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In întregul raion, membrii gos
podăriilor colective, mobilizați de 
organizațiile de partid, desfășoară 
e întrecere susținută pentru executa
rea Ia timp și la un Tnalt nivel agro
tehnic a lucrărilor agricole din ac
tuala campanie. însuflețiți de eve
nimentul măreț pe care poporul no
stru muncitor îl sărbătorește la 23 
August anul acesta, masele largi de 
colectiviști muncesc cu entuziasm 
în fiecare sector de activitate, pu- 
nîndu-și întreaga hărnicie și price
pere în interesul sporirii recoltelor, 
al dezvoltării si consolidării 
podăriei lor colective.

Munca perioadei actuale 
gricultură este ' 
mod special, în 
ririi producției de 
tura acestei plante, 
are o mare valoare, 
mentatia populației, 
dezvoltarea , creșterii animalelor și a- 

xprovizionarea industriei noastre cu 
materii prime, ocupă în raionul nos
tru peste 7.000 ha. Din experiența 
acumulată an de an de unele gos- 
oodării colective, sporirea continuă 
a producției Ia hectar este determi
nată de lucrările de întreținere, de 
calitatea acestora și de asigurarea 
unei densități optime la hectar, în 
condiții specifice de climă și sol ale 
fiecărei gospodării colective. In a- 
ceste zile în cadrul gospodăriilor co
lective din raion, lucrările de pră
sit se desfășoară intens. După ce 
s-a efectuat primul prășit mecanic 
pe aproape întreaga suprafață, s-a 
trecut la prășitul manual, exe- 
cutîndu-se pe aproape 4.000 ha. In 
unele gospodării colective cum este 
cea din Bucerdea Vinoasă, ca ur
mare a bunei organizări a muncii, 
timpul de lucru a fost judicios folo
sit. astfel 
terminată 
doua. De 
moașe au 
dăriile colective din Ighiu, 
Galda de Jos și altele care 
sfîrșite cu prima prașilă.

In ultimul t:mp. căldura 
ploile căzute din abundență au creat 
condiții deosebit de favorabile dez
voltării plantelor. Aceste condiții 
trebuie folosite, astfel ca atît lupta 
împotriva buruienilor cît și menți
nerea apei în pămînt să stea în per
manență în centrul atenției fiecărui 
colectivist. Din păcate însă nu peste 
tot în raion, ritmul prășitului la po
rumb se desfășoară mulțumitor. 
Sînt încă gospodării cu forțe sufi
ciente. dar care din cauza slabei 
organizări a muncii, ca și a slabei 
mobilizări a colectiviștilor de a 
participa Ia lucru, prășitul este mult 
rămas în urmă. Gospodăria colecti
vă din Mihalț, de exemplu, din cete 
860 ha însămînțate cu porumb 
executat primul prășit, pînă la 10 
iunie, decît pe o suprafață de 213 
ha, cea din Vințul de Jos. din 260 
ha doar pe 60 ha, iar cea din Stra
ja. pe abia 35 ha din aproape 200 
cît are însămînțat. Se pune între
barea: cînd se va termina prima pra- 
silă în aceste gospodării dacă se 
prășește în ritm de melc, în ritm de 
numai jumătate față de forțele de 
care dispun aceste gospodării? Pro
blema prășitului trebuie să preocupe 
mai mult consiliile de conducere și 
organizațiile de partid din aceste 
gospodării, care trebuie să ia măsuri 
să nu se mai repete situații ca cele din 
anii trecuți cînd unele suprafețe de po
rumb au rămas neprășite, iar recolta 
s-a compromis. Porumbul, pentru ca 
să se dezvolte și să dea recolte spo- 
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DEZVOLTAREA CORRERATIEI ID)IE CONSUM
Victoria definitivă a socialismu- 

b;i Ia orașe și sate a ridicat 
pe o treaptă mai înaltă alianța mun- 
citorăască-țărănească, a inaugurat o 
nouă etapă în dezvoltarea agricul
turii, asigurînd o premiză foarte 
importantă pentru avîntul întregii 
economii naționale și creșterea bu
năstării oamenilor muncii din pa
tria noastră. La Sesiunea extraor
dinară a Marii Adunări Naționale 
din aprilie 1962, în care s-a făcut 
bilanțul mărețelor realizări dobîn- 
dite în ce privește transformarea 
socialistă a agriculturii, s-a stabilii 
ansamblul de măsuri, corespunză
toare noii etape, pentru dezvoltarea 
în continuare a agriculturii.

La înfăptuirea liniei politice tra
sate de Rezoluția Plenarei C. C. al 
P.M.R. din 3-5 martie 1949, cu pri- 

s vire la transformarea socialistă a 
( agriculturii și-a adus contribuția și

i

rite trebuie prășit de 3-4 ori. sau 
ori de cîte ori se simte nevoia. Dar 
cum vor reuși aceste gospodării să 
execute prășitul la timp spre a se a- 
sigura o producție mare la hectar, 
dacă încă acum, la jumătatea lunii 
iunie au executat, prima prașilă, pe 
abia 30 40 la sută și chiar mai pu
țin din întreaga suorafată. Iată de 
ce se impun măsuri urgente pentru 

■«grăbirea lucrărilor de prășit.
O altă lucrare deosebit de impor

tantă pentru asigurarea unei recolte 
sporite o constituie asigurarea den
sității optime de plante la hectar, lu
crare care se execută în raion odată 
cu prașila a doua. Avem suficiente 
exemple care dovedesc însemnăta
tea acestei lucrări, mai ales că pe 
baza faptelor, zicala că „rarul um
ple carul" s-a dovedit a nu mai fi 
actuală. In anul trecut la gospodă
ria colectivă din Cistei de la po
rumbul irigat din lotul demonstra
tiv, la care s-a lăsat o densitate de 
52—53.000 plante Ia hectar, recolta 
obținută a fost de peste 19.000 kg 
porumb știuleți la hectar, cu circa 
2.000 mai mult decît în totul unde 
densitatea a fost mai mică. De ase
menea, la gospodăria colectivă din 
Berghin. de pe suprafața de 14 ha 
însămîntată cu porumb și asigu
rată o densitate de 42-45.000 piante 
la ha, recolta a fost la ha de 3.180 kg 
porumb boabe, cu 400-500 mai mare 
decît în tarlaua unde densitatea a 
fost sub 40.000 plante la hectar. Și 
astfel de exemple mai pot fi date 
încă și din gospodăriile colecti
ve din Ciugud, Galda de Jos etc. 
unde cu tot timpul nefavorabil, ca 
urmare a asigurării unei densități 
optime, recoltele obținute au fosî 
destul de mari. De aceea asigura
rea d»"s;tătîî constituie o sarcină 
deosebită atît pentru consiliile 
conducere și cadrele 
cialitate din gospodăriile 
cît 
in 
din gospodării 
a studia temeinic 
rei parcele și numai în baza 
fiilor concrete 
tatea de plante

Lucrările de 
unei densități 
hectar sînt hotărîtoare pentru spo
rirea recoltei de porumb. De aceea 
erganizațiile de partid, consiliile de 
conducere, fiecare om al muncii 
care lucrează în agricultură trebuie 
să muncească cu toate forțele pen
tru înfăptuirea la timp a acestor 
importante sarcini.
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Printre numeroasele magazine ale cooperației de consum din raion 
construite în ultimii ani se află și cel de Ia Oarda de Jos.

cooperația de consum. Reorganizată 
pe baze socialiste, potrivit in
dicațiilor date de Plenara din 
martie 1949, cooperația de consum 
a fost în măsură să desfășoare în 
anii care au urmat, o rodnică muncă 
de educare în rîndul țărănimii mun
citoare.

In raionul nostru înainte de 23 
August 1944, atît de redusă era ac
tivitatea cooperației de consum, în- 
cît față de dezvoltarea și realizările 
obținute astăzi, nici nu se poate 
compara. La drept vorbind nu Se 
poate spune că a existat cooperație 
de consum, întrucît și cele cîteva 
prăvălii existente'erau conduse . de 
chiaburi si constituiau, o sursă de
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Cuvintul dat - faptă împlinita

In anii puterii populare U.C.M. Z latna

0
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fost dotată cu instalații noi, 
din sala compresoareior.

a 
de înaltă tehnicitate. IN CLIȘEU : Aspect

Trenuri cu
La Depoul de locomotive C.F.R. 

Teiuș, rezultatele obținute pe luna 
mai a.c. în ce privește îndeplinirea 
sarcinilor de plan sînt grăitoare. 
Astfel, la producția globală sarcina 
a fost depășită cu 16,86 ia sută față 
de cea planificată.

In cursul lunii mai au‘fost remor
cate cu tonaj sporit 206 trenuri 
transportîndw-se în plus 26.828 tone.

Pentru a
Colectivul de muncă din_ Stația 

I C.F.R. Teiuș muncește cu însufle- 
i țire pentru îndeplinirea și depășirea 
'sarcinilor de plan și a propriilor 

îmbogățire a acestora pe spinarea 
țărănimii muncitoare. Realizările 
importante obținute de poporul nos
tru, sub conducerea partidului, în 
dezvoltarea economiei naționale, 
sporirea considerabilă a volumului 
producției industriale — inclusiv a 
producției bunurilor de larg con
sum — succesele obținute în con
strucția socialismului la sate și pe 
această bază creșterea veniturilor 
populației, au creat condiții pentru 
sporirea de la an la an a volumului 
desfacerilor mărfurilor și pentru îm
bunătățirea substanțială a aprovi
zionării populației. Ca urmare a spri
jinului acordat de partid și de sta
tul nostru democrat-popular, vîn- 
zările cu amănuntul, prin unitățile

IOAN VOINA 
vicepreședinte — U.R.C.C. Alba

(Continuare în pag. 4-a)

lonaj sporii
Tot în această perioadă ca urmare 
a folosirii metodelor de muncă îna
intate a fost redus consumul speci
fic față de plan cu 7,52% realizîndu- 
se în acest fel economii de 189.9 
tone combustibil convențional. Sînt 
succese la obținerea cărora și-a 

■ dus contribuția întreg colectivul 
muncă.

a- 
de

cincea oara
soangajamente luate în întrecerea 

cialistă.
Realizările obținute în cursul 

lunii mai a.c. arată că planul a fost 
îndeplinit și depășit la toți indica
torii. cele mai bune rezultate fiind 
obținute de tura La mișcare.' care 
s-a situat pentru a cincea oară în 
acest an în fruntea întrecerii so
cialiste. ce se desfășoară în unita
tea noastră.

Coresp. LIȚU FILIPLUCRĂRILE AGRICOLE Li TIMP ȘI DE CALITATE!
Atontie deosebită

Dezvoltarea continuă a creșterii 
animalelor, creșterea productivității 
acestora necesită asigurarea în pri
mul rind a unei puternice baze fu
rajere. Experiența anilor trecuți 
ne-a dovedit cu prisosință că acele 
gospodării colective care au acor
dat din timp importanța cuvenită 
acestei probleme și-au asigurat un 
fond de furaje care a fost suficient 
pentru o furajare rațională în pe
rioada de iarnă și începutul primă
verii. Consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective din Cistei, 
Galda de Jos, Cricău, Berghin și al
tele, la îndrumarea organizațiilor de 
partid și cu sprijinul cadrelor de 
specialitate, nu numai că s-au preo
cupat cu răspundere de strîngerea 
lucernei, trifolienelor și a altop fu
raje. dar odată cu începerea însilo- 
zărilor au însilozat și alte plante, 
ca diferite resturi din grădină, ro
goz în amestec cu melasă etc.

Ne găsim în momentul de față 
din nou în plină perioadă a strîn- 
gerii primelor furaje și a însilozăriior. 
In multe gospodării colective pri
mele suprafețe au și fost recoltate 
și însilozate. Gospodăria colectivă 
din Berghin, de pildă, a însilozat 
peste 100 tone secară furajeră în 
amestec cu lucerna. De asemenea, 
Ia gospodăriile colective din Cricău, 
Ciugud, Micești și altele au fost ter
minate cositul și sfrîtisul lucernei, 
iar la Bucerdta Vinoasă și alie

Planul depășit
la feti indicatorii

Colectivul de muncă de la Sec- 
■ția L. 11 C.F.R. Alba Iulia întîm- 
pină cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei noastre cu noi 
succese în producție. Astfel, pe luna1 
mai planul producției globale a fost 
depășit cu 2,75 la sută.

La întreținerea curentă a liniilor 
si a schimbărilor, sarcină impor
tantă în munca acestui colectiv, pla
nul a fost depășit cu 4 la sută, re- 
generîndu-se peste plan 4,4 tone ma
teriale. economisindu-se în acest fel 
o însemnată cantitate de materiale 
noi, ceea ce a dus la reducerea pre
țului de cost a lucrărilor.

Totodată, printr-o bună organi
zare a muncii, planul la lucrările 
de artă a fost îndeplinit în propor
ție de peste 103 la sută, asigurîndu- 
se în același timp o circulație nor
mală a trenurilor prin ridicarea res
tricției de viteză cu 15 zile- înainte 
de termen.
Coresp. NF.AMȚU E„ și RAZUȘ T.

însemnate depășiri 
la plan

*

In cadrul întrecerii socialiste pe 
care o desfășoară colectivul de 
muncă de la LR.I.L. Alba Iulia, 
pentru a realiza și depăși sarcinile 
■prevăzute în planul de producție', în 
cursul lunii mai a.c. s-au obținut 
rezultate deosebite.

La producția globală planul a 
fost îndeplinit în proporție de, 101,1 
la șută. Cu 2,9 la sută și-a depășit 
acest harnic colectiv, sarcinile de 
plan la activitatea industrială.

In fruntea secțiilor evidențiate se 
află secția turnătorie care a reali
zat o depășire a sarcinilor de plan 
de 59 la sută, secția mecanică cu 
54 la sută, secția lăcătușerie I cu 
37 la sută și altele, care și-au adus 
un aport deosebit la îndeplinirea și 
depășirea planului de producție, dînd 
în același timp lucrări de cea mai 
bună calitate.

recoltării furajelor
gospodării s-a început cositul trifo
lienelor.

După situația existentă pe raion, 
în momentul de față, trebuie arătat 
că nu peste tot, în cadrul gospodă
riilor colective, forțele sînt just fo
losite spre a se putea strînge ia 
timp furajele. La gospodăria colec
tivă din Vințul de Jos, de pildă, re
coltarea lucernei este mult rămasă 
în urmă, cosindu-se doar 15 ha din 
cele 60 ha existente, iar Ia cea din 
Galda de Jos, cu două zile în urmă, 
nu era recoltată nici jumătate din 
suprafața însămînțată cu lucernă. 
In aceste zile se pune la ordinea 
zilei și recoltarea fînațelor natura
le. Gospodăriile colective din raion, 
în special cele cu fînațe la șes, au 
de recoltat suprafețe de sute de 
hectare. Așa, spre exemplu, gospo
dăria colectivă din Teiuș are de re
coltat fînul de pe 216 ha, cea din 
Căpud de pe 266 ha, din Stremț de 
pe 71 ha și cea din Alba Iulia de pe 
90 ha. Cu toate că pe însemnate 

' parcele fînul se găsește în faza op
timă de recoltare, consiliile de con
ducere din aceste gospodării n-au 
luat din timp măsurile potrivite pen
tru a se trece cu forțe sporite lâ 
strînsul fînuiui. Trebuie avut în ver 
dere că întîrzierea recoltării la timp 
poate dăuna calității furajelor.

(Continuare în pag. 3-a)



75 de ani de la moartea lui M. Eminescu LA CAPĂT DE ANI...

tJnattă cinstire geniu tui mare tui poet
In urmă cu 75 

de ani, la 15 iunie 
1889, de pe boita 
înstelată a poeziei 
romînești și-a luat 
drumul spre neant 
cel mai strălucitor 
dintre aștrii — M. 
Eminescu. 
De la această dată, 
inima marelui poet 
a încetat să mai 
bată. Dar, M. Emi
nescu n-a murit. A 
rămas printre noi. 
Trăiește prin nemu- 
ritoarea-i operă, 
pilin versurile sale 
de neegalată fru
musețe ce întruchi
pează cu cea mai 
desăvîrăită măies
trie bogăția sufle
tească a poporului 
nostru, înțelepciunea 
generozitatea și dra
gostea sa pentru 
frumos.

Strîns legat de 
popor, Eminescu a 
cunoscut ca nimeni 
altul viața poporu
lui, s-a identificat 
cu ea. Și din zba
teri, cu puterea ge
niului <său creator 
i-a făurit comoară.
I-a lăsat moștenire creații ce sună ca 
cele mai frumoase melodii. Nimeni în 
literatura noastră n-a cîntat ca el 
„Marea și cu rîurile, / Lumea cu 
pustiurile, / Luna și cu soarele, / 
Codrul cu izvoarele". Nimeni ca 
el „Luceafărul", nu s-a apropiat cu 
atîta dragoste și dăruire de crea
ția populară pentru a-i da acesteia 
strălucire. Și, nimeni asemenea lui 
Eminescu n-a dat o expresie mai 
arzătoare chemării proletare: 
„Zdrobiți orînduirea cea crudă și 
nedreaptă. / Ce lumea o împarte 
în mizeri și bogați".

Patriot înflăcărat, fire dîrză, ne
înduplecată, dar în același timp de o 
neasemuită sensibilitate, Eminescu 
a cîntat în versuri fierbinți iubirea, 
legînd-o de cele mai înalte( sensuri 
ale vieții. A cîntat natura și omul, 
viața însăși, ridieîndu-se pe cele 
mai înalte culmi ale artei poetice. 
Modelînd în forme măiestre „limba 
veche și-nțeleaptă“ Eminescu ne-a 
îmbogățit graiul cu o întreagă cu
nună de frumuseți. I-a dat profun
zime și subtilitate. Și a izbutit a- 
ceasta, numai prin puterea geniu
lui său care s-a situat deasupra condi
țiilor vitrege care i-au însoțit zbuciu- 
mata-i viață. Să ne gîndim. spu
nea G. Ibrăileanu, că Eminescu a 
apărut într-o literatură care era a- 
bia la începutul ei, care nu avea 
nici tradiție și nici o limbă artis
tică formată. Să ne gîndim apoi că 
a avut de luptat cu mentalitatea în
gustă a mediului în care a trăit. Ni
mic din toate acestea însă nu l-au 
descumpănit pe Eminescu. A stră

însuflețite manifestări închinate 
comemorării lui Mihail Eminescu

Cinstind memoria marelui. poet, 
care a ridicat poezia noastră pe cele 
mai înalte culmi ale creației, în în
tregul nostru raion mii de oameni 
ai muncii participă cu însuflețire la 
manifestările închinate comemorării 
lui Mihail Eminescu.

★ In ziua de 8 iunie, Biblioteca 
raională. în colaborare cu Casa ra
ională de cultură și Comitetul raio
nal al femeilor, au organizat un 
simpozion literar cu tema: „Emi
nescu un mare poet al poporului". 
Pa acest prilej, cei 80 de participanți 
prezenți la reușita manifestare, au 
pătruns mai adînc opera marelui 
poet, au pătruns mai îndeaproape 
în tezaurul de frumuseți creat și 
lăsat moștenire poporului nostru de 
geniul lui Eminescu.

bătut ca un bolid prin bezna vremii 
și a învins. „Acest Eminescu a su
ferit de multe, a suferit și de toa
rne. Da, dar nu s-a încovoiat nicio
dată" — a scris 1. L. Caragiale. E- 
minescu „a introdus în poezia romî- 
nească adevărata cugetare ca fond 
și adevărata artă ca formă, în locul 
acelei ușoare ciripiri de mai înainte" 
— spunea B. P. Hașaeu. „Nici unul 
din contemporanii lui Eminescu nu 
s-a ridicat pînă la el" — sînt gîn- 
durile lui Camil Petrescu despre 
marele nostru poet.

„Tot mai citesc măiastra-ți carte, 
Deși ți-o știu pe dinafară" scria 
Vlahuță. Și posteritatea a confir
mat mereu acest suprem elogiu a- 
dus lui Eminescu. Opera lui Emi
nescu n-a cunoscut și nu poate cu
noaște ultragiul timpului. A dăi
nuit și va dăinui peste veacuri stră
lucind mereu mai viu în literatura 
noastră, a poporului pe care l-a iu
bit și l-a cîntat cu inspirația și for
ța geniului său, în literatura popoa
relor lumii, opera sa fiind tălmăcită 
în peste 30 de limbi.

Astăzi la împlinirea a 75 de ani 
de la moartea marelui Eminescu, 
căldura, sensibilitatea și profunzi
mea versului său înflăcărat, de o 
neasemuită rezonanță, stăruie tot 
mai aproape de inimile noastre. Ne 
apropiem de opera sa cu admirație 
și-i însoțim numele cu înalta cinsti
re cultivată de statul nostru socia
list față de marile valori culturale 
ale trecutului. Versurile sale stăruie 
pe buzele muncitorului, care în a- 
dîncul minei sau în fața cuptorului 
învăpăiat de miile de grade ce to
pesc metalul, făuresc țării viitorul 
așa cum i l-a dorit Eminescu: „La 

trecutu-ți mare, mare viitor!". Stă
ruie pe buzele colectivistului cînd 
se avîntă în marea aurie a grînelor, 
pe cele ale cărturarului ce răspîn- 
dește lumină sau ale pruncului care, 
abia trecut de slovele abecedarului, 
Ie simte și el căldura și frumuse
țea. Versurile lui Eminescu, stăruie 
în ființa noastră a tuturor. Din ele 
răzbate ecoul doinei străvechi, clo
cotul izbînzilor trecute și viitoare.

Nedreptățit de trecut, privat de 
bucuriile vieții, zbuciumat și nu 
arareori deznădăjduit, Eminescu a- 
pare în zilele noastre, luminate de 
aureola socialismului, la înălțimea 
monumentalei sale opere. Și, actua
la sărbătorire a lui Eminescu, a- 
dăugîndu-se celei prilejuite de cen
tenarul nașterii sale, se înscrie cu 
litere de aur în istoria literaturii 
noastre.

Sărbătorim pe Eminescu în preaj
ma celei de a XX-a aniversări a e- 
liberării patriei, ca pe un simbol al 
culturii noi, în zestrea căreia s-a 
înmănunchiat tot ce ne-au lăsat mai 
bun înaintașii noștrii. II sărbătorim 
și-l cinstim alăturîndu-ne celor scri
se de Tudor Arghezi: „Să se vor-, 
bească despre Eminescu mai des și 
cît mai des e o datorie. El e doar 
unul din ctitori și ziditori". E „cel 
mai ales între toți scriitorii acestui 
neam" așa l-a numit Mihail Sado- 
veanu.

A fost și'este Eminescu Luceafă
rul poeziei noastre. A strălucit și 
va străluci peste ani. Destinul ope
rei sale e același cu al Luceafăru
lui nemuritor :

„Porni Luceafărul. Creșteau
In cer a lui aripe,
Și căi de mii de ani treceau
In tot atîtea clipe.
Un cer de stele dedesupt, 
Deasupra-i cer de stele — 
Părea un fulger neîntrerupt 
Rătăcitor prin ele.
Și într-adevăr, fulger neîntrerupt 

va rămîne peste veacuri opera a- 
cestui strălucit fiu al poporului nos
tru.

NOTA

Dc-astă vară pîn-la... vara...

La biblioteca comunală din Vințul de Jos au sosit noi cititori.

Era greu de stăvilit bucuria pe 
care au trăit-o conducerea fabricii 
„Ardeleana" din oraș, toți munci
torii ei, cînd au văzut că au venit 
constructorii de Ia grupul de șantiere 
Alba lulia, al T.R.C.H., să înceapă 
lucrările pentru introducerea apei 
potabile în cadrul fabricii. Motivul 
bucuriei le era pe deplin justificat, 
mai ales că s-au lăsat așa de mult 
așteptați. Se și vedeau oamenii par
că în fata unei frumoase fîntîni sor
bind din apa rece ca gheata. Și nu 
fără temei. Nu! S-a început lucrul în 
asemenea ritm îneît credeai că lu- 
r area ar fi în cîteva săptămîni gata. 
S-a săpat șanțul pentru conductă, 
(s-a aruncat, ce e drept, pămîn- 
tul pe trotuar, în drumul oamenilor) 
s-au adus conductele și în cîteva 
zile s-au făcut și primele probe de 
încercarea presiunii pe o porțiune, 
înainta conducta văzînd cu ochii.
Dar...

Ceva s-a întîmplat parcă peste 
noapte. Intr-o zi oamenii ce tre
ceau pe stradă înspre fabrică, au 
cătat de geaba să-i întîlnească pe 
constructori. Nu i-au mai văzut la

Deunăzi, cînd lăcătușul Bota 
Gheorghe de la Secția Ateliere cen
trale întîlni privirile insistente ale 
maistrului Ordean Nicodim, în min
te i se înfiripă un semn de între
bare. De ce m-o fi privind așa ? 
De ce cu atîta insistență? Și între
bările îi erau pe deplin firești. O- 
chii scrutători ai maistrului îi mai 
întîlnise doar de atîtea ori altădată. 
Dar...

Cum nu-și aminti însă să fi fă
cut nimic rău, zîmbi. Zîmbi și mai
strul. Apoi, acolo printre „glasuri
le" pilelor și ciocanelor, vocea to
varășului Ordean Nicodim se făcu 
auzită ca un îndemn:

— Vezi, Gheorghiță, ce faci la 
maturitate! Ști doar că întotdeauna 
bucuriile și succesele tale au fost1 
și ale noastre. Și-apoi, vrem ca și 
de astă dată să ne bucurăm tot îm
preună.

Activitatea culturală strîns legată de actualitate 
Părtași la succesele colectiviștilor

Hotăriți să obțină recolte sporita, 
colectiviștii din Cricău au pornit 
încă din primele zile ale primăverii 
cu toate forțele la muncă. Și re
zultatele le sînt pe deplin concre
tizate Culturile de păioase, curate 
de buruieni, sînt pe zi ce trece mai 

lucru. Și nu numai o zi. săptămîni 
in șir. Chiar și atunci cînd veneau, 
numărul lor era mic. Conducerea 
fabricii a încercat să ia legătura cu 
constructorul, a primit asigurări. 
nar atît. A venit și iarna, a trecut 
și termenul de dare în folosință, a 
venit si luna mai cu bogăția ei de 
flori. Cu toate acestea la grupul de 
șantiere e liniște deplină, iar la fa
brica „Ardeleana", după aoroape un 
an de la începerea lucrării și după 
sase luni de la data cînd trebuia 
dată în folosință, conducta de in
troducere a apei potabile stă neter
minată. Nici ceea ce s-a executat 
pînă în prezent nu e totul de cali
tatea cea mai bună, astfel că, une
le lucrări trebuie refăcute, cum este 
situația căminului de la apometru. 
Sînt apoi și alte lucrări, care deși 
începute de luni de zile, nu se mai 
lucrează la terminarea lor. Așa 
stau, de pildă, lucrurile cu introdu
cerea conductei de la pichetul de 
incendiu, care e numai pe ju
mătate terminată. Deși tova
rășul Gelp Constantinescu, șe

Surprins de spusele maistrului, tî- 
nărului îi veni greu să găsească cu
vintele de încuviințare. Schiță din 
nou un zîmbet. Schiță apoi și un 
gest în care-și puse toată hotărîrea 
de a fi așa cum îl voiau tovarăși; 
săi de muncă.

Mulțumit, maistrul se depărtă. 
Tînărul Bota Gheorghe își continqă 
munca. Un gînd însă, nu-i dădea 
pace nici o clipă.

— Cînd oare am mai auzit eu un 
glas atît de cald ca cel al maistru
lui ?

Călător pe firul anilor, își aminti 
însă curind. Cu ani în urmă, vo
cea tatălui său. harnic colectivist 
din Cistei. îi însoțise la fel de îm- 
bărbătătoare întîiul drum spre școa
la profesională.

De atunci însă, anii au trecut Lă
cătușul Bota Gheorghe a strins 
inima-i exaltată mănunchi de 
curii. A pătruns an de an tot m^ 
adînc în tainele meseriei. A termi
nat cu succes școala profesională și 
a pășit cu încredere în viață. To
varășii săi de muncă l-au înconju
rat cu dragoste, i-au stat tot tim
pul în ajutor. Și el nu le-a.dezmin
țit așteptările. Le-a cîștigat inimile 
prin muncă stăruitoare de zi cu zi. 
Le-a cîștigat apoi și încrederea. 
Comuniștii din cadrul atelierului l-au 
primit în rîndurile lor. l-au ajutat 
să crească, să învețe.

Acum, la .capăt de ani. cu școala 
medie terminată lăcătușul Bota 
Gheorghe se găsește în fața exame
nului de maturitate. Tovarășii săi 
de muncă îl însoțesc cu aceleași 
calde gînduri și pe acest drum și-i 
urează succes.

viguroase. Porumbul pe toate cele 
37Î ha, prășit la timp, de aseme
nea, se dezvoltă frumos, iar viile 
săpate și stropite în întregime vor
besc oricui despre hărnicie.

Ce-i drept succesele obținute se 
datoresc muncii harnice a colecti
viștilor. Părtași la ele sînt însă și 
activiștii culturali Hînza Iustina. 
Stînea Maria, .Muncuș Maria și al
ții care prin activitatea desfășurată 
la căminul cultural sau în mijlocul 
colectiviștilor în cîmp și-au adus o 
prețioasă contribuție la executarea 
la timp a lucrărilor și în cele mai 
bune condiții agrotehnice.

Și despre unii ce stau deoparte
Se poate spune că. asemenea co

lectiviștilor din Cricău. colectivi* *?:*  
din Ighiu sînt și ei animați de 
tărîrea de a obține recolte sporite 
în acest an. De ce atunci rezultatele 
muncii din cele două gospodării sînt 
atît de diferite?

★ Comemorarea a 75 de ani de 
la moartea lui Eminescu -a prilejuit 
un șir de manifestări, închinate me
moriei neîntrecutului creator de ver
suri și la căminul cultural din Ziat- 
na. Sute de muncitori și țărani mun
citori din această localitate au au
diat cu deosebit interes conferințele 
„Viața și opera lui Mihail Emines
cu". „Eminescu, luceafărul poeziei 
romînești" și altele, fiecare din con
ferințe- fiind urmate de reușite pro
grame artistice adecvate.

★ Manifestări ca simpozioane, 
conferințe și medalioane literare 
vor avea loc, de asemenea, dumini
că 14 iunie la toate căminele cultu
rale din raion.

Răspunsul la această întrebare, 
ce-i drept, sînt chemați să-1 dea 
organizația de partid și consiliul de 
conducere al gospodăriei. De un 
răspuns în această privință însă, 
nu sînt scutiți nici activiștii cultu
rali. Numai că, ce răspuns să dea 
cînd ei stau deoparte?

ful șantierului Alba al T.R.C.H. a 
fost să vadă stadiul lucrării (ce-i 
drept de puține ori) n-a luat nici o 
măsură pentru grăbirea introdu
cerii apei potabile ca, măcar acum 
în pragul unei noi veri, să fie dată 
în folosință. Această situație nu do
vedește cîtuși de puțin că există su
ficientă preocupare pentru respecta
rea angajamentelor contractuale.

Există toate condițiile ca lucra
rea pentru introducerea apei pota
bile la fabrica „Ardeleana" din oraș 
să fie terminată în timpul cel mai 
scurt Pentru aceasta atît conduce
rea cît și organizația de partid din 
cadrul șantierului trebuie să anali
zeze temeinic stadiul lucrărilor de 
la fabrică și să ia măsuri pentru ca 
acestea să fie cît mai grabnic ter
minate. De asemenea va trebui ca 
și I.G.O. Alba lulia, în loc să pună 
greutăți în racordarea apei, prin 
pretinderea în plus a unor lucrări pe 
care devizul nu le prevede deși el 
este aprobat de toate organele în 
drept, să sprijine mai mult rezolva
rea acestei importante probleme, 
care se află în discuție de un an de 
zile. Muncitorii din cadrul fabricii 
știu să-și țină cuvîntul dat și toc
mai pentru acest lucru ei cer și con
structorilor să le urmeze exemplul.

. N. S.



INFORMAȚII OE PARTID

In rindul candidațiior de partid Lucrările agricole la timp și de calitate!
rîndurilor 

permanen-
întărirea continuă a 

partidului este o sarcină 
tă și de mare răspundere a tuturor 
organelor și organizațiilor de partid. 
Conducînd activitatea pentru primi
rea de noi membri și candidați în 
partid, organizațiile de bază din 
gospodăria colectivă Ciugud. mani
festă exigență, pentru ca înaltul ti
tlu de membru de partid să fie acor
dat celor mal buni colectiviști, care 
prin întreaga lor viață și activitate, 
dovedesc că merită să facă parte 
din avangarda clasei muncitoare.

Munca de primire în rîndurile 
partidului este foarte complexă. Ea 
necesită un înalt simț de răspun
dere din partea fiecărei organizații 
de bază, o permanentă preocupare 
pentru munca politică și organiza
torică în rindul colectiviștilor.

In activitatea organizațiilor de 
bază din G.A.C. Ciugud. esențial 
este și faptul că toii candidații de 
partid provin din rindul țăranilor 
colectiviști care desfășoară o acti
vitate susținută pentru întărirea e- 
conomîcă a gospodăriei colective. 
Organizația de bază din brigada a 
Il-a, în scopul de a primi în rindul 
candidațiior de partid pe cei mai 
harnici colectiviști, s-a ocupat cu 
multă grijă de îmbunătățirea mun
cii cu activul fără de partid. Mun
ca politică și de educare a membri
lor activului fără de partid, i-a aju
tat pe aceștia să-și îmbogățească 
cunoștințele politice. Convinși fiind 
că locul lor este în rîndurile celor 
mai înaintați colectiviști — în rin- 

n 
îz

Activul fără de partid constituie 
pentru organizațiile de bază din 
G.A.C. Stremț un prețios sprijin în 
munca politică pe care acestea o 
desfășoară în rindul colectiviștilor 
pentru mobilizarea lor la îndeplini
rea sarcinilor economice ce stau în 
îața gospodăriei colective.

In prezent pe lîngă organiza
țiile de bază din G.A.C. Stremț 
activează în activul fără de partid 

‘64 tovarăși recrutați din rindul co
lectiviștilor fruntași, îngrijitori de 
animale, șeii de echipă și alții. Din 

-rindul activului fără de partid, ca 
urmare a educării lor de către orga
nizațiile de bază un număr de 18 
colectiviști a fost primiți în rindul 
candidațiior de partid.

Activul fără de partid nu este un 
grup de oameni cu o componență 

închisă, dată o dată pentru tot- 
deauna. El se lărgește permanent 
cu cei mai buni colectiviști care se 
evidențiază în muncă pentru obține- 

^jKrea de producții mari la hectar, pen- 
tru întărirea economică a gospodă
riei colective și în activitatea ob
ștească. Așa procedează și organiza
țiile de bază din G.A.C. Stremț. 
Așa de exemplu, după ce tov. Cri- 
șan Eva, Roșea Marioara, Mitrea 
loan, Sechereș Elena și alții au fost 

‘primiți în rindul candidațiior, au fost

9 ■
du! membrilor și candidațiior 
partid — mulți colectiviști din 
tivul fără de partid au cerut să 
primiți în rindul candidațiior 
partid. Printre aceștia se numără 
tov. Josan Cornelia. Oarga Paras- 
chiva. Hațegan Xna. Oarga Caro
lina și alții.

Organizația 
fiecare cerere 
comandări, cît 
cipantilor la adunare s-a subliniat 
contribuția adusă de tovarășii a- 
mintiți mai sus la rezolvarea pro
blemelor legtite de sporirea pro
ducției agricole vegetale și animale, 
străduința depusă de ei pentru apli
carea metodelor agrotehnice avan
sate, /conduita lor principială în 
viata personală etc.

Rezultatele obținute de organiza
țiile de bază din gospodăria colec
tivă Ciugud. se datoresc și preocu
pării de care dă dovadă comitetul 
de partid în conducerea și îndru
marea muncii politice și organiza
torice pentru întărirea rindurilor 
partidului.

Sesizat de faptul că în ultimul 
timp nu toate organizațiile de bază 
din cadrul gospodăriei colective se 
preocupă de munca politică pen
tru primirea in partid, comite
tul de partid a analizat această 
problemă, stabilind măsuri politice 
care vor duce cu siguranță la îm
bunătățirea continuă a muncii de 
întărirea rîndurilor tuturor organi
zațiilor de bază din gospodăria co- 
lectivă-Ciugud. __

de 
ac- 
fie 
de

de bază a analizat 
in parte. Atît în re- 
și în cuvîntul parti-

Grijă pentru activul fără de partid
atrași în rindul activului fără de 
partid tov. Florea Trifon, colecti
vist fruntaș, Tiușan Simion și Sa- 
bău Augustin, pricepuți îngrijitori 
de animale, Florea Cornelia și 
Mara Maria șefe de echipe și alți 
colectiviști fruntași.

In atenția organizațiilor de bază 
stă în permanență educarea activu
lui fără de partid. In acest scop o 
parte din membrii de partid prin
tre care tovarășii Cetean 
Cetean Nicolae și alții 
cupă de educarea a 1-2 
din activul fără de partid, 
nările generale ale organizațiilor de 
bază unde se discută probleme e- 
conomice, activul fără de partid își 
aduce o contribuție de preț.

Prin grija organizațiilor de bază 
în fața activului au fost expuse con
ferințe ca: „înaltul titlu de mem
bru de partid", „P.M.R. conducăto
rul poporului nostru pe drumul so
cialismului" și altele care au con
tribuit la ridicarea nivelului politic 
al membrilor din activul fără de 
partid.

Preocuparea pentru lărgirea și e- 
ducarea activului fără de partid a 
făcut ca acesta să contribuie din 
plin la îndeplinirea sarcinilor politi
ce și economice ce stau în fața or
ganizațiilor de bază.

Simion, 
se o- 

tovarăși 
In adu-

LA REDACȚIE A SOSIT O SCRISOARE

cînd ?

Ritm necorespunzător
In acest an gospodăria colectivă 

din Teiuș a însămînțat cu porumb 
suprafața de 481 hectare. Dar. dacă 
lucrările de însămințări s-au făcut 
la timp și de calitate, nu același lu
cru se poate spune și de felul cum 
se execută lucrările de întreținere. 
La această gospodărie pînă la data 
de 12 iunie, deși s-a executat prima 
prașilă pe întreaga suprafață culti
vată cu floarea-soarelui. sfeclă de 
zahăr și cartofi în suprafață totală 
de 116 ha. la porumb însă prima 
prașilă s-a efectuat abia pe supra
fața de 85 ha.

Intîrzierea lucrărilor de intr 
nere favorizează creșterea bur 
nilor. împiedică dezvoltarea pla 
lor și duce la scădi 
bilă a producției.

De aceea este n 
urgentă c

Atenfie deosebită recoltării furajelor
armare din pag. l-a)

In aceste zile, paralel cu recolta
tul finului, o atenție sporită trebuie 
acordată însilozării furajelor. Ală
turi de fin nutrețurile însilozate au 
iarna același rol pe care-1 are nu
trețul verde vara, asigurind anima
lelor o hrană bogată în vitamine. 
De aceea, este demnă de urmat 
preocuparea colectiviștilor din Ber- 
ghin. care au trecut de muit la în- 
silozări. Consiliile de conducere aie 
gospodăriilor colective din raion, cu 
sprijinul specialiștilor, trebuie să 
folosească toate sursele de furaje 
care se pretează la însilozări. Se 
pot folosi cu bune rezultate ierburi 
de pe margini de ape, drumuri și 
păduri, secara furajeră, lucerna, tri-

toiul, borceagul, rogozul, diferite 
buruieni etc., care prin însilozare își 
ridică valoarea nutritivă. Și astfel 
de rezerve sînt suficiente în gos
podăriile colective și în special în 
cele din Galda de Jos, Galtiu, Te- 
iuș, Vințul de Jos etc. Trebuie doar 
folosite aceste posibilități și com
bătută la timp tendința pe care o 
manifestă unele gospodării colecti
ve, ca cele din Stremț și altele de 
a nu însiloza acum nimic pînă la 
toamnă.

Asigurarea recoltării și însilozării 
la timp a furajelor este o impor
tantă sarcină ce trebuie privită cu 
toată răspunderea. De aceea să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
asigura o bogată bază furajeră ani
malelor din gospodăriile colective.

Rămasa in urmă

Gospodăria colectivă din Straja, acordă o atenție deosebită dezvol
tării creșterii animalelor. IN CLI ȘEU : In drum spre pășune.

Lucrările de întreținere a culturi
lor prăsitoare sînt mult rămase în 
urmă la gospodăria agricolă colec
tivă din Totoi. Pînă la data de II 
iunie la această unitate s-a executat 
prima prașilă doar pe suprafața de 
105 ha din cele 471 ha cultivate cu 
porumb.

Ținînd seama de faptul că timpul 
este destul de înaintat și că orice
întîrziere a lucrărilor de întreținere 
duce la scăderea substanțială a pro
ducției din acest an, este necesar ca 
consiliul de conducere al gospodă
riei să treacă de îndată la o mai 
largă mobilizare a tuturor forțelor 
existente, pentru ca lucrările de în
treținere la culturile prășitoare să 
fie grabnic terminate.

Situația prâsitului porumbului 
în G. A. C. îa 10 iunie 1904
1. Bucerdea Vinoasă 100%
2. Cricău 100%
3. Galtiu 70Vo
4. Galda de Jos 70%
5. lghiu 631/»
6. Alba lulia 50%
7. Drimbar 50*/«
8. Micești 49%
9. Benic 46’/n

10. Cistei 40%
11. Oarda de Jos 40’S
12. Ciugud 35%
13. Berghin 32*/.
14. Căpud 30%
15. Șard 29’/»
16. Henig 26%
17. Mihalț 25’/«
18. Stremț 24%
19. Vințul de Jos 24a/e
20. Totoi 22%
21. Teiuș IT’/s
22. Strata 13%

DIN EXPERIENȚA G.A.C. FRUNTAȘE

Buna organizare a muncii — cheia succeselor
agroteh- 

obținerea 
cultura

Un grup de cetățeni de pe strada 
Traian din orașul nostru au adresat 
redacției ziarului „Steaua roșie" o 
■scrisoare prin care se fac cunoscute 
unele aspecte 
podărirea 
străzi.

Cetățenii 
manifestă, 
merirea de 
șutai este neglijată din punct de ve
dere gospodăresc de către Sfatul 

■popular al orașului. „Noi ne-am a- 
dresat de nenumărate ori Sfatului 

•popular ăl orașului — se arată în 
scrisoare — pentru a se' lua mă
suri de pietruirea străzii și acoperi
rea cu balast a conduptei canalului 
sanitar, care pe porțiuni'întregi a 
rămas descoperită de stratul protec
tor, distrugîndu-se pe unele locuri.

Această situație de fapt dăinuie 
de mai mulți ani. Dacă pe unele 
străzi ale orașului a fost ‘ transpor
tată o mare cantitate de pietriș, pe 
altele au fost executate trotuare, 

Jjk s-au plantat arbori ornamentali, dîn- 
’ du-le în felul acesta un aspect plă

cut, pe strada Traian în ultimii ani 
nu s-a mai întreprins nici o acțiune 
de întreținere și: înfrumusfețare.

In dorința de a ridica și strada 
Traian la nivelul celorlalte străzi, 
din proprie inițiativă am 'hotărîtsă 
amenajăm cu forțe proprii un tro
tuar Idin dale de beton. 1 Inițiativa

și

de
pe 
ce

negative privind gos- 
întreținerea acestei

pe această stradă își 
bună dreptate, nedu- 
această parte a ora-

noastră nu a fost sprijinită de Sfa
tul popular al orașului.

Organele răspunzătoare de la sfa
tul popular — se spune în scri
soare — nu se sesizează că strada 
a ajuns într-o situație că pe timp 
de ploaie devine aproape impracti
cabilă. Pe lîngă aceasta, pe aceas
tă stradă, în dreptul fostei fabrici de 
spirt, se depozitează gunoi de gra jd 
iar urina de la grajd se scurge în 
stradă, dînd un aspect cît se poate 
de neplăcut. Totodată arătăm că tot 
pe această stradă în urmă cu 3 ani 
s-a executat un'șant pentru introdu
cerea unei conducte și care nici 
pînă astăzi, pe o porțiune de circa 
300 m nu a fost nivelat".

★

șeul alăturat) din care cauză a în
ceput să se degradeze.

Cetățenii de pe strada Traian au 
întreprins unele acțiuni lăudabile. 
Ei au văruit arborii orăamentali și au 
amenajat ronduri de flori în jurul 
lor, alții au transportat în fața lo
cuinței lor pietriș. S-a format un 
comitet de inițiativă pentru executa
rea trotuarelor din dale de beton. 
Trebuie spus însă că inițiativa și 
acțiunile lor nu au fost sprijinite 
de Sfatul popular al orașului. Este 
necesar 
de stat să răspundă prin 
rerii pe deplin justificate 
nilor de

ca organul local

pe strada Traian.

al puterii 
fapte ce- 
a cetățe-

In complexul măsurilor 
nice care condiționează 
unor producții sporite la 
prăsitoarelor, o verigă deosebit de 
importantă o constituie lucrările 
de întreținere. Datorită acestui fapt, 
consiliul de conducere, îndrumat de 
către comitetul de partid din ca
drul gospodăriei, a întocmit un 
plan de măsuri concret pentru des
fășurarea acestor lucrări de întreți
nere. Acest plan de măsuri a fost 
întocmit pe situația reală din ‘ca
drul fiecărei brigăzi, stabilindu-se 
totodată care din membrii consiliu
lui de conducere răspund de duce
rea la îndeplinire a sarcinilor ce 
revin din acest plan. In planul de 
măsuri s-a stabilit viteza zilnică la 
lucrările de întreținerea culturilor 
în funcție de brațele de muncă e- 
xistente, de tractoare și de animale
le ce pot fi folosite în campanie. 
Astfel, planul de măsuri prevede vi
teze zilnice ce variază între 12-16 
ha de fiecare brigada.

Pentru a arăta colectiviștilor ma
rea importanță a acestor lucrări de 
întreținere, înainte de declanșarea 
campaniei de întreținere, consiliul 
de conducere, la recomandarea co
mitetului de partid, a organizat o 
adunare generală unde s-a prelu
crat cu membrii colectiviști impor
tanța și rolul acestor lucrări. Pen
tru a spori cointeresarea colectiviș
tilor, s-a explicat pe larg despre 
retribuirea suplimentară și felul 
cum se aplică ea în cadrul gospo
dăriei noastre.

Redactia ziarului „Steaua roșie" 
a cercetat cele sesizate de grupul 
de cetățeni de pe strada Traian. 
Faptele corespund întrutotul.

Intr-adevăr, această stradă a fost 
neglijată de Sfatul popular al ora
șului. Unele porțiuni ale străzii 
sînt de-a dreptul impracticabile cir
culației vehiculelor. In apropiere de 
centrul pentru colectarea laptelui e- 
xistă o gură de canal deschisă ce 
prezintă pericol pentru circula
ție, lucru ce dăinuie de mai multă 
vreme. De asemenea, pe o însemna
tă porțiune a străzii, canalul sani
tar nu este acoperit de un strat de 
pămînt (așa cum se vede din eti-

In clișeul de față se poate vedea cum arată strada Traian pe unele 
porțiuni. , „&I

înainte de a Se trece la lucrările 
de întreținere, fiecare brigadier a 
repartizat suprafețele de prășitoare 
pe echipe, în raport cu mărimea lor, 
creîndu-se astfel posibilitatea de 
a se asigura o justă retribuție su
plimentară pentru fiecare colecti
vist. De remarcat că, deși sistemul 
retribuției suplimentare se aplică 
în cadrul gospodăriei noastre 
pentru prima dată, încă de la în
ceput dă rezultate bune.

Astfel, din cele 371 ha semănate 
cu porumb, 10 ha cu floarea-soare
lui, 15 ha cu cartofi, 5 ha cu fa
sole, 2 ha cu sfeclă furajeră și 10 
ha cu cicoare, pînă la data de 12 
iunie gospodăria noastră a terminat 
prima prașilă la toate culturile enu
merate mai sus. Tot pînă la a- 
ceastă dată s-a executat prașila 2-a 
la floarea-soarelui, cartofi, sfecla 
furajeră și cicoare.

Datoriță faptului că gospodăria 
noastră are un pronunțat caracter 
viticol, trebuie să arătăm că și în 
acest sector am acordat o atenție Ș 
sporită la întreținerea viței de vie. i 
Pe cele 113 ha plantate cu viță de : 
vie a fost terminată sapa mare și ‘ 
stropitul contra dăunătorilor, iar 
la ora actuală se desfășoară în . 
ritm susținut plivitul și legatul vi
ței de vie.

In vederea asigurării unei baze 
furajere cît mai temeinice, începînd 
cu data de 8 iunie în cadrul gos
podăriei s-a trecut la recoltatul lu- 
cernei și al trifoiului, strîngîndu-Se 
pînă în prezent aceste furaje de pe 
suprafața de 73 ha.

Pentru rezultatele frumoase ob
ținute pînă în prezent în campa
nia de întreținerea culturilor, me
rită a fi evidential toți membrii 
colectiviști din cadrul gospodăriei 
noastre, care au înțeles și au răs
puns la această importantă sarcină 
de care depinde sporirea continuă 
a producției la hectar. In compara
ție cu anul trecut, ca urmare a u- 
nei mai temeinice organizări a 
muncii, activitatea în cadrul gos
podăriei se desfășoară mult mai 
bine, iar colectiviștii înțeleg întru
totul că executarea lucrărilor agri
cole la timp șî de calitate duce la 
realizarea unor producții tot mai 
mari și totodată la dezvoltarea gos
podăriei și la ridicarea nivelului da 
trai al colectiviștilor.

PETR1CÂ BOBEȘ 
inginer agronom la G.A.C. Cricău
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Din scrisorile corespondențîlor

Inovatorii în sprijinul producției
In introducerea noului în producție, 

cît și a micii mecanizări la locurile 
de muncă, un rol important îl are 
mișcarea de inovații și invenții, care 
contribuie în mod direct la mărirea 
producției și productivității muncii, 
realizarea de economii la prețul de 
cost și ușurarea efortului fizic al 
muncitorilor.

Rod al preocupărilor zilnice și al 
interesului dovedit în acest sens de 
către toți muncitorii Uzinei chimico- 
metalurgice din Zlatîja, în cursul a- 
cestui an, la cabinetul tehnic al u- 
zinei, au fost prezentate 17 propu
neri de inovații; dintre care 9 au 
fost deja aplicate, restul aflîndu-se 
în studiu.

Dintre inovațiile aplicate cu suc
ces în cadrul uzinei menționăm: 
dispozitiv pentru alimentarea tran
sportului cu racleți de la cuptorul 
de 80 mp. cu inese rotative de ali
mentare, inovație aparținătoare tov. 
Dominic Alexandru, maistrul me
canic principal, acea a tov. Trifu 
Gheorghe, maistru energetic, care

SFÎRȘIT DE

constă din montarea unui releu RIA 
6, legat pe 3 contacte în paralel cu 
aprindere automată, sau inovația — 
presa de ondulat cupe pentru tran
sportorul prăjitului de minereu cu 
benzi flexibile, aparținătoare tov. 
Mermezan Petru.

In cursul acestui an s-a aplicat 
cu succes și cele doua inovații pri
vitoare la captarea gazelor, cu aju
torul unei stații pilot pentru capta
rea gazelor și aceea de obținere di
rectă a sulfatului de amoniu și a o- 
xidului de magneziu -din dolomită 
și gaze sulfuroase.

Aplicarea în procesul de produc
ție a acestor inovații și invenții a 
dus la mărirea productivității mun
cii, la realizarea de economii. Ast
fel mișcarea de inovații din cadrul 
uzinei noastre își are meritul ei în 
munca creatoare a colectivelor de 
muncitori care se străduiesc să a- 

■ plice în practică cele mai eficiente 
procedee de muncă în scopul mă
ririi, producției.

N. BAI ȘAN

satele 
consti-

Peste tot, în comunele ș.i 
raionului, ziua de 7 iunie a 
tuit prilej de sărbătoare pentru e- 
levii claselor 1-IV. Alături de pă
rinți ei au trăit în această zi bucu
ria încheierii unui nou an de școală.

Încă din zorii zilei, în curtea șco
lii de 8 ani din Mihalț, elevii cla
selor I-IV gătiți sărbătorește, înso
țiți de data aceasta de părinții lor. 
așteptau cu nerăbdare momentul în
ceperii festivității de încheierea a- 
nului școlar. Și momentul mult aș
teptat a sosit.

După ce tovarășul Șerbu Eugen, 
directorul Școlii de 8 ani din Mi
halț. a adresat cuvîntul de salut pă
rinților și elevilor, a făcut o scurtă 
expunere privind, desfășurarea anu
lui de învătămînt. Un bilanț rodnic, 
încununat, de succese reflectat grăi
tor în procentajul de promovați de 
96 la sută.

După un an de învățătură — a 
spus în continuare vorbitorul —e- 
levii se vor bucura din plin de bu
curiile acestor zile, sub soarele dar
nic al ziielor vacantei. Notele bune 
din catalog obținute de cei mai 
mulți elevi le dau cu prisosință 
dreptul la o binemeritat? odihnă.

Intr-un cadru festiv, celor mai 
buni din cei buni li s-au înmînat 
premii.

AN ȘCOLAR
zu M., Aluntean E., Stînea V., Brea- 
zu E.. Florea I. și mulți alții, care 
s-au întrecut în cîntece, recitări, 
dansuri etc.

Strădania micilor elevi a fost în
delung aplaudată de cei peste 300 
de spectatori prezenți în sala cămi
nului cultural de aici.

A. FLOREA

★
In continuare a urmat un frumos 

program artistic susținut de către 
sărbătoriți.

Rînd pe rînd au dat viață scenei 
elevii: Stremțan I., Comșa N., Brea-

•'~XZ'. z"
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Ha închiderea primei etape 
a Spartacfaiadiei republicane
Spartachiada republicană — cea 

mai mare întrecere sportivă a anu
lui 1964 — cunoaște un succes deo
sebit în toată țara. Sute de mii de 
tineri, de la orașe și sate, se întrec 
în pasionante concursuri, obțin re
zultate de valoare, cu care cinstesc 
prima ediție a acestei mari compe
tiții sportive.

★
Alături ele tinerii din întreaga 

țară, la startul Spartachiadei re
publicane s-au aliniat cu însufle
țire și tinerii din cuprinsul raionu
lui nostru. La această mare compe
tiție sportivă au participat peste 
14.100 tineri și tinere din cuprinsul 
raionului. Ei s-au întrecut la atle
tism, baschet, box, ciclism, fotbal, 
gimnastică, volei, șah etc.

De remarcat este și faptul că în 
perioada 1 martie — 1 iunie a. c. 
în etapa l-a pe asociații sportive, a- 
proape 1.330 tineri și tinere au tre
cut normele pentru obținerea insig
nei de polisportiv, obținînd în ace
lași timp numeroase recorduri raio
nale. Totodată, un număr de peste 
4.300 tineri și tinere din raion au 
trecut -cîte 2 sau 3 probe pentru ob
ținerea insignei de polisportiv.

Cu prilejul organizării și desfă-

șurării competițiilor sportive din 
cadrul Spartachiadei republicane 
s-au evidențiat consiliile asociații
lor sportive: Aurul Zlatna, C.F.R. 
Teiuș, U.C..M. Zlatna, C.F.R. Alba, 
Voința Alba și altele, care de-a lun
gul desfășurării primei etape a 
Spartachiadei au obținut rezultate 
de -seamă, peste 2.600 tineri și ti
nere membrii ai atestor asociații 
fiind antrenați în diferite competi
ții.

Deși numărul țotal al tinerilor din 
cuprinsul raionului, participanți la 
întrecerile din cadrul Spartachiadei 
este apreciabil, el totuși nu-i destul 
de cuprinzător. Dacă în asociațiile 
sportive amintite lucrurile s-au des
fășurat bine, nu același lucru se 
poate spune despre unele conduceri 
de asociații sportive sătești, ca cete 
din Benic. Intregalde, Berghin, Pe-, 
țelca, Meteș sau Ferieș, a căror pre
ocupare a fost necorespunzătoare și 
ca urmare n-au reușit să mobilizeze 
Ia startul competiției pe toți tinerii. 
De altfel în aceste asociații întrece
rile din cadrul Spartachiadei s-au 
desfășurat întîmplător și nu au con
stituit puncte de atracție pentru ti
nerii din așezările respective.

Explicația acestor lucruri
o strînsă legătură și cu felul ne
corespunzător în care Consiliul ra
ional U.C.F.S. Alba a condus ți în
drumat asociațiile respective de-a 
lungul primei etape. Este necesar ca 
în aceste asociații să se treacă de 
îndată la analizarea amănunțită a 
cauzelor care au dus la inactivitatea 
din prima etapă a Spartachiadei. 
Totodată, Consiliul raional U.C.F.S. 
Alba, prin instructorii săi, să ajute 
concret aceste asociații în sensul 
desfășurării unor activități cît mai 
variate și atractive.

De cîteva zile am pășit în etapa 
a Il-a a Spartachiadei. Succeselor 
realizate li se vor adăuga cu sigu
ranță altele, izvorîte din munca en
tuziastă desfășurată alături decon- 
curenți de către activiștii și tehni
cienii sportivi pentru buna pregătire 
a întrecerilor, pentru continua ridi
care a măiestriei sportive a partici- 
panților.

Știința Petroșani — 
Refractara Alta 2-0 (1-0)

are

La cinematograful „Victoria" din orașul nostru rulează de la data 
de 11 iunie pînă la data de 14 iunie a.c. filmul „Totul rămîne oameni
lor" o producție a studiourilor sovietice.

IN CLIȘEU : Scenă din film.

Dezvoltarea cooperației de consum
(Urmare din pag. l-a)

cooperației de con- 
Alba, au sporit

anul 1949 a-

de desfacere ale 
sum din raionul 
continuu.

Astfel, dacă în 
nul cînd cooperația a fost organi
zată pe baze noi, volumul total al 
mărfurilor desfăcute prin unitățile 
din mediul rural din raionul nostru 
era de circa 14 milioane lei, în a- 
nul 1963 volumul mărfurilor desfă
cute a depășit suma de 78 milioane 
lei, reprezentând o creștere de 5,6 
ori. - — ■

> Rezultatele obținute în Îmbunătă
țirea aprovizionării populației 
prin unitățile cooperației de consum 
se reflectă nu numai în creșterea 
volumului de desfaceri, ci în- 
tr-o măsură însemnată și în struc
tura fondului de marfă, în varieta
tea sortimentelor și îmbunătățirea 
calității produselor puse Ia dispo
ziția consumatorilor de industria 
noastră socialistă, sarcină deosebit 
de importantă trasată de partid.

Schimbările însemnate interveni
te în viața satelor noastre, în anii 
regimului democrat-popular, crește
rea exigenței față de calitatea și 
sortimentul mărfurilor se oglindesc 
tot mai puternic în tendința de a- 
propiere a cererii de mărfuri a popu
lației de Ia sate de cererea popu
lației de la orașe. O serie de măr
furi de valoare mare și folosință în
delungată cum sînt: motoretele, a- 
paratele de radio, televizoarele,

■  - II'.. ■■    ...... ..........„
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mașinîle electrice 
altele au devenit 
licitate de consumatorii de la sate. 
Acest lucru este oglindit de faptul 
că într-un singur an — 1963 — 
s-au vîndut populației de la sate 
prin unitățile de desfacere ale coo
perației de consum din raionul nos
tru, 24 frigidere, 42 mașitii electrice 
de spălat rufe, 58 mașini de cusut, 
17 televizoare, 157 aparate de radio, 
683 biciclete, mobilă în valoare de 
peste 2,5 milioane lei și alte mărfuri 
care nu se găseau în comerțul coo
peratist în 1949.

O expresie puternică a creșterii 
bunăstării țărănimii este și am
ploarea care au luat-o construcțiile 
de locuințe, 
tei acțiuni, 
peratist au 
semnate de 
ție.

Creșterea
lui de mărfuri vîndute populației de 
la sate prin unitățile cooperației de 
consum, a imjlus și o dezvoltare co
respunzătoare a rețelei comerciale. 
Dacă în anul 1949 numărul total al 
magazinelor de desfacere din me
diul rural era de 70, în anul 1963 
numărul acestora a crescut la 119.

Pentru a crea condițiile necesare 
în vederea desfășurării unui co
merț civilizat, au fost luate măsuri 
corespunzătoare. Au fost construite 
pînă în prezent 20 magazine, cu o

de spălat rufe și 
mărfuri mult so-

Pentru sprijinirea aces- 
unitațile comerțului coo- 
desfăcut cantități în- 
materiale de construc-

neîncetată a volumu-

mare suprafață comercială. Peste 
80 la sută din magazinele de des
facere au fost dotate cu mobilier nou, 
iar unitățile de alimentație publică 
au fost dotate în întregime cu . raf
turi 
mese,

In 
alte 3 
lizat.

metalice, vitrine frigorifice, 
scaune și altele.
prezent sînt în construcție 
magazine noi din fond centra- 

A crescut și volumul pro
duselor achiziționate prin unitățile 
cooperației de consum. Numai în 
anul 1963 volumul produselor agri
cole achiziționate a fost de peste 
6,5 ori mai mare ca în anul 1949, în 
mod deosebit la fructe și legume. A- 
ceasta a făcut să putem aproviziona 
centrele muncitorești cu mai multe 
legume și fructe. Așa, de exemplu, 
dacă în 
legume 
550.009, 
facerilor 
pășit suma de 4,4 milioane lei.

In ultimul timp, cooperația de 
consum dezvoltă tot mai mult acti
vitatea de prestări de servicii că
tre 
ză 
20 
le,

anul 1958 au fost vîndute 
șp fructe în valoare de lei 
în anul 1953, valoarea des- 
de fructe și legume a de-

populație. In prezent funcționea- 
în raionul, nostru un număr de 
secții pentru reparat încălțămin- 
croitorii etc.

Militînd pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de cel de-al IlI-lea 
Congres al P.M.R., cooperația de 
consum din raionul Alba va obține 
noi și importante succese în dezvol
tarea schimbului între saț și oraș 
sarcină de mare răspundere trasată 
de partid.

Ținînd seama de faptul jă, echipa 
noastră a fost lipsită de aportul a 
3 titulari (care n-au făcut deplasa
rea la Pe‘r-<ani) precum și de fap
tul ca echipa a ajuns la Petroșani 
abia înainte cu o jumătate de oră' 
de începerea meciului din cauza în
târzierii mașinii, scorul cu care am- 
pierdut, ar fi oarecum justificat.

încă de la începutul 
cătorii albaiulieni 
joc corect, creînd 
spectaculoase la poarta 
Totuși cei ce atacă mai penculc* 
prima repriză și în continuare s 
jucătorii gazdă. Ei de altfel reusesc 
să-și concretizeze superioritatea prin 
golurile marcate de către Papură.

înscrierea celor două puncte a 
fost anticipată de faptul că în breșa 
jucătorilor albaiulieni odată cu în
ceperea reprizei secunde s-a făcut 
simțită condiția fizică, cauzată ce 
capriciile mai sus amintite. La a- 
cestea se mai adaugă și faptul căci 
în dispozitivul de apărare al echipei 
noastre a fost folosit portarul de re
zervă Vicol. Oaspeții sesizînd acest 
lucru au desfășurat majoritatea ac
țiunilor pe această parte.

Or cum victoria obținută de că
tre echipa Știința din Petroșani este 
pe deplin meritată.

Coresp. Gh. ROȘCULEȚ

CLASAMENTUL

desfășr 
numere

ȘCOALA PROFESIONALA DE MECANICI AGRICOLI ALBA IULIA

Anunță că primește înscrieri pentru

concursul de admitere în anul I

GOSPODINE !

o. C. L. COMERȚ MIXT - ALBA IULIA

Aurul Brad 25 14 6 5 64:26 3*
Min. Aninoasa 25 15 4 6 5227 34
C.F.R. Simeria 25 14 6 5 43:29 34
Constr. Huned. 25 11 6 8 37:30 28
Parîngul Lonea 25 12 310 41:29 27
Refractara Alba 25 10 6 9 34:57 26
Jiul II Petrila 24 11 310 41:35 25
Minerul Vulcan 25 11 212 57:46 24
Textila Sebeș 25 11 212 50:42 24
Știința Petroșani 25 9 610 32:44 24
Minerul Ghelai 25 9 313 28:45 21
Dacia Orăștie 25 6 712 52:54 191
Retezatul Hațeg 24 6 414 27:51 ltf

La orice masă paste făinoase. Indicate 
în special în regimurile dietetice și 
pentru copii. Se găsesc de vînzare 
la toate magazinele alimentare ale 

O.C.L. COMERȚ MIXT DIN ALBA IULIA ȘI ZLATNA
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pînă la data de 30 iunie 1964.
Concursul de admitere are loc între 1-12 iulie a.c. 
La înscriere, candidat ii, pe lîngă actele obișnuite, 

uor prezenta și o recomandare din partea unui S.M.T. 
din regiunea Hunedoara.

între 15—30 iunie școala va organiza cursuri de 
pregătire.

Informații suplimentare se pot obține la sediul școlii din 
Alba Iulia, str. Platoul Romanilor nr. 24, telefon 39.

anunjA
că la restaurantul „Strugurul„ din Alba Iulia, 

str. Unirii nr. 7 reprofilat în restaurantul „PENSIUNE 
se servesc zilnic la prînz 4—5 feluri de mîncăruri 

la alegere, la prețul de 9,50 lei meniul.

SE PRIMESC ABONAMENTE
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