîndră, cîntă pacea și lupta celor 
care s-au jertfit pentru dreptate. In 
imagini deosebit de 
cu Rodica. în poezia 
ță cînt partidului ce 
ța noastră nouă:

Ca făt frumos partidul este, 
înalt, măreț, neîntrecut.
Și ca voinicul din poveste 
Vieții noastre-i este scut.
Patriei socialiste îi închină ver

suri pline de căldură elevul Făt Vic
tor în poezia „Slavă".

Partidul, patria slăvesc
Cu întreg poporul muncitor. 
Si-n inimi tinere-ncolțesc 
Mai vie amintirea lor.
O altă temă des întîlnită în lu

crările tinerilor creatori este pacea. 
Toți oamenii din țara noastră, toți 
cei ce muncesc pretutindeni „cu 
cinste țe slăvesc pe tine, pace". 
Poezia ..Odă păcii", creație a elevu
lui Tascu Valentin, exprimă deose
bit de grăitor această năzuință:

Blestem cuibului unde războiul 
zace!

Dar noi, ce< multi din lumea 
dinspre soare

Lupta-vom să distrugem plaga 
asta, care e dușmanul 
vieții. Iar tu vei 
triumfa, măreață pace!

Luptătorilor pentru libertate și 
dreptate socială. Horia, Cloșca și 
Crișan, a căror nume îl poartă școa
la. multi dintre membrii cercului 
literar le aduce omagiu. Iată un 
crîmpei din „Oda martirilor Horia, 
Cloșca și Crișan", închinare de Sa
bo Maria Stela.

Pios omagiu vouă, și-aducere 
aminte!...

Pe drumul biruinței mergem 
mereu-nainte.

Din buciume și glasuri, din liră 
și condei

Lucește azi icoana martirilor 
tustrei.

Visul omului de a pătrunde 
spații astrale, astăzi devenit 
litate, este oglindit de Tascu Va- 
letin care dîndu-și frîu liber 
durilor, pătrunde dincolo de mărgi
nit :

Svîrlit de un resort final
Eu azi visez să sbor spre soare, 
Să prind c-o mînă colțul lunii 
Și cu un hohot triumfal 
Să mă asvîrl în carul mare.
Cele cîteva fragmente din crea

țiile membrilor cercului literar 
„George Coșbuc" nu constituie de 
cît o relatare sumară a activității ce 
se desfășoară aici. Totuși ele sînt e- 
dificatoare în ce privește deplinăta
tea preocupărilor tinerilor zilelor 
noastre, care depășindu-și anii se 
străduiesc prin căutări continue să 
adauge noi flori pomului sădit de ei 
cu ani în urmă. Și e mai mult de- 
cît firesc să le urăm succes.

S. POPESCU

frumoase llîes- 
..Partidul" înal- 
străjuiește via-

în
rea-

gm-

Duminica trecută, pe 
sei raionale de cultură 
nostru a avut loc faza 
concursului pionierilor 
lor. Cu acest prilej în 
numeros public au evoluat cei mai 
tineri artiști amatori din raion.

Pe scena concursului s-au pe
rindat, brigăzi artistice de agita
ție, coruri, formații de dansuri 
populare, recitatori, soliști voca
li și instrumentiști, aplaudați în
delung de sutele 
prezenți la această 
nerească.

Cele mai multe 
obținut formațiile corale ale Șco
lii de 8 ani nr. 1 din orașul Alba 
Iulia, corul Școlii medii din Zlat
na, brigada artistică de agitație 
și orchestra Școlii profesionale din 
Zlatna, formațiile artistice ale 
școlilor de 8 ani din Bucerdea Vi- 
noasă, Benic, Stremț și altele.

Activitate rodnică

scena Ca- 
din orașul 
raională a 
și școlari- 
fața unui

de spectatori 
manifestare ti-

aplauze le-au

Tot mai numeroase sînt acțiu
nile întreprinse de către activiștii 
culturali din comuna Oarda de 
Jos. Așa, bunăoară, săptămîna tre
cută în cadrul bibliotecii de aici 
a avut loc prezentări de cărți a- 
grozootehnice, lecturi în grup, o 
seară de basme, recenzia cărții 
„In țara codrilor de iarbă" și al
tele.

Așteptați cu vădit interes de că
tre cetățenii comunei au fost și 
tinerii artiști amatori ai școlii de 
8 ani din comună. Ei au prezen
tat pe scena căminului 
piesa „Soacra cu trei 
spectacolul bucurîndu-se 
cierea unanimă a 
de spectatori. Bine 
țiunile întreprinse de către acti
viștii culturali din 
bucură de o tot mai largă apre
ciere din partea colectiviștilor de 
aici, 

cultural 
nurori", 

de apre- 
peste 300celor

organizate ac-

comună se

cit mai larg răspîndită
Cel de-al 

„Biblioteca 
socialiste", 
1964, este în plină desfășurare. Fap
tul e consemnat de numeroasele ac
țiuni întreprinse, ca și de numărul 
tot mai mare de cititori înscriși a- 
tît în evidențele bibliotecii raionale 
cît și în registrele celor 13 bibliote
ci comunale, 34 biblioteci afiliate și 
45 biblioteci sătești independente 
antrenate în concurs. Așa, de pildă, 
numai în primul trimestru la bi
blioteca raională au fost înscriși 
2.115 cititori, iar la bibliotecile din 
comunele și satele raionului, 
de aceeași perioadă a 
cut, numărul cititorilor 
trimestrul I al anului 
peste 3.000,

Creșterea numărului 
este urmarea firească 
crescînde a oamenilor 
dp carte, este rod al rîvnei biblio
tecarilor și a colectivelor acestora 
care, îndrumate de organizațiile de 
partid, dau muncii lor un conținut 
tot mai bogat, folosesc forme și 
metode tot mai variate în activita
tea de popularizare și difuzare a 
cărții în mase. Demn de remarcat 
în acest sens este stilul de muncă 
al bibliotecarei din Vințul de Jos, 
și a colectivului bibliotecii de aici 
care prin desele manifestări de ma
să organizate, orientează cu price
pere lectura cititorilor. Prin grija 
bibliotecarei din Vințul de Jos, co
lectiviștii de aici sînt informați cu 
regularitate asupra evenimentelor 
interne și internaționale. Cartea so- 
cial-politică este larg popularizată 
prin organizarea de expoziții pe te
me ca „Partidul conducătorul și 
îndrumătorul victoriilor noastre" 
prezentări și recenzii de cărți. O 
atenție crescîndă se acordă apoi la 
Vințul de Jos popularizării cărții a- 
grozootehnice în care scop au fost

Ill-lea concurs bienal 
în slujba construcției 
început la 1 ianuarie

față 
anului tre- 
a sporit în 
în curs cu

de cititori 
a dragostei 
muncii față

Talent și grație. Pe scenă brigada de agitație a fabricii „Ardeleana" 
prezintă programul „Mereu mai m uit, mai bine".

Ne mai despart puține zile de sfîr- 
șitul anului școlar în curs. Faptul 
stăruie Ia fiecare școală. Învățătorii, 
profesorii, miile de elevi, cu toții în- 
tr-un efort comun, se străduiesc să 
încheie anul școlar cu 
bune rezultate.

Dar, dacă în vederea 
cu succes a anului școlar 
toată străduința, privind în perspec
tivă, încă de pe acum o tot atît de 
intensă preocupare trebuie manifes
tată deschiderii viitorului an șco
lar. Lucru, de altfel, pe deplin fi
resc. Anul școlar 1964-1965 va mar
ca trecerea la învățămîntul general 
de 8 ani, sarcină trasată de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R., și cu
prinderea în școala generală de 8 
ani a tuturor elevilor 
bleme de seamă atît în 
lor populare cît și a 
școlilor din raion.

In scopul îndeplinirii 
portante sarcini, Comitetul executiv 
al Sfatului popular raional a luat 
din timp o seamă de măsuri, din 
care cele privind asigurarea spa
țiului de învățămînt ocupă un loc de 
frunte, dat fiind că numărul elevilor 
care vor urma cursurile în școlile 
de 8 ani va spori cu peste 1.500 în 
comparație cu anul în curs. Și ca 
urmare a măsurilor luate de Comi
tetul executiv al Sfatului popular 
raional, de comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale și de 
către secția raională de învățămînt, 
în numeroase localități din raionul 
nostru sînt în curs de construcție 
noi localuri de școli și săli de clasă 
prin contribuția voluntară a cetățe
nilor, credite rambursabile și sume 
acordate de stat. Așa, bunăoară, în 
comunele Sîntimbru, Șard și Cri-

cele mai

încheierii 
se depune

ridică ’ pro- 
fața sfaturi- 
conducerilor

acestei im-

Ritm intens construcțiilor școlare
GR1GORE MUREȘAN

unor lo- Președintele Sfatului popular raional 
de școli cu ____________ Alba
săli de cla- 
Meteș, Mihalț, Ighiel, Bu- 
Vinoasă și Cistei cu cîte 4

■ clasă, lucrări de construcții 
executîndu-se, de asemenea,

cău s-a început con
strucția 
caluri i 
cîte 8 
să, la 
cerdea 
săli de 
școlare 
la Pîclișa. Bărăbanț. Ciugud, Feneș, 
Galați și Almașul Mare.

Construirea noilor localuri de școli 
și darea acestora în folosință la 
timp, ce-i drept, nu este o treabă u- 
șoară. Ea însă este pe deplin reali
zabilă, faptele dovedind cu priso
sință acest lucru. La Meteș, de pil
dă, prin grija sfatului popular co
munal folosindu-se cu pricepere re
sursele locale, continuarea lucrărilor 
de construcție a început îndată ce 
timpul a permis aceasta, cele 4 săli 
de clasă urmînd a fi date în folosin
ță în cinstea zilei de 23 August. La 
ighiel construcția noului local de 
școală, ca urmare a preocupării Sfa
tului popular Ighiu, a fost ridicată 
în roșu sub acoperiș, în prezent exe- 
cutîndu-se înfundarea tavanelor în 
vederea începerii tencuielilor, iar 
la Cricău, cu sprijinul organizației 
de partid, sfatul popular a reușit să 
mobilizeze largi mase de cetățeni la 
efectuarea lucrărilor de construcție 
a localului de școală cu 8 săii de 
clasă, fapt ce a făcut ca zidăria par
terului să fie în întregime termi
nată.

Asemenea bune cuvinte, privind 
ritmul construcțiilor școlare, se pot 
spune și la adresa altor sfaturi popu
lare. Preocuparea susținută a Sfa-

Șard, 
mun- 

a 
de 

elanul maiștrilor și elevilor Școlii 
profesionale de construcții din Alba 
lulia care execută lucrările de con
strucție, a făcut ca în numai 8 zile 
zidăria parterului noii școli cu 8 
săli de clasă de aici să fie complet 
terminată. La Mihalț, lucrările de 
zidărie a celor 4 săli de clasă, ce 
se construiesc ca adăugire la locul 
existent de asemenea sînt gata, iar 
la Cistei printr-o mai largă partici
pare a colectiviștilor la muncă pa
triotică, s-a reușit să se termine fun
dația viitoarei școli, recuperîndu-se 
astfel rămînerea în urmă a lucrări
lor. Mult interes față de desfășura
rea lucrărilor de construcții școlare 
dovedesc și sfaturile populare din 
Feneș și Pețelca, iar Ia Almașul 
Mare unde se construiește un local 
de școală cu mai multe săli de clasă 
și internat, numai prin posibilități 
iocale, stadiul în care se găsesc lu
crările de construcție constituie ga
ranție că localul va putea fi dat în 
întregime în folosință la începutul 
viitorului an școlar.

Din cele relatate, rezultă clar că 
acolo unde, îndrumate de organiza
țiile de partid, sfaturile populare co
munale, directorii de școli, deputății 
și comitetele de cetățeni privesc cu 
toată răspunderea problema asigu
rării spațiului de învățămînt, rezul
tatele nu întîrzie să se arate, lu
crările de construcții școlare sînt

tului popular 
întregită de 
ca harnică 
colectiviștilor,

în plină desfășurare și în multe 
părți în stadiu avansat.

Rău este însă faptul că nu peste 
tot lucrurile stau la fel. La Alba lu- 
lia, suburbia Bărăbanț, unde sînt 
în curs de terminare două săli de 
clasă, ca și la Pîclișa unde încă 
din anii tre^jți s-a început construc
ția unui local de școală cu 3 săli, 
pînă în prezent nu s-a făcut practic 
aproape nimic pentru continuarea și 
grăbirea lucrărilor. La Ciugud, a- 
poi, cu toate Că adăugarea unei noi 
săli de clasă celor două construite 
anul trecut se impune, n-au fost mo
bilizate toate forțele în scopul în
ceperii și executării lucrării. In a- 
ceeași situație se găsește și Sfatul 
popular al comunei Hăpria, care 
încă nu a luat măsuri pentru ame
najarea celor 3 săli de clasă ce ne
cesită reparații urgente, sfaturile 
populare din Teiuș, Zlatna și Sțremț, 
care de asemenea au de făcut une
le amenajări spațiilor școlare de pe 
raza lor de activitate.

Lucrări de construcții școlare noi, 
de amenajări, împrejmuiri, reparații 
curente și de întreținere sînt pre
văzute a se executa în toate comu
nele și satele raionului. De aceea, 
este absolut necesar ca timpul ce 
ne desparte de începerea viitorului 
an școlar să fie folosit cu toată 
chibzuință, astfel ca angajamentul 
de a da în folosință, în toamnă, 32 
săli de clasă să fie îndeplinit și de
pășit. Este necesar să fie imprimat 
lucrărilor un ritm mereu mai viu, 
să fie mobilizate largi mase de ce
tățeni la efectuarea acestora, asigu- 
rîndu-se peste tot condiții tot mai 
bune de învățătură.

(Continuare în pag. 4-a)

organizate o seamă 
consfătuiri, concursuri 
cîștigă" și prezentări 
teme ca ," ' 
mari de cereale citiți!’ 
în cultura cartofilor", ___
cărțile despre creșterea și îngriji
rea animalelor", „Căile sporirii pro
ducției de lapte pe cap de vacă fs- 
rajată" și altele, fapt ce a deschis 
drum larg cărții agrozootehnice spre 
casa fiecărui colectivist din comu
nă.

Rezultate asemănătoare, ca Ar
mare a unei munci stăruitoare, au 
fost obținute și de către alte biblio
tecii Printr-o largă difuzare a căr
ții în rîndurile colectiviștilor din 
sectorul zootehnic, bibliotecara din 
Teiuș a influențat pozitiv munca a- 
cestora, fapt concretizat în rezulta
tele obținute. Îngrijitorii Hîrceagă 
Gligor și Rațiu loan au realizat în
semnate sporuri în greutatea ani A 
malelor. Mulgătorul Roman loan 
sporit producția de lapte, iar Ursu 
Vasile și Baleș Gheorghe au obți
nut rezultate de seamă în creșterea 
și îngrășarea porcilor.

Dar, dacă despre munca bibliote
carelor din Vințul de Jos, Teiuș, 
Ciugud, Stremț și altele se pot spu
ne numai cuvinte bune, nu același 
lucru se poate afirma și despre fe
lul eum se desfășoară munca ca 
cartea la Hăpria, Ighiu și Cricăa, 
Ighiel, Obreja și alte biblioteci. Bi
bliotecarii din aceste așezări, nu ar- 
măresc calitatea cititului, organi
zează. puține manifestări de masă, 
nu vizează obținerea de rezultate 
concrete ca urmare a cărților citite. 
Și doar, în scopul orientării muncii 
bibliotecarilor, nu de mult a fost or
ganizată o consfătuire la biblioteca 
comunală din Vințul de Jos în ca 
drul căreia au fost prezentate o sea- ■ 
mă de metode și procedee care și-adkZ 
dovedit practic eficiența. De ce 
se face uz de ele?

Muncă pentru popularizarea și 
difuzarea cărții trebuie privita peste 
tot cu toată răspunderea. In jurai 
bibliotecilor trebuie grupat un larg 
activ care, bine instruit, va putea 
da un nou implus acestei munci me
nite să vină în sprijinul activității 
oamenilor muncii din comunele și 
satele raionului care, antrenați ta- 
tr-o însuflețită întrecere, se strădu
iesc să întîmpine marea sărbătoare a 
eliberării cu cele mai bune rez»L 
tate.

de recenzii, 
„Cine știe 

de cărți pe 
„Pentru a obține recolte 

„Metode noi 
„Ce spun

l/l RINELE

Prezențe romtnești In

Scrisă sub formă de reportaj, 
lucrarea oglindește înfăptuirile ță
rii noastre în diverse domenii — 
economic, științific, artistic etc. 
Autorul împletește aceste realizări 

.cu mărturii ale diferitelor perso
nalități de peste hotare care, fie 
că au fost oaspeți în R. P. Rotnî- 
nă fie că au avut posibilitatea să 
afle de progresul țării noastre.

Aprecieri elogioase ale unor re
prezentanți comerciali din alte 
țări, declarații ale specialiștilor 
despre contribuția oamenilor de 
știință romîni la dezvoltarea 
greșului general, aprecieri 
presei străine referitoare la
loarea artei romînești subliniază 
concluzia generală a lucrării: 
creșterea neîncetată a prestigiu
lui internațional al Romîniei so
cialiste. Uf

pro- 
ale
va-

LcțWȚSThUCTIA jDț'PÂn'țiD. țt'țlț .STAT

E. Godcanu I. Tudose R Tudor

înaltul titlu de 

membru 
de partid
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VIAȚA DE PARTID

Pentru continua îmbunătățire a activității 
organizațiilor U. T. M.

Oamenii muncii din comuna Fe- 
neș, apreciază activitatea pe care o 
desfășoară tineretul, mobilizat de 
organizațiile U.T.M. sub conduce
rea și îndrumarea organizațiilor de 
partid. Tinerii de aici participă cu 
entuziasm la acțiuni cu caracter pa
triotic și de înfrumusețarea satelor, 
la activitatea cultural-artistică, sînt 
nelipsiți din viața economică a co
munei.

In primăvara acestui an, la che
marea comitetului comunal de par
tid. mobilizați de comitetul comunal 
U.T.M., tinerii, constituiți în bri
găzi au prestat peste 1.200 ore mun
că patriotică la lucrări de împădu
riri. De asemenea, ei și-au adus 
contribuția la executarea lucrărilor 
din campania agricolă de primă
vară. In satul Presaca. tineretul a 
muncit cu însuflețire la nivelarea 
curții căminului cultural dîndu-i un 
aspect mai plăcut și atrăgător. A 
fost strînsă și expediată 
Hunedoarei o însemnată 
de fier vechi.

Succese de seamă s-au 
în ceea ce privește activitatea cul- 
tural-artistică. Astfel, în satul Ga
lați, tinerii au pregătit de la înce
putul anului și pînă în prezent două 
programe artistice. Cu 
bune în această direcție 
și tinerii din Presaca și

Dar cu toate acestea, 
Obținute de organizațiile 
pe raza comunei Feneș în ceea 
privește mobilizarea tineretului 
diferite acțiuni și mai ales la viața 
culturală, nu sînt pe măsura posibi
lităților și a condițiilor materiale de 
care dispune fiecare sat al acestei 
comune. Aceasta în primul rînd, 

\ Ai pentru faptul că în activitatea comi- 
tetului comunal U.T.M. și a unor 
organizații U.T.M. se mai fac sim
țite unele lipsuri, mai ales în 
-privește viața de organizație.

In dorința de a îmbunătăți și

A 
oțelarilor 
cantitate

obținut și

rezultate 
au muncit 
Feneș. 

rezultatele 
U.T.M. de 

ce 
Ia

ce

a 
ridica activitatea organizației U.T.M. 
pe o treaptă superioară, comitetul 
comunal de partid a analizat într-o 
ședință, activitatea desfășurată de 
comitetul comunal U.T.M. de la în
ceputul anului și pînă în prezent. 
La ședința comitetului comunal de 
partid, pe lîngă membrii comitetu
lui a participat 
comunal U.T.M.

Ținînd seama 
din preocupările 
ie să stea mereu în atenția organi
zațiilor U.T.M. este continua întă
rire a vieții de organizație, raportul 
comitetului comunal U.T.M. și mai 
ales discuțiile purtate în jurul aces- 

%riuia de un însemnat număr de to- 
printre care Teodorescu Va- 

sile, Stanciu Valeria. Toma Ma
ria. Nicula Ioan. Teodorescu Saî- 
vina, Nicula Teodor, Lupea loan și 
-alții au scos în evidență necesitatea

activul comitetului

de faptul că, una 
de seamă ce trebu-

îndeplinirii întocmai a acestei sar- I 
cini.

In această direcție s-au obținut u- 
nele rezultate pozitive. Astfel, în pe
rioada la care se referă raportul, rîn- 
durile organizației U.T.M. au cres
cut cu încă 12 tineri, ceea ce con
firmă că a existat preocupare de a 
atrage în rindul utemiștilor pe cei 
mai buni tineri, care prin fapte au 
dovedit că merită această încredere. 
După aprecierile făcute de cei ce 
au luat cuvîntul la discuții reiese 
că față de posibilități numărul tine
rilor primiți în rîndul organizației 
U.T.M. este mic. Mai sînt încă pe 
raza comunei tineri care partici
pă activ la toate acțiunile inițiate 
de comitetul comunal U.T.M., do
vedesc multă preocupare pentru ac
tivitatea cultural-artistică, se bucură 
de încrederea maselor de tineri. De 
aici se desprinde sarcina comitetului 
comunal U.T.M., a organizațiilor 
U.T.M. de a analiza această situa
ție, de a munci mai concret cu fie
care tînăr. de a-i atrage în rindurile 
utemiștilor, de a se ocupa de educa
rea lor politică.

Larg a fost dezbătută în cadrul 
ședinței problema pregătirii și des
fășurării adunărilor generale ale or
ganizațiilor U.T.M., a participării 
utemiștilor la aceste adunări. Unele 
comitete ale organizațiilor U.T.M. 
cum este cel din satul Feneș, dove
desc preocuparea pentru pregătirea 
adunărilor. In adunări se analizea
ză aspecte din viața și activitatea 
tinerilor. Utemiștii participă cu re
gularitate la adunările generale ale 
organizației din care fac parte, dez
bat cu răspundere problemele puse 
la ordinea de zi. Dar. așa după cum 
a reieșit din analiza făcută de comi
tetul de partid, nu toate comitetele 
organizațiilor U.T.M. se ocupă de 
buna pregătire a adunărilor gene
rale. Din această cauză conținutul 
dezbaterilor este slab, utemiștii nu 
se antrenează în discuții, iar unii 
lipsesc de la adunări. Pentru ase
menea lipsuri au fost criticate în 
ședința comitetului de partid, comi
tetele organizațiilor U.T.M. din Pre- 
saca și Galați. De aceste lipsuri, așa 
cum a reieșit din analiza comitetu
lui comunal 
vinovați și 
Gheorghe, Zamfira Victor, Dad Pa- 
raschiva și Toma Maria, membri ai 
comitetului care răspund de activi
tatea acestor

In comuna 
viața internă 
să fie mult 
această bază 
semnate succese în toate domeniile 
de activitate.

Măsurile adoptate de comitetul co
munal de partid, îndeplinirea lor la 
timp, vor duce cu siguranță Ia 
chidarea lipsurilor manifestate, 
ridicarea pe o treaptă superioară 
activității organizației U.T.M.

de partid 
tovarășii

se fac 
Hărăguș

organizații U.T.M. 
Feneș sînt condiții ca 
a organizației U.T.M. 
îmbunătățită, iar pe 
să se obțină noi și în-

li
la
a

Pe teme ale sfaturilor populare

Un sprijin prețios
înfrumusețarea continuă și ridica- 

Tea nivelului de gospodărire a co
munei și satelor, constituie o preo
cupare permanentă a Sfatului popu
lar al comunei Benic, a comitetului 
executiv. In acest scop Sfatul popu
lar comunal a luat o serie de mă
suri.

Dar oricît de bune ar fi măsurile 
Vjuate de sfatul popular comunal, 

oricît de chibzuite ar fi planurile ce 
se întocmesc, fără .larga contri
buție a cetățenilor ele rămîn 
numai măsuri și planuri. De aceea, 
sfatul popular al comunei noastre 
se străduiește ca în îndeplinirea sar
cinilor Ce-i stau în față ’să atragă 
masele largi de oameni ai muncii. 
Un prețios sprijin în activitatea sfa
tului popular, pentru atragerea șl 
mobilizarea .cetățenilor la acțiunile 
întreprinse, îl constituie comisiile 
permanente. Și în acțiunile de gos
podărire și înfrumusețarea comunei, 
ajutorul și contribuția comisiei per
manente de gospodărire comunală 
8-a simțit din plin.

întrunită în ședință de lucru, pe 
baza planului de muncă, membrii 

«țplsomisiei au luat în discuție o sea
mă de aspecte privind buna gospo
dărire și înfrumusețare a comunei, 
printre care repararea drumului din
tre comuna Benic și satul Cetea, 
construirea a două podețe, etc. Pen
tru a studia posibilitățile și con-

care o-

dițiile în care se pot executa lucră
rile la obiectivele propuse, a fost 
format un colectiv din deputății Ig- 
nea Chiprian, Sava loan și Chitu- 
lea Partenie care au fost sprijiniți 
în această muncă de alți cetățeni ce 
fac parte din activul lărgit al comi
siei permanente. După ce au fost 
studiate și analizate posibilitățile e- 
xistente, concluziile comisiei perma
nente de gospodărire comunală au 
fost înaintate comitetului executiv 
al sfatului popular comunal. Propu
nerile comisiei permanente au fost 
apoi dezbătute într-una din ședințe
le comitetului executiv cu
cazie s-au adoptat măsuri care să 
sprijine inițiativa și propunerile co
misiei permanente de gospodărire 
comunală.

După ce măsurile au fost stabili
te, în cadrul circumscripțiilor electo
rale, deputății au desfășurat o lar
gă muncă de popularizare în rîndul 
cetățenilor care au luat apoi parte la 
executarea lucrărilor. Astfel, prin 
muncă patriotică, ei au extras și 
transportat piatră și balast pe dru
mul de la intrarea în satul Cetea, 
pe care l-au amenajat pe o distanță 
de 1.000 m.l., lucrare care se ridică 
la suma de 6.900 lei.

In satul Benic, cetățenii din cir
cumscripția electorală unde este 
deputat tov. Ignea Chiprian, în do
rința de a-și face circumscripția lor 
tot mai frumoasă au muncit cu en-

Din scrisorile corespondenților
Succesele continuă
Sub conducerea permanentă a 

organizației de partid, harnicii mun
citori. ingineri și tehnicieni ai E. M. 
Zlatna au încheiat primul trimestru 
al acestui an cu rezultate frumoase 
în muncă. Ei au îndeplinit planul 
producției globale în proporție de 
109 la sută, înscriind totodată peste 
40.000 lei economii la prețul de 
cost.

In cadrul E. M. Zlatna, la Uzina 
de preparare, zilele trecute s-a ivit 
necesitatea reparației generale la 
moara cu bile. Sarcina revenea ate
lierului mecanic al exploatării. Pă
trunși fiind de importanța executării 
lucrării la timp, adică în cele 4.500 
ore planificate, muncitorii din ca
drul atelierului mecanic au desfășu
rat o susținută muncă reușind să 
execute reparația generală la moara 
cu bile în numai 3.800 ore. termi- 
nînd în felul acesta cu aproape 3 
zile mai devreme lucrarea respecti
vă.

O contribuție de seamă la execu
tarea reparației generale a morii cu 
bile au adus-o tov. Sîrbu loan. La- 
zea Traian, Pestișan Mircea. Tudor 
Constantin. Dumitrașcu Constantin, 
Bogdan loanichie și alți muncitori 
din cadrul atelierului mecanic al 
E. M. Zlatna.

C. CONSTANTINESCU

Frizeria din comuna Zlatna. apar
ținătoare cooperativei „Mureșul" din 
Alba Iulia este zilnic populată 
de zeci de clienți. In ma
joritatea cazurilor ei sînt bine ser
viți de către lucrătorii acestei uni
tăți, care se străduiesc ca prin ca
litatea muncii lor să satisfacă pe 
deplin cerințele fiecărui om al mun
cii din comuna Zlatna sau din îm
prejurimi. Se întimplă însă uneori 
ca acei ce frecventează această u- 
nitate să fie nevoiți să aștepte ore 
în șir pentru un bărbierit sau un 
tuns și aceasta ca urmare a atitudi
nii incorecte ale unor lucrători care 
servesc pe „sprinceană" nerspectînd 
ordinea venirii clienților.

acorde atenția cuvenită
Nu înțelegem de ce oare unita

tea de frizerie din Zlatna nu trece 
la sistemul de servire a clienților 
după bilete de ordine numerotate. 
In felul acesta fiecare client ar fi 
servit în ordinea sosirii, evitîndu-se 
încurcăturile și aglomerația.

De asemenea, se impune de ur
gență ca unii lucrători ai unității de 
frizerie cum este cazul tov. Petruș 
Simion să-și revizuiască comporta
rea față de clienți, să vădească o 
preocupare atentă și o atitudine ci
vilizată față de fiecare om al 
muncii.

De ce atîta
co-Printre numeroasele unități 

merciale cooperatiste construite în 
ultimii ani in satele raionului 
stru se numără și frumosul maga
zin universal dat în folosință anul 
trecut în comuna Berghin. Situat 
în centrul comunei, spre magazin 
își îndrepată pașii zilnic zeci și zeci 
de cetățeni care de fiecare dată 
găsesc din abundență mărfurile și 
produsele dorite.

Și pentru ca magazinul să aibă 
un aspect exterior și mai plăcut, ce
tățenii comunei prin comisia per
manentă de gospodărire comunală

no-

In cadrul măsurilor pentru 
combaterea bolilor și dăunători
lor pomilor fructiferi, la Teiuș a 
luat ființă o stație de prognoză 
și avertizare. IN CLIȘEU: To
varășa Băcilă Varvara, labo
ranta stației, verifică probele din 
cuști în scopul semnalizării la 
timp a oricărei boli sau dăunător 
apărut.

tuziasm la construirea unui podeț. 
Prin munca lor, la executarea aces
tei lucrări, cetățenii au economisit 
peste 2.600 lei. Și în satul Cetea, a 
fost construit din beton și piatră un 
podeț a cărui valoare a fost eva
luată la 4.300 lei. La executarea a- 
cestei lucrări, ca de altfel și la toa
te celelalte, deputății Sava loan, Chi- 
tulea Partenie. Cristea Elisabeta, 
Doia Achim, Preia loan și alții au 
fost mereu în mijlocul alegătorilor, 
dînd dovadă de sîrguință și preo
cupare în îndeplinirea sarcinilor în
credințate.

La cele arătate mai sus se mai 
pot adăuga și alte realizări cu ca
racter gospodăresc și de înfrumu
sețare, la care aportul comisiei per
manente de resort a fost deosebit de 
prețios, ca, alinieri de străzi, cură- 
titui și desfundatul șanțurilor etc. 
De menționat este și faptul că prin 
acțiunea maselor mobilizate de de- 
putați și comisia permanentă de 
gospodărire comunală, la diferite 
acțiuni de înfrumusețare, s-au rea
lizat economii în valoare de 15.000 
lei, iar comuna noastră a căpătat 
și capătă pe zi ce trece a înfățișare 
tot mai plăcută din punct de vedere 
gospodăresc.

In viitor, Sfatul popular al comu
nei Benic și comitetul său executiv 
vor acorda și mai multă atenție 
comisiilor permanente acestea con
stituind un real sprijin în munca 
lor.

L. BĂDESCU 
președintele Comitetului executiv al 
sfatului popular al comunei Benic

MARIAN IOAW

nepăsare ?
(președinte tov. Schazer Matei) au 
venit cu diferite propuneri de înfru
musețare a spațiului ce-1 înconjoa
ră, propuneri care de fapt parțial au 
fost realizate în următoarele zile 
prin munca patriotică depusă de 
peste 150 de cetățeni din comuna 
noastră. Astfel s-au plantat pomi 
ornamentali, s-au nivelat unele por
țiuni de 
punerile 
insă și 
cisterne
fața magazinului de către conduce
rea cooperativei. Dar propunerile 
noastre tot propuneri au rămas pînă 
astăzi, după aproape două luni de 
zile. Cisternele cu pricina în loc să fie 
mutate în spatele magazinului unde 
există loc suficient, iar în locul lor 
să se poată amenaja un frumos păr- 
culeț, continuă să fie lăsate la ve
chiul lor loc. De fapt această sesi
zare noi am făcut-o atît conducerii 
cooperativei cît și conducerii U.R.C.C. 
Alba, care, de altfel, s-au văzut 
binevoitoare, promițîndu-ne de fie
care dată că o vor rezolva de urgen
ță. Dar se vede treaba că și tova
rășii de la U.R.C.C. Alba au uitat 
de micul nostru necaz. Pînă cînd 
oare ?

teren și altele. Printre pre
care au fost făcute a fost 
aceea a mutării celor două 
de petrol, greșit plasate în

MORAR IZIDOR

ATITUDINI

De ce cu nervozitate ?
Printre multe unități comerciale 

construite sau reutilate în ultimii ani, 
se numără și magazinul cu auto
servire din centrul orașului. Spre 
acest magazin frumos amenajat 
care dispune de un spațiu comercial 
suficient și bine aprovizionat își 
îndreaptă pașii zilnic sute și mii de 
cumpărători. Și, dacă în majorita
tea cazurilor cumpărătorii sînt mul
țumiți de deservirea promptă ce le 
este oferită în raioanele specializa
te — marfa fiind frumos expusă si 
servită direct de cumpărător — nu 
același lucru îl pot spune despre ra
ionul produse lactate-mezeluri. Aici,

deseori se întîmplă ca cumpărătorii 
să întîlnească în persoana vînză- 
toarelor Florea Maria și Pinter E- 
iena atitudini cu totul dezaproba
te. Vînzătoarele în cauză, în loc să 
aibă o atitudine corectă, plină de 
solicitudine față de cumpărători, ii 
bruschează sau îi privesc cu dis
preț. Nu Ie lipsesc, bineînțeles nici 
nervii care de multe ori le sînt din 
cale afară de iritați.

Față de atitudinile acestor lucră
toare este necesar a se lua măsuri 
corespunzătoare de către conduce
rea O.C.L. Comerț mixt.

Concertul de la miezul nopții
In prezența a numeroși spectatori 

(familiile locatarilor din blocul A 1, 
din orașul nostru) a avut Ioc în 
noaptea de 4 mai a.c. un „reușit" 
spectacol concert susținut de către 
o formație „anonimă", pe scena 
special amenajată din locuința fa
miliei Luca loan și a vecinului său 
ing. Luca Eugen salariați ai șan
tierului 4 construcții Alba Iulia. Și 
dacă așa zisul concert s-a bucurat 
de reușită din partea celor ce l-au 
susținut, nu același efect l-a avut

pentru vecinii lor, care în plină 
noapte au fost conturbați ore în 
șir, fiind nevoiți să-și pună răbda
rea la încercare cu fiecare cîntec sau 
acord de chitară.

Pe bună dreptate mai mulți colo
catari (vecini) ai celor în cauzase 
întreabă: Ce părere au oare tov. 
Luca Eugen și Luca loan despre e- 
voluțiile lor în plină noapte, 
dovedesc o totală lipsă 
pentru liniștea publică ?

care 
de respect

Gunoiul menajer provenit de la bucătăria restaurantului „Dacia" nu 
este ridicat la timp de către l.G.O.

— Soro, pînă una alta, adu puți nă sare.



întreținerea culturilor la timp 
și la un înalt nivel agrotehnic

(Urmare din pag. l-a)

se mai repete lipsuri ca cele mani
festate anul trecut în unele gospo
dării colective ca cele din Alba Iu
lia, VințuldeJos și altele, unde su
prafețe mari n-au fost prășite la 
timp sau chiar deloc.

O problemă de mare însemnătate 
care trebuie să stea în centrul aten
ției specialiștilor din agricultură, 
este menținerea densității normale 
de plante la unitatea de suprafață. 
Densitatea nu poate fi stabilită șa
blon, pentru toate tarlalele, ci di
ferit, de la un loc la altul, ținîndu-se 
seama de umiditatea existentă în 
sol, îngrășămintele aplicate, de hi
bridul sau soiul cultivat. De aceea, 
inginerii agronomi din unitățile de 
producție, pe baza cunoașterii amă
nunțite a situației de pe teren, să 
recomande densitatea cea mai po
trivită de plante la hectar.

In complexul măsurilor agroteh
nice, un loc important îl ocupă com
baterea la timp a dăunătorilor. Da
torită lipsei de precipitații din 
toamna trecută și iernii fără multă 
zăpadă, s-au înmulțit 
plantelor prăsitoare 
țișoara porumbului, 
colectivă din Galda 
urma controalelor a
apariția acestui dăunător, s-au 
luat măsurile de combatere. Ținînd 
seama de pericolul cel prezintă ă- 
cești dăunători, este necesar ca spe
cialiștii din agricultură să contro
leze zi de zi starea culturilor și să 
ia măsuri de combatere acolo unde 
se constată apariția acestora.

Executarea la timp a lucrărilor de 
îngrijire a culturilor cere o înde- 
mînare deosebită din partea meca
nizatorilor care fucrează pe mași
nile agricole. An de an gospodă
riile colective din raionul nostru 
încredințează mecanizatorilor din 
S.M.T. executarea mecanizată a 
prășitului și a celorlalte lucrări de 
întreținere pe suprafețe de teren tot 
mai mari. In anul acesta se vor e-

dăunătorii 
și îndeosebi ră- 
La gospodăria 
de Jos, unde în 
fost semnalată 

și

xecuta mecanizat lucrări cu sapa 
rotativă pe suprafața de 5.850 ha 
față de 4.800 ha în anul 1963. De 
asemenea, în total, prășitul mecanic 
se va executa pe suprafețe de peste 
13.000 ha, cu 4.000 ha mai mult de
cît în anul trecut. Sporirea lucrări
lor mecanizate de îngrijire a cul
turilor contribuie la efectuarea u- 
nor lucrări de bună calitate și la 
timp. Sporul de producție realizat 
depășește cu mult plata pentru mun
cile S.M.T., colectiviștii fiind în cîș- 
tig. lată de ce vor trebui extinse și 
mai mult lucrările mecanizate. In 
același timp, mecanizatorii sînt che
mați să acorde gospodăriilor colec
tive un sprijin temeinic pentru e- 
xecutarea la timp și de calitate a 
lucrărilor de îngrijire a culturilor.

Paralel cu executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prășitoa- 
re, o mare atenție trebuie acordată 
și îngrijirii păioaselor. Ce-i drept, 
pînă în prezent, s-au executat lu
crări de grăpare pe suprafața de 
peste 4.000 ha cultivate cu grîu, orz 
și altele. In continuare, de îndată ce 
apar buruieni în holde, trebuie să 
se treacă cu toate forțele la plivitul 
acestora. De asemenea, trebuie ex
tinsă pe scară largă combaterea bu
ruienilor folosind

In perioada de 
ză, specialiștilor 
unitățile agricole
ion Ie revin sarcini deosebit de im
portante. Pe baza cunoașterii situa
ției de pe teren privind dezvoltarea 
plantelor, evoluția dăunătorilor 
creșterea buruienilor, ei trebuie 
recomande cu răspundere cum 
cînd să se facă fiecare lucrare.

Organizațiile de partid și consi
liile de conducere din gospodăriile 
colective sînt chemate să se ocupe 
îndeaproape de buna desfășurare a 
lucrărilor de îngrijirea culturilor la 
timp și de cea mai 
condiție hotărîtoare 
rea unor recolte tot 
cereale ia hectar.

Ziarul să ajungă 
la timp la cititori

Cititorii ziarului „Steaua roșie" 
de la Almaș-mină și comuna Mihalț 
sînt cu totul nemulțumiți de felul 
în care a junge ziarul la ei. Din 
cauza unor defecțiuni care se mai 
fac simțite, la Almaș unii cititori nu 
primesc ziarul de loc timp îndelun
gat. De asemenea, la Mihalț, zia
rul „Steaua roșie" ajunge abia a 
doua zi după apariție, odată cu pre
sa centrală care vine tocmai din 
București. Aceasta deoarece mașina 
ce transportă ziarul la Teiuș spre 
a fi redistribuit factorilor, pleacă de 
aici cu întîrziere și cînd ajunge la 
Teiuș factorii sînt deja plecați în 
comune, ziarul rămînînd pentru a 
doua zi.

Nu se cere cine știe ce pentru re
zolvarea problemei. Mai multă preo
cupare din partea secției raionale 
de difuzare a presei.

Refractara Alba Ăninoasa 4-2

ierbicidele,
timp care urmea- 
care lucrează
socialiste din

în
ra-

și 
să
Și

bună calitate, 
pentru obține- 
mai mari de

Ceea ce părea de nerealizat, după 
înfrîngerea categorică suferită la 
Sebeș, a fost totuși printr-un plus de 
voință înfăptuit. Pretendenta la tit
lu — echipa minerilor din Aninoa- 
sa — a suferit o înfrîngere destul de 
severă, cu 4-2 din partea echipei 
Refractara. Jocul a plăcut celor 
peste 2,000 de spectatori, dat fiind 
că el s-a ridicat la un bun nivel teh
nic, ambele echipe prestînd un joc 
în viteză, cu deschideri în adîncime.

încă din primele minute- de joc, 
albaiulienii împing mingea înainte 
spre poarta minerilor și obțin o lo
vitură de colț, bine executată de 
Cristian. Rotaru intervine și în
scrie: 1-0. Căzut prin surprindere, 
golul a constituit un duș rece pen
tru cei din Ăninoasa, care' încep să 
insiste spre poartă prin acțiuni des
tul de periculoase. Minutul 18. Su- 
ciu de la Refractara (în jocul de 
duminică de nerecunoscut) dă pri
lej lui Butca să egaleze cu ușurință. 
Cîteva minute mai tîrziu Cristian

trage în bară. Gogorici urmărește 
mingea venită în teren și înscrie: 
2-1. Cu acest scor se încheie și pri
ma parte a jocului.

La reluare oaspeții atacă cu in
sistență. La o altă greșeală a Iuf 
Suciu, ei reușesc să egaleze. Se 
joacă nervos. In minutul 65, albaiu.- 
lienii beneficiază de 6 lovitură de 
colț, pe care același Cristian o exe
cută excepțional. Portarul vrea să 
blocheze balonul dar intră cu el în 
plasă. Scorul final este stabilit în 
ultimele minute cînd Rotaru de . la 
gazde înscrie: 4-2, scor cu care 
sfîrșit și meciul.

i-a

Ritm intens construcțiilor școlare
(Urmare din pag. 2-a)

In scopul terminării și dării în 
folosință în termen a obiectivelor 
planificate. Comitetul executiv ai 
Sfatului popular raional acordă tot 
sprijinul sfaturilor populare comu
nale. Aceasta însă, nu. înseamnă ca 
sfaturile populare comunale să nu 
ia toate măsurile pentru folosirea 
resurselor locale, piatră, balast, că
rămidă, etc., pentru asigurarea bra
țelor de muncă prin participarea ce
tățenilor la muncă patriotică. A- 
vînd în vedere apoi, că lucrările ce 
se execută pe baza documentațiilor 
tip nu sînt situate la depărtare prea 
mare unele de altele, printr-o bună 
înțelegere, sfaturile populare comu
nale pot preîntîmpina anumite stag
nări recurgînd la folosirea, sub for
mă de împrumut, a unor cofraje sau 
materiale care pot fi utilizate rațio
nal la mai multe obiective în con
strucție.

Practica a dovedit că lucrările de 
construcție necesită o permanentă 
preocupare, o operativitate deosebi
tă în organizarea și desfășurarea lor. 
Numai ținînd seama de aceste cerin
țe, construcțiile planificate vor pu
tea fi la timp terminate și nu tără-

gănate de la un trimestru la altul, 
și Jhiar de la un an la altul, așa 
cum s-au petrecut lucrurile la Sîn- 
timbru și Cistei, lipsă care nu tre
buie să se mai 
motiv în viitor, 
școlare propuse 
cest an și a se 
termenele fixate 
tetului executiv
raional trebuie executate necondițio
nat, creînd astfel cele mai bune 
condiții trecerii la învățămîntul ge
neral de 8 ani, cele mai bune con
diții de învățătură zecilor de mii de 
copii ai oamenilor muncii din raion.

repete sub nici un 
Toate construcțiile 

a se termina în a- 
da în folosință la 

prin graficul Comi- 
al Sfatului popular

CLASAMENTUL

C.F.R. Simeria 20 12 5 3 31:15 29
Aurul Brad 20 10 5 5 46:22 25
Mm. Ăninoasa 20 11 3 6 4225 25
Constr. Huned. 19 9 6 4 31:18 24
Paring ui Lonea 20 10 3 7 32:19 23
Refractara Alba 20 8 5 7 29:46 21
Minerul Vulcan 19 9 2 8 43.27 20
Jiul II Petrila 20 9 2 9 32:27 2C
Textila Sebeș 20 9 2 9 56:31 20
Știința Petroșani 20 6 6 8 24:34 18
Minerul Ghelar 20 7 2 11 22:42 16
Dacia Orăștie 20 4 6 10 37:44 14
Retezatul Hațeg 20 5 3 12 20:42 13
Minerul Teliuc 20 3 4 13 17:50 ie

CLASAMENTUL 

campionatului raional

7
7
6
7
7
6

Victoria A.Iulia 
Aurul Zlatna 
C. F. R. Teiuș 
Recolta Galda 
Ardealul A. Iulia 
Mureșul Vinț

Meciul C.F.R.
Vinț nu a fost omologat.

6
6
2
2
2
2

Teiuș — Mureșul:

0 
0 
0 
0 
0
0

1
1
4
5
5
4

24: 6 
14: 6 
6:10 
7:13

10:23
5: 9

12
12
4
4
4
4

SAVANTH DESPRE CAUZELE 
ÎNCĂLZIRII PĂMÎNTULUI
Analizind cauzele încălzirii cli

matului Pămîntului, geofizicienii so
vietici au ajuns la concluzia că a- 
cest lucru s-a produs în legătura, 
probabil, cu intensificarea activității 
solare și saturarea necontenită a 
atmosferei cu acidul carbonic, e- 
manat de întreprinderile industriale. 
O încălzire s-a produs și în Nordul 
îndepărtat. In tundră, care ocupă în
tinderi imense în nordul U.R.S.S., 
au apărut în ultimii 50 de ani 40 de 
specii de păsări și animale, care tră
iau înainte mult mai la sud.

DIAMANTE DIN CER
Cercetînd recent cu ajutorul raze

lor Roentgen un meteorit, oamenii 
de știință au descoperit în el dia
mante, printre care unele destul de 
mari.

Se pare că nu este unica comoa
ră picată din cer. S-au mai găsit 
diamante și în alți meteoriți. .

Astronomii presupun că pietrele 
prețioase s-au format prin ciocnirea 
în Cosmos a două corpuri conținînd 
grafit.

IMITATOR COSMIC
In R. F. Germană a fost construit 

recent primul imitator cosmic. A- 
paratul, cu ajutorul căruia pot fi 
create unele condiții asemănătoare 
celor din Cosmos, va fi folosit pen
tru experiențe cu părți din avioane, 
rachete și sateliți artificiali. In ca
bina care cîntărește 26 chintale este 
montat un emițător de raze infra- 
roșii care verifică rezistența la căl
dură. La nevoie cabina este răcită 
cu azot lichid, astfel îneît se poate

obține o diferență considerabilă de 
temperatură — între minus 180 de 
grade și plus 250 grade.

CINEMATOGRAF SUB APĂ
Lacul Weeki-Wachi din Florida 

este primul care dispune de un ci
nematograf... sub apă. La acest ci
nematograf, situat la o adîncime de 
6,20 m, se ajunge cu ajutorul unu: 
ascensor submarin. In timpul an
tractului spectatorii pot urmări prin 
pereții de sticlă cum evoluează peș
tii în lac.

CÎT E ORA ?
Majoritatea animalelor și plan

telor au noțiunea timpului, posedînd 
adevărate „ceasornice biologice", al 
căror mecanism continuă deocam
dată să rămînă necunoscut. Un e- 
xemplu clasic îl constituie cocoșul. 
După strigătul pescărușului austra
lian se poate verifica cu precizie 
ora tot atît de bine ca și după radio. 
Pînă și bacteriile au asemenea „cea
sornice".

este 
tul. 
mat 
este

loc, carnea

de la prăjit 
se fierbe. Apa

600000 OO...
...Păsările s-au dovedit paznici 

mai buni chiar decît cîinii. Se cu
noaște din istorie că vechea Romă 
a fost salvată de o invazie inamică 
datorită „vigilenței" gîștelor din 
Capitoliu. Puțini însă știu Că lebăda 
domestică semnalează prezența ori
cărui intrus.

...In Argentina se obișnuiește să 
se domesticească o pasăre mică

Teru-Teru, care stă de pază și sem
nalează prezența străinilor în apro
pierea locuinței.

...Naturaliștii consemnează și e- 
xemplul lui „Marco" un corb do
mesticit, care ori de cîte ori se în
depărta de casa stăpînilor săi vreo 
persoană purtînd o valiză sau un 
pachet, croncănea cît îl ținea pute
rile.

...Un paznic bun și o dădacă e- 
xemplară a fost „Maggie", o leoaică 
din Africa de sud, căreia stăpîna 
ei îi încredința copiii cînd pleca 
de acasă. Nimeni nu îndrăznea să 
se apropie de ei.

Sfaturi pentru gospodine
...Pentru a constata dacă carnea 

proaspătă, o apăsam cu dege- 
Dacă adîncitura care s-a for- 
revine repede la 
proaspătă.

...Grăsimea rămasă 
se amestecă cu apă și 
absoarbe orice miros.

...Grăsimea stropește mai puțin 
la prăjit dacă se pune în tigaie pu
țină sare.

...Ouăle cu coaja crăpată nu se 
scurg dacă se fierb în apă sărată.

...Legumele și zarzavaturile își 
păstrează culoarea dacă în apa în 
care se fierb se adaugă un praf de 
bicarbonat de sodiu (aproximativ 
1/2 de linguriță la 1 kg de legume).

...Zarzavatul veșted se poate îm
prospăta dacă se pune pentru o oră 
în apă rece în care s-a adăugat o 
lingură de oțet.

...Pîinea uscată poate deveni din 
nou moale dacă se înfășoară pentru 
cinci minute într-un șervet umed. 
Se scoate apoi și se pune pentru 
20-25 minute într-un cuptor nu prea 

încins.

Fază din meciul de fotbal dintre Refractara Alba Iulia și Minerul 
Ăninoasa.

GOSPODINE!
Folosiți cu încredere la spălatul rufelor produsul
„Perlan alb**,
pentru țesături de lină, mătase și sintetice și
„Perlan albastru**,
pentru spălarea țesăturilor din bumbac și in.

Produsele „Perlan” se găsesc de vînzare la 
magazinele de specialitate și magazinele 
alimentare din Alba Iulia și Zlatna, ale 
O.C.L. Comerț mixt.

Cooperativa „Mureșul44 Alba Iulia
execută:

Pentru populație, prin unitățile sale de deservire, cu 
materialul cooperativei sau al clientului:

— încălțăminte modernă, elegantă, de calitate, 
prin unitatea din Alba Iu li a, str. Piața 1 Mai 16.

— Articole de blănărie și tăbăcărie, prin cen
trul de comandă din Piața 1 Mai 16.

— Bobinări de motoare electrice, toate tipu
rile, reparații la mașini de spălat, frigidere 
și alte articole*electrice de uz casnic.

— Vopsitorie și curățătorie chimică, prin cen
trele din Alba Iulia, Călan, Hunedoara și 
Brad.
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