
Conținutul gazetelor de perete 
la nivelul sarcinilor actuale

Gazetele .de perete, organe de pre
să ale organizațiilor de partid, fac 
parte integrantă din presa de par
tid. Ele constituie un mijloc 'de se'a- 
înă și eficace în munca .politică de 
mobilizare a maselor la îndeplini
rea sarcinilor politice și economice 
ce stau în fața organizațiilor de 
partid. Gazetele de .perete constituie 
în același timp un real ajutor în 
munca de educare a- .maselor, o 
tribună de popularizare și genera
lizare ,a celor mai înaintate metode 
de muncă în toate domeniile de. ac
tivitate. Acolo unde organizațiile 
de partid dovedesc preocupare și 
răspundere pentru îndrumarea și 
Conducerea concretă a activității.co
lectivelor de redacție ale gazetelor 
de perete, acestea își aduc un aport 
de seamă la combaterea și lichida
rea unor aspecte negative în mun
că. In ultimul timp, această .preocu
pare .și răspundere a organizațiilor 
de partid pentru organele lor de 
presă .se face simțită în majoritatea 
întreprinderilor și comunelor din ra
ionul nostru. Acest lucru este oglin
dit de faptul că birourile organiza
țiilor de bază analizează periodic 
activitatea colectivelor de redacție, 
iau măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii acestora. Grija pentru un 
aspect grafic cît mai atrăgător al 
gazetelor de perete este o dovadă in 

țjflus că organizațiile de partid se 
preocupă de îndeplinirea acestei 
sarcini.

Cel mai important lucru, însă, îl 
constituie conținutul gazetelor de 
perete. Cu cît materialele ce se pu
blică sînt mai interesante, legate 
de activitatea oamenilor, de preocu
pările lor zilnice, cu atît ele Isînt 
citite mai mult.

In raionul .nostru, ca urmare a 
preocupării organizațiilor de partid, 
multe gazete de perete, printre care 
cele de la IJ.M.C.Zlatna, DepoulC.F.R. 
Teiuș, G.A.C. Micești, G.A.S. Oarda 
de Jos și altele, au un conținut bo
gat, interesant, legat de activitatea 
ce se desfășoară în aceste unități 
pentru îndeplinirea sarcinilor politi
ce și economice, ele adueîndu-și un 
real sprijin în această direcție.

La gazeta de perete de la U.M.C. 
Zlatna se publică cu regularitate 

se referă la introdu- 
noi în producție, 1a 
se obțin în întrecerea 
se desfășoară în ca- 
și sectoarelor uzinei.

materiale ce 
cerea tehnicii 
rezultatele ce 
socialistă ce 
drul secțiilor 
sînt criticate cu tărie lipsurile. Ulti
ma ediție a gazetei de perete |de la 

A-GA.S. Oarda de Jos publică ma
x' teriale ce se .referă la sarcinile ce 

stau în fața colectivului de muncă 
pentru obținerea de cît .mai .multe 
produse agricole și la un .preț cît 
mai scăzut. Materiale care oglin
desc sarcinile imediate ce stau în 
fața gospodăriilor colective sînt pu
blicate și Ia gazetele de perete din 
G.A.C. Bărăbanț și Șard, ca de e- 
xemplu, „Pregătirea campaniei a- 
gricole 'de primăvară", „O sursă a- 
ducătoare de mari venitu-ri, crește
rea păsărilor".

Exemple pozitive în ceea ce pri
vește conținutul gazetelor de perete, 
latura principală a activității lor, 
sînt numeroase, ceea ce dovedește 
preocuparea colectivelor de redacție

Și-au unit avutul și tortele
In anul 1954, ,în comuna Teiuș 

a luat ființă gospodăria colectivă 
,,30 Decembrie".

Cîțiva ani mai tîrziu, mobilizați 
de rezultatele obținute de colecti
viștii din Teiuș, țăranii muncitori 
-din satul Beldiu și-au unit și ei 
pămînturile, constituind o gospodă
rie colectivă. Apoi, Tnvățînd din ex
periența vecinilor care dobîndiserâ 
an de an însemnate succese în spo
rirea producției vegetale și anima
le, beldenii au prins a-și întări și 
ei gospodăria.

Dar, cu toate că ambele gospo
dării s-au dezvoltat, nici colecti
viștii 'din Teiuș și nici cei din Bel
diu nu și-au putut desfășura mun
ca în așa fel îneît să dezvolte pro
ducția potrivit cu posibilitățile pe 
care le aveau. Și aceasta nu în- 
tîmplător. Teiușenii aveau pămînt 
mult (1.462 ha) dar le lipseau bra
țele de muncă, ,în schimb beldenii 
dispuneau de brațe de muncă mul
te și doar de 322 ha teren.

Despre această situație colecti- 

și a organizațiilor de .partid pentru 
continua îmbunătățire a activității 
gazetelor de .perete, ca acestea să 
contribuie tot .mai mult la îndepli
nirea obiectivelor ce stau în fața co
lectivelor de muncă din -ndustrie și 
agricultură.

Trebuie însă scos ,în evidență fap
tul că nu toate organizațiile de 
partid dovedesc aceași preocupare 
pentru îndrumarea și sprijinirea ac
tivității organelor lor de presă, lip- 
sindu-se .în felul acesta de ajutorul 
lor. încă nu peste tot este înțeles 
rolul .și importanța gazetelor de pe
rete.

La gazeta de perete a organiza
ției de bază de fa întreprinderea 
„Horia", de pildă, articolele n-au 
fost schimbate din luna decembrie 
1961. Oare la această întreprindere 
să nu .fie probleme importante de re
zolvat la care Și gazeta de perete 
să-și aducă aportul? -Cu siguranță 
că sînt, și încă multe. Lipsește însă 
răspunderea colectivului de redacție 
pentru îndeplinirea sarcinii încre
dințate și a organizației de bază 
care .dovedește o atitudine de dezin
teres pentru organul său de presă.

Sînt apoi unele gazete de .perete, 
cum sînt cele din Galda de Jos, Be- 
nic,< și altele, care .publică articole 
cu caracter general care .nu se- re
feră -la sarcinile concrete ale comu
nei sau gospodăriei colective. A- 
ceasta -face ca materialele publicate 
să nu fie interesante (și prin urmare 
să nu aibă pfci a eficacitate.

Partidul și guvernul a pus în fața 
oamenilor muncii sarcini deosebit de 
importante și mobilizatoare, la în
deplinirea cărora organele de presă 
ale organizațiilor de partid sînt 
chemate să contribuie >din plin. De 
aceea este necesar ca în unitățile 
industriale materialele ce vor fi pu
blicate la gazetele de perete să se 
refere la îndeplinirea planului la 
toți indicii, veo-hindu-se în primul 
rînd la calitatea .produselor, la re
ducerea prețului de cost și realiza
rea de economii. Să ,fie scoase, în 
evidență și popularizate cele mai 
înaintate metode de -muncă. Să fie 
combătute și criticate cu mai multă 
tărie lipsurile. Materialele să se re
fere la activitatea creatoare a oa
menilor.

La sate, sarcina principală este 
întărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective. Obținerea u- 
nor producții superioare de cereale, 
creșterea continuă a numărului . de 
animale și ridicarea producției de 
carne și lapte, creșterea unui număr 
de 500-600 păsări la suta de hecta
re, sînt obiective pentru care tre
buie să militeze permanent colecti
vele de redacție ale gazetelor de pe
rete.

In scopul îndeplinirii acestor sar
cini, organele și organizațiile de 
partid trebuie să dovedească mai 
multă răspundere pentru îndruma
rea și 'sprijinirea activității organe
lor lor de presă, în așa fel Ca ele 
să-și aducă într-o măsură tot mai 
mare contribuția la îndeplinirea sar
cinilor politice și economice trasate 
de .partid.

Gospodării colective mari, puternice și înfloritoare

și 
nu 

vor 
vor

viștii din cele două .așezări au dis
cutat tot mai jnul't în ultima vre
me. Și chibzuind asupra posibili
tăților de dezvoltare pe viitor a 
gospodăriilor lor, au hotărît așa 
cum i-a învățat .partidul, să-și u- 
nească avutul și forțele într-o sin
gură gospodărie mare și puternică,.

Zilele acestea hotărîrcă colecti
viștilor din Teiuș și Beldiu a prins 
viața, fapt primit cu bucurie în 
ambele părți. De acum, uniți, co
lectiviștii din cele două localități 
au posibilitatea de la-și lucra 
mai bine pămîntul. Culturile 
le vor mai fi fărâmițate, ,ci 
forma tarlale mari pe care se 
putea .aplica cu rezultate sporite 
întregul complex de reguli agro
tehnice. In legătura cu aceasta, în 
planul de producțe ei au prevă
zut ca în acest .an să obțină Cel 
puțin 2.000 .kg grîu și 2.500 kg po
rumb la ha, iar .de pe 30 de hec
tare să culeagă, ,în condiții de ne- 
irigare, 5.000 kg porumb -boabe la 
hectar.
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Realizări de seamă
Luptînd pentru îndeplinirea anga

jamentelor luate în întrecere, colec
tivul de muncitori, ingineri și teh
nicieni de la Atelierul central de 
reparații din Alba Iulia se strădu
iește zi de ei să-și îndeplinească și 
să-și depășească sarcinile de plan.

Rod al acestei însuflețite munci 
sînt rezultatele obținute. In cursul 
lunii februarie, de pildă, sarcina de 
plan la producția-marfă a fost în
deplinită în proporție de 110,67 la 
sută, executîndu-se numai reparații 
de bună calitate. In cadrul între
cerii socialiste, pele mai >bune re
zultate au fost obținute de meca
nicii Barbu Mircea, Sasu loan. Su
san Ion. de strungarii Beldean Ni- 
colae. Dușa Nicolae, Fechete Nîco- 
lae și de tinichigiul Salaoru Ion.

S—au pregătit temeinC
In zilele trecute, la G.A.S. Galda 

de Jos au fost terminate lucrările de 
reparații la mașinile și utilajele ne
cesare lucrărilor .din campania agri
colă de primăvară. Astfel, au fost 
revizuite și reparate 13 tractoare, 6 
grape stelate, 6 cultivatoare, 3 gra
pe discuitoare precum și 2 agregate 
cu colți reglabili pentru întreFnerea 
culturilor și a arăturilor de toamnă.

Folosind din plin timpul prielnic 
din iarna acestui an, harnicii meca
nizatori din G.A.S. Galda de Jos au 
reușit ca pînă în prezent să trans-

Cu utilajul bine pus la punct, mecanizatorii isînt gata pentru a începe 
bătălia <pe ogoare. In clișeu : Brig. 3-a S.M.T., spre locul de muncă.

Folosind condițiile nou create 
prin unirea /tel or două gospodării, 
colectiviștii își vor dezvolta puter
nic sectorul zootehnic. Așa, bună
oară, la sfîrșitul anului în cursei 
vor ajunge să aibă 455 bovine din 
care 140 de Vaci, 300 .porcine din 
care 65 scroafe, 1.500 oi, nume
roase găini și gîștc.

Colectiviștii din Teiuș și Beldiu 
și-au dat mîinile, și-au unit avu
tul și cu forțe sporite au pornit 
să-și făurească o viață și mai îm
belșugată. Hotărîrea cu care au 
pornit la drum le este chezășie că 
vor izbîndi în toate.

împreună vor fi mai puternici
Vecini cu pămînturile, colecti

viștii din Alba Iulia și Partoș au 
discutat și ei în ultimul timp des
pre faptul că .uniți ar putea do- 
bîndi rezultate mai bune „împreu
nă vom fi mai puternici" — s-au 
exprimat adesea colectiviștii Măr
ginean Gheorghe, Oprița Maria, 
Lăncrănjan Gheorghe și alții din 
Partoș și aceleași gînduri le-au

Vineri, 2 martie 1962

SECȚIE FRUNTAȘĂ
t

Colectivul de muncă de la secția 
rame a cooperativei „Mureșul1* din 
Alba Iulia desfășoară o rodnică 
muncă pentru realizarea sarcinilor 
de plan și continua îmbunătățire a 
deservirii populației. De la Începutul 
anului și pînă în prezent această

Avansați cu pregătirile
Harnicii colectiviști clin satul Țel- 

na se pregătesc de zor pentru în- 
trmpinarea în bune condițiuni a cam
paniei agricole de primăvară. Mobi
lizați de organizația de bază ei au 
terminat din timp revizuirea și re
pararea uneltelor agricole și a ate
lajelor. au transportat pînă în pre
zent peste 800 tone gunoi de grajd 
în cîmp, iar fn aceste zile conți- 

porte in cîmp și la vie peste 2.000 
tone de gunoi de grajd, precum și 
însemnate cantități de îngrășămînt 
chimic pentru fertilizarea solului, 
care să asigure creșterea producției 
la hectar. De asemenea, au fost în
cepute și arăturile de primăvară, 
reușind ca în prima .zi să fie arată 
suprafața de peste 4 ha.

Fruntași la lucrările de reparații 
și transporturi sînt tov. Șeușan Va- 
sile, Beldean Timoftei, Picoș Gligo- 
rie, Corrieanu Vasile, Drăgan Flo
rean și alții.

nutrit și colectiviștii 'Ciban Alihai, 
Făgădar Teodor, Manciulea Toma 
și alții din Alba Julia.

Problema unirii celor două gos
podării a început apoi să frămînte 
întreaga masă a colectiviștilor. Și 
cum cu toții jji-au exprimat părerea 

că în acest fel vor putea ridica și mai 
mult producția ta hectar și pro
ductivitatea animalelor, colectiviș
tii din cele ,două localități și-au u- 
nit gospodăriile într-una 6ingură.

Uniți, colectiviștii din Alba lu- 
lia și Partoș și-au întocmit planul 
de producție și un plan de dezvol
tare .în perspectivă. Ei au prevă
zut că paralel cu sporirea, produc
ției 'de cereale să -dezvolte puter
nic legumicultura, pomicultura și 
viticultura, să-și dezvolte sectorul 
zootehnic .astfel .ca în 1965 -să po
sede 
vaci, 
mare 
du-și 
venituri.

520 bovine, din care 200 de 
400 scroafe fătătoare și un 
jnumăr de ipăsări, asigurîn- 
.în acest fel surse de mari
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secție se menține .tot în rîndul .sec
țiilor fruntașe’. In luna februarie, de 
pildă, sarcina de plan a fost înde
plinită și depășită cu peste 90 la 
sută. In același timp lucrările e- 
fectuate au primit .numai calificati
vul „bine".

nuă transportul parilor necesari 
pentru vie. S-a pregătit și condițio
nat întreaga cantitate de semințe 
necesară însămînțărilor de primă
vară, .trimițîndu-se totodată probe 
pentru analiză la laborator. De ase
menea, consiliul de conducere al 
gospodăriei cu sprijinul organizației 
de .partid a elaborat o serie de mă
suri tehnico-organizatorice, care să 
contribuie la buna desfășurare și în 
cel mai scurt timp a campaniei a- 
gricdle de .primăvară.

Printre colectiviștii fruntași care 
au muncit .cu multă 
pricepere în perioada de iarnă 
numără ■ tovarășii
Pascu Nicolae, Florea Dionisie, Mi- 
hailă Florean și alții.

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

In cinstea zilei de S Martie

dragoste și 
se 

ITada loan,

Pentru ridicarea nivelului cultural-educativ
In cuprinsul raionului nostru, co

mitetele și comisiile de femei, sub 
conducerea și îndrumarea organi
zațiilor de partid, .desfășoară o sus
ținută și rodnică activitate, cultural- 
educativă în rîndul femeilor.

Pentru ridicarea nivelului cultu
ral și politic au mai fost organizate 
în ultimul timp pe lingă cele exis
tente un mare număr de cercuri de 
citit, ele cifrindu-se la 376, la care 
participă peste 7.400 femei. Aseme
nea cercuri au fost organizate în o- 
rașul Alba Iulia, comuna Zlatna, 
Ampoița și în alte comune și sate.

In cadrul cercurilor de citit au 
fost făcute recenzii la romanul „Se
tea", expuneri cu teme ca: „Educa
ția copilului în fam-lie", „Două lumi 
două feluri de viață".

Au fost organizate, de asemenea, 
conferințe pe diferite teme cu carac
ter politic, la care au luat parte 
peste 3.500 femei.

Sub îndrumarea Comitetului raio
nal al femeilor, comisiile și comi
tetele de femei au organizat un nu
măr de 14 cursuri „Sfaturi ale gos
podinei". Interesul femeilor pentru 
aceste cursuri este confirmat de nu
mărul mare de femei care participă 
la expunerile ce se fac.

ALTE ACTIVITĂȚI
In întîmpinarea zilei de 8 Martie, 

femeile din raionul nostru au între
prins activități cu caracter obștesc. 
Mobilizate de comitetele de femei, în 
ultima perioadă, femeile au strîns o 
cantitate de 3.500 kg metale vechi, 
evidențiindu-se comitetele de femei 
din comunele Ighiu, Stremț, Alma- 
șul Mare. Vințul de Jos.

!•»
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Ga stația Zlatna
Sala de așteptare se prezintă 
ca un frigorifer. Publicul 
călător așteaptă... o des- 
morfire a celor vizafi.

® Cînd în sala de-așteptare w 
kJ este frig peste măsură, g

cerem ca problema asta H
S s-o priviți mai... cu căldură. S



PENTRU 5.000 Kg. PORUMB BOABE LA HECTAR
—în cultură neirisrată

5.000 kg. porumb boabe la hectar 
pe suprafețe din ce în ce mai mari Măsuri care se cer a fi

. cu

de 12 
teren 
parte 
două

In gospodăria colectivă din O- 
breja interesul colectiviștilor pen
tru sporirea producției de cereale 
crește tot mai mult.

In anul trecut, de exemplu, bri
gada a doua de cîmp a cultivat la 
locul denumit „Podul de la Secaș" 
porumb hibrid pe o suprafață 
hectare. Semănat de S.M.T. în 
arat din toamnă, îngrășat în 
cu gunoi de grajd, prășit de
ori mecanic și de două ori cu sapa 
pe rînd, porumbul de pe această su
prafață a dat o recoltă de 4.180 kg 
la hectar. Și, bineînțeles, dacă am 
fi îngropat sub brazdă cantități mai 
mari de îngrășăminte și am fi dat 
mai multe prașile, am fi putut ușor 
obține 5.000 kg porumb boabe la 
hectar. Am avut în același timp la 
locul denumit „La rituri" o tarla în 
suprafață de 10 ha, unde datorită 
faptului că s-a semănat numai în- 
tr-o singură arătură făcută în pri
măvară și nu s-a aplicat îngrășă
minte, nu s-a obținut decît 2.050 kg 
porumb la hectar. Aceste exemple 
grăitoare arată clar foloasele ce se 
obțin cînd agrotehnica este larg 
aplicată.

Convinși de fapte, noi am prevă
zut în .planul de producție să culti
văm ,în acest an porumb de la care 
să obținem 5.000 kg porumb boabe 
la ha în teren neirigat, «pe o suprafață 
de ,20 ha. Pe suprafața stabilită în 
acest scop, am executat- arătura a- 
dîncă la peste 30 cm, încorporînd 
totodată sub brazdă «peste 25 tone 
gunoi de grajd, de fiecare hectar. 
De asemeni conducerea gospodăriei a 
luat măsuri de a se schimba din timp

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

sămînță de porumb necesară, 
alta mai productivă.

Noi însă nu ne-am mulțumit cu 
și pentru a obține o recoltă sporită pe 
o suprafață mai mare de porumb, 
conducerea gospodăriei, îndrumată 
de organizația de partid, a mai re
partizat pentru cultura porumbului 
cu productivitate sporită, încă o 
tarla de 20 hectare, arată din toam
nă la adîncimea de‘ peste 32 cm, pe 
care s-a transportat gunoi în timpul 
lunilor de iarnă.

Toate lucrările, cum sînt pregăti
rea terenului, executarea însămînță- 
rilor și a prășitului le vom face 
mecanizat cu S.M.T.-ul, cu care am 
încheiat în acest scop contract.

Prin aplicarea largă a agrotehni
cii înaintate în lucrarea pămîntului 
și sporind tot mai mult suprafața de 
porumb cu productivitate sporită, noi 
vom ajunge să obținem 5.000 kg po
rumb boabe în teren neirigat, a- 
proape pe întreaga suprafață ce se 
va însămînța în următorii ani cu 
porumb. In felul acesta vom asigura 
condiții tot mai bune care să ducă 
la întărirea economică și organiza
torică a gospodăriei, precum și la 
îmbunătățirea condițiilor de trai ale 
colectiviștilor.

LUPEA .VASILF. 
brigadier cîmp G.A.C. Obreja

atît

I

Congresul al ,11 Idea al partidului 
și Plenara C. C. al P.M.R. din 30 
iunie—1 iulie 1961 au subliniat că 
în perioada planului de 6 ani 
sarcina principală în agricultură este 
sporirea considerabilă a producției de 
cereale, mai ales de grîu și porumb, 
deoarece de acesteia depinde dezvol
tarea celorlalte sectoare ale agricul
turii și în primul rînd creșterea ani
malelor.

La fel ca în întreaga țară, și în 
raionul nostru porumbul ocupă ală
turi de grîu un loc de frunte.

In urma indicațiilor date de că
tre Comitetul raional de partid și 
Sfatul popular raional, un număr 
important de gospodării colective, ca 
cele din Mihalț, Cistei, Obreja, Te- 
iuș și altele, și-au prevăzut să cul
tive în acest an porumb la care să 
obțină 5.000 kg porumb boabe la ha în 
cultură neirigată pe suprafețe de te
ren între 20 și 50 hectare, fiecare 
din aceste gospodării întocmi ndu-și 
in acest scop planuri de măsuri cu 
toate lucrările, precum și termene
le la care trebuie efectuate.

Ținînd seamă de complexul de 
măsuri agrotehnice ce trebuie apli
cate în vederea obținerii unei recol
te sporite, colectiviștii din Cistei, 
.Mihalț, Oiejdea și alții, pe suprafe
țe importante din terenul arat din 
vară, destinat culturii de porumb de 
la care să se obțină 5.000 kg po
rumb fără a se iriga, au în
corporat sub brazdă 20—30 tone 
gunoi de grajd la ha, odată cu ară
tura adîncă. Totodată au pregătit 
întreaga cantitate de sămînță pe

po- 
H.D.

care urmează să o schimbe cu 
rumb dublu hibrid din soiurile 
103 și H.D. 203, care au o produc
tivitate sporită. Prin contractul în
cheiat din vreme cu S.M.T.-ul au 
fost luate măsuri ca toate lucrările, 
cum sînt pregătirea terenului, însă- 
mințatul, prășitul etc. să se facă 
mecanizat, la timpul optim.

îndrumați de organizația de par
tid, colectiviștii din Obreja au spo
rit suprafața de porumb prevăzută 
pentru a se obține 5.000 kg porumb 
Iroabe la hectar de pe 20 ha cît a 
fost prevăzut inițial în planul de 
producție, la 40 de hectare. De ase
menea, colectiviștii din Berghin au 
pregătit și ei o suprafață de 40 ha 
pentru porumb de la care «să obțină 
5.000 kg boabe la hectar, deși 
au avut în plan aceasta.

Cu toate realizările obținute
acest scop, trebuie spus însă că in 
raion mai sînt încă gospodării co
lective care nu acordă toată im
portanța respectării în întregime a 
măsurilor privind loturile de po
rumb de 5.000 kg la hectar, neiri
gat. Așa, de pildă, la gospodăria co
lectivă din Ciugud, deși s-a prevă
zut o suprafață mică de numai 5 
hectare să fie cultivată cu porumb 
hibrid de la care să se obțină 5.000 
kg boabe la hectar, din lipsă de pre
ocupare a consiliului de conducere 
a fost transportat gunoi numai pe 
2 hectare, cu toate că gospodăria 
dispune de atelaje suficiente și can
tități importante de gunoi de grajd. 
In ce privește pregăiirea terenului 
pentru a obține 5.000 kg porumb

nu

în

Folosim îngrășăminte chimice 
în cantități sporite

încă
amo-

des-

Membrii gospodăriei noastre co
lective din Micești acordă o deose
bită importanță fertilizării solului. 
In acest scop, noi folosim, pe lîngă 
îngrășămintele naturale, o mare 
cantitate de îngrășăminte chimice. 
Pentru aceasta, am .asigurat 
din iarnă 40.000 kg sulfat de 
niu și azotat de amoniu.

Pentru fertilizarea terenului
tinat a se însămînța cu porumb hi
brid, de la care să obținem 5.090 
kg porumb boabe, în cultură neiri
gată, pe lîngă îngrășămintele na
turale, vom folosi 300 kg sulfat de 
amoniu la ha, care se va încorpora 
în sol odată cu pregătirea lui pen
tru însămînțare și 200 kg azotat de 
amoniu ila ha, ce se va administra în 
perioada de vegetație a plantelor.

CRICOVEAN ION 
brigadier cîmp G.A.C.-Micești

In anul trecut, gospodăria colec
tivă din Mihalț a cultivat cu po
rumb o suprafață de 500 ha teren, 
de pe care a obținut o producție 
medie de 2.380 kg porumb boabe la 
hectar, iar de pe o suprafață de 6 
hectare cultivată cu porumb hibrid, 
semănat în teren îngrășat și arat din 
toamnă, producția obținută a fost 
de 4.600 kg boabe la hectar. Recol
ta sporită de pe această suprafață 
se datorește și faptului că pe a- 
ceastă suprafață densitatea a fost 
de 40.000-45.000 plante la hectar.

Pe baza experienței și a condiții
lor ce s-au creat prin intrarea în
tregului sat în gospodăria colecti
vă, .noi ne-am planificat să culti
văm în acest an cu porumb 970 ha, 
de la care să realizăm o recoltă me
die de 2.500 kg porumb boabe la 
hectar, iar de pe o suprafață de 50 
ha să obținem în condiții de neiri- 
gare 5.000 kg porumb boabe la ha.

Pentru realizarea unei producții 
de 5.000 kg porumb «boabe la ha în 
cultură neirigată, consiliul de con
ducere al gospodăriei, îndrumat de 
organizația de bază, s-a oripntat în 
alegerea celui mai corespunzător-te
ren pentru această cultură cum 
este de pildă, tarlăuh „Peste apă" 
în suprafață de 33. ha și cea „Peste 
Mureș" — 17 ha, cu sol aluvionar 
și textură luto-nisipoasă, cu fertili
tate ridicată și apă freatică la a- 
dîncime mică.

Planta premergătoare după care 
se însămînțează acest porumb este 
grîul de toamnă,, după care s-a fă
cut arătură de vară la adîncimea de 
22 cm, urmată de grapă. Pe arătura 
executată, s-a transportat gunoi de 
grajd, 30 tone la hectar, pe o supra-

Pentru o producție sporită de porumb
față de 30 hectare, care a fost în
gropat sub brazdă odată cu arătura 
adîncă de toamnă făcută la adînci- 
mea de 32 cm, plus scormonitor. Pe 
restul de 20 ha s-a transportat 30 
tone gunoi la hectar în iarnă, ur- 
mînd ca imediat ce terenul se zvîn- 
lă să împrăștiem gunoiul și să e- 
xecutăm arătura 'la adîncimea de 
peste 30 cm, plus scormonitor și 
grapă. Cu ajutorul dat de S.M.T., 
care ne execută aratul, semănatul 
și prășitul porumbului, precum și 
alte lucrări, vom grăpa cu grapa 
reglabilă și vom lucra cu polidis- 
cul terenul, pentru a-1 menține cu
rat de buruieni pînă la însămînțare. 
Avem întreaga cantitate de porumb 
pregătită pentru a o schimba cu po
rumb dublu hibrid cu productivitate 
sporită din soiurile H.D. 103 și H.D. 
203. După primirea acestuia, vom 
executa semănatul cînd temperatura 
în sol va fi de 8-10° C mai multe 
zile, la adîncimea <de 8-10 cm. a- 
vînd în vedere faptul că semănatul 
la adîncime mai mare duce la răsă
rire neuniformă și reducerea den
sității plantelor. Pentru tratatea 
plantelor împotriva viermelui de 
sîrmă noi ne-am asigurat din vre
me hexacloranul necesar — 300 gr 
pentru 100 kg sămînță «porumb.

Invățînd din proprie experiență, 
noi vom acorda o deosebită atenție 
densității plantelor, urmînd să a- 
vem 40.000-50.000 fire la 
distanța între rînduri fiind de 80 
cm iar perind între plante 25-30 cm.

Ca lucrări de întreținere ,ne-am 
propus să executăm după 4-5 zile

de la ânsămînțare grăpatul terenu
lui. transversal pe direcția rînduri- 
lor semănate. Dacă răsăritul po
rumbului întîrzie, vom repeta gră- 
patul, de astădată însă perpendicu
lar pe lucrarea precedentă, asigurînd 
în felul acesta și nivelarea terenu
lui. Cînd plantele de porumb au 10- 
15 cm, lucrăm terenul cu sapa ro
tativă, iar dacă va fi îmburuienit, 
vom folosi cultivatorul, cu care vom 
executa 3-4 prașile mecanice — pi- 
nătînd tradtorul va putea intra în 
lan. Totodată, vom da 3-4 prașile ma
nuale pe rînd. menținînd în felul 
acesta tot timpul cultura curată de 
buruieni. Odată cu ultima prașilă 
vom stabili și densitatea lanuiui. 
prin eventuale răriri.

Suprafața de 50 ha, de la care 
urmează să se obțină 5.000 kp po
rumb boabe în condiții de neirigare, 
a fost repartizată brigadierilor de

hectar.

La cercul agrotehnic
La cercul agrotehnic de la gos

podăria colectivă „Unirea" din Al
ba lulia, cursanții își însușesc pre
țioase învățăminte despre agroteh
nica înaintată.

In cadrul lecțiilor predate, lect®- 
rul cercului a pus un deosebit ac
cent ,pe agrotehnica porumbului, 
pentru obținerea unei recolte de 
5.000 kg porumb boabe la hectar î« 
Cultură neirigată, în care scop an 
fost ținute 3 lecții.

Printre cursanții care au pus în
trebări și au discutat pe margine» 
lecțiilor predate, dovedind bogate cu
noștințe agrotehnice, sînt colectivi
știi Manciulea Teodor, brigad;er de 
cîmp, Făgădar Teodor, Ștef Elena, 
șefi de echipă și alții.

îndeplinite
boabe la hectar, aceeași lipsă de 
preocupare dovedește și consiliul de 
conducere al gospodăriei colective 
din Șeușa.

La alte gospodării colective, 
cele din Oarda de Jos, Coșlariw, 
Sîntimbru, 
transportat pe 
porumbului de 
la hectar cantități cu totul insufi
ciente de îngrășăminte.

Sînt, de asemenea, gospodării co
lective, ca cele din Galda de Jos, 
Bucerdea Vinoasă și Cricău, unde 
este necesară aplicarea mai largă 
a agrotehnicii înaintate, pentru a se 
mări suprafețele destinate a se în
sămînța cu porumb de la care să se 
obțină peste 5.000 kg porumb boabe 
la hectar.

Pentru a da viață sarcinilor tra
sate de Plenara C. C. al P.M.R. dia 
iunie-iulie 1961, precum și reco
mandărilor Consfătuirii pe țară a 
țăranilor colectiviști, este necesar ca 
organizațiile de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare de 
la comune să îndrume și să sprijine 
concret gospodăriile colective, ca 
acestea să extindă suprafețele des
tinate a se cultiva cu porumb hi
brid de la care să se obțină 5.000 
kg boabe la hectar în condiții de 
neirigare. Conducerile gospodăriilor 
colective să ia cele mai grabnice ,ț 
măsuri pentru a se îngrășa cu gu- * 
noi de grajd și a se pregăti în con- 
dițiuni cît mai bune terenul destinat 
obținerii unei recolte de 5.000 kg 
porumb boabe în cultură neirigată.

Coșlariw,
Stremț, Sibișeni, s-au 

terenul destinat 
5.000 kg boabe

cîmp Breaz Onu și Ordean Virgil, 
cîte 25 ha la fiecare, care vor efec
tua cu brigăzile lor toate lucrările 
după cum sînt prevăzute în 
de măsuri întocmit pentru 
cultură, ceea ce va asigura i 
rea și depășirea producției 
cate.

Cu cantitatea de 125.000 
rumb ce se va obține în plus de pe 
suprafața de 50 hectare, față de pro
ducția medie planificată la întreaga 
suprafață cultivată cu porumb, gos
podăria va putea îngrășa un număr 
de 300 porci care vor aduce gospo
dăriei noastre colective un venit de 
300.000 lei.

Prin obținerea unei producții de 
5.000 kg porumb boabe la hectar îa 
cultură neirigată, pe suprafețe din 
ce .în ce mai mari, vom aduce o 
contribuție de seamă la întărirea 
economică a gospodăriei noastre co
lective.

Ing. agr. CR1STEA SlMION 
G.A.C. Mihalț

i planul 
această 
realiza- 
planifi-

kg po-

Colectiviști din brigada 7-a, G.A. C. Mihalț, la transportul gunoiului.



VIAȚA DE PARTID
In primul riad conllnutul

In cadrul G.A.C. din Ciugud a 
fost organizat, pentru ridicarea ni
velului politic și ideologic al mem
brilor și candidaților de partid, un 
curs seral anul I. Datorită preocu
pării teroului organizației de bază 
pentru mobilizarea celor 21 membri 
si candidați încadrați în cursul se
ral, s-a îmbunătățit frecvența, a 
crescut interesul cursanților de a 
participa la discuții. S-a acordat de 
asemenea o mai mare atenție ține
rii cu regularitate a ședințelor 
cursului, pe baza graficului întoc
mit la începutul anului de învăță- 
mînt de partid, iar ca urmare te
mele din program sînt la-zi. Prin 
urmare, din punct de vedere orga
nizatoric situația s-a îmbunătățit 
mult față de anii precedenți. S-a 
făcut un salt calitativ și din punct 
de vedere al conținutului convorbi
rilor din cadrul cursului, ele sînt 
mai combative, legate de viață, de 
preocupările oamenilor, ca urmare a 
muncii politice desfășurată de or
ganizația de partid.

In ziua de 27 februarie 1962 a 
avut loc ședința de convorbire a 
cursului la tema : „Politica Parti
dului Muncitoresc Romîn de întă
rire a alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și de trans
formare socialistă a agriculturii".

Discutînd despre întărirea alian
ței clasei muncitoare cu țărănimea 
munci^țjjre. tov. Pu'u Toma s-a re
ferit lat junta comună dusă împotri
va moșierilor și capitaliștilor pentru 
scuturarea jugului exploatării. Tov. 
Puiu Toma a vorbit apoi desnre ajuto
rul multilateral dat de clasa mun
citoare țărănimii, ceea ce a dus la 
întărirea alianței muncitorești-țără- 
nești.

Transformarea soralistă a agri
culturii reprezintă una din sarcinile 
importante care s-au pus în fața în
tregului nostru popor muncitor după 
cucerirea puterii polit'ce de către 
proletariat. In cadrul convorbirilor 
ce au avut loc tov. Gh. Anghel și 
N. Popa, referindu-se 
C. C. al P.M.R. din 3-5 
au arătat că plenara a trasat linia 
poTt'că a partidului și a

la plenara 
martie 1949,

elaborat uri 
program concret în vederea întăririi 
alianței dintre clasa muncitoare cu 
țărănimea muncitoare și a transfor
mării socialiste a agriculturii. In ca
drul convorbirilor, cei ce au luat 
cuvîntul au scos în evidență ajuto
rul acordat țărănimii muncitoare de 
statul nostru democrat-popular pen
tru rid'carea nivelului de trai ma
terial jsi cultural, despre rolul și 
confrj^ția S.M.T.-ului și a gospo
dăriilor agricole de stat în opera de 
transformare socialistă a agricul
turii.

Legînd în mod organ:c cele stu-

Congresul al IlI-lea al P.M.R. a 
acordat o deosebită atenție proble
melor multilaterale ale progresului 
tehnic, în toate ramurile economiei 
stabilind ca o sarcină de bază a 
olanului economic de 6 ani extinde- 
ea mecanizării și automatizării 
producției, reutilarea întreprinderi- 
or -existente și înzestrarea noilor în
treprinderi cu utilaje și agregate la 
livelul celor mai noi realizări ale 
științei și tehnicii.

Modernizarea mașinilor și utila- 
elor duce la obținerea unor în- 
;emnate avantaje economice, mă- 
ește capacitatea de lucru a mași- 
îilor, ducînd astfel la sporirea pro
tecției pe aceeași suprafață, la 
:reșterea productivități muncii și 
educerea prețului de cost, la reali- 
sarea de acumulări socialiste în 
)1us. Toate aceste realizări pot fi 
nsă obținute printr-o preocupare 
nai susținută a conducerilor de în- 
reprinderi, a inovatorilor și rațio- 
jializatorilor, a muncitorilor pentru 
nodernizarea și mecanizarea pro
tecției.

In raionul nostru, pentru astfel de 
ucrări 
)nu1ui 
:redite 
mintă, 
Astfel,
reprinderea „Horia" Alba Iulia, In- 
reprinderea Vinalcool Alba Iulia, 
Jzinele metalo-chimice Zlatna și 
îaza interraională au utilizat cre- 
lite în valoare de 145.000 lei care 
iduc economii antecalculate în va- 
oare de 290.000. La 84.000 lei, fo- 
osiți de 1.1. L. „Horia", de pildă, 

au fost acordate în cursul 
1961 numeroase sume drept 
care, folosindu-se cu chib- 
au adus însemnate economii, 
în cursul anului trecut In-

O

diate cu viața practică a satului, a 
fost scoasă în evidență munca po
litică desfășurată de organizația de 
partid pentru atragerea țăraniior 
muncitori pe calea agriculturii so
cialiste și rezultatele concrete ob
ținute de gospodăria colectivă în 
dezvoltarea ei economică și organi
zatorică. Totodată, s-au dezbătut o 
seamă de probleme legate de con
solidarea ei în viitor, de perspecti
vele mărețe ce le deschide țărănimii 
colectivizarea agriculturii. Discuțiile 
purtate au fost interesante și legate 
de activitatea maselor . conduse de 
partid.

Totuși, în cadrul convorbiri’ cursu
lui au existat și unele goluri și au 
fost scăpate atît din atenția propa
gandistului cît și a cursanților 
seamă de probleme importante.

După cum se știe, Congresul al 
H-lea și al Ill-lea al P.M.R. și ple
narele Comitetului Central al parti
dului, analizînd succesele obținute 
în transformarea socialistă a agri
culturii, au trasat sarcini importante 
în vederea dezvoltării continue a 
sectorului socialist al agriculturii 
și a creșterii producției agricole ve
getale și animale.

Analizînd stadiul procesului de 
colectivizare, plenara C. C. al P.M.R. 
din 30 iunie-1 iulie 1961 a arătat că 
o preocupare de bază a organelor 
de partid și de stat trebuie să fie 
acordarea unui ajutor efectiv și a 
unei îndrumări concrete gospodării
lor colective în vederea ridicării tu
turor la n velul celor fruntașe. Con
vorbirile purtate în cadrul cursu
lui nu s-au referit la aceste sarcini 
atît de importante trasate de partid. 
De asemenea, s-a discutat doar tan
gențial despre faptul că regiunea și 
raionul nostru sint complet colecti
vizate.

In ceea ce privesc discuțiile cu 
privire la întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C. nu s-a amintit 
nimic despre unele lipsuri ce s-au 
manifestat și ce măsuri vor fi luate 
pentru lichidarea lor.

AnaFzînd învățămîntul de partid, 
organizația de bază și comitetul co
munal de partid vor trebui să acor- 
d“ mai multă atenție conținutului de 
idei, ca latură principală a propa
gandei de part'd. Să se dea atenție 
deosebită cunoașterii și studierii de 
către fiecare membru și candidat de 
partid, de fiecare colectivist docu
mentelor partidului nostru, legării 
problemelor teoretice de viața prac
tică. Aceasta va face pe fiecare 
cursant să înțeleagă mai bine și să 
aplice în viață cele studiate în cer
curile și cursurile învățănuntului de 
partid, mijloc important de educare 
comunistă a oamenilor muncii.

micii mecanizări - o sarcină de seamă I
valoarea economiilor antecalculate 
ajunge la 224.0000 lei. Alte credite 
în valoarea de peste 370.000 lei au 
fost acordate întreprinderii Vinal
cool, O.C.L Comerț-mixt, U.R.C.C. 
și Baza, interraională pentru lărgi
rea producției bunurilor de larg 
consum și dezvoltarea unităților de 
deservire a populației.

Eficiența acestor credite se reflec
tă cu toată puterea în economiile 
realizate pîhă în prezent. Așa, de 
pildă, pentru 1 leu credit bancar 
cheltuit s-a adus o economie de 3,20 
lei la U.M.C. Zlatna, de 3 lei la 
Baza interraională și de 2,70 lei la 
I. I. L. „Horia". In afară de aceste 
economii introducerea mecanizării a 
dus la ușurarea muncii, la îmbună
tățirea calității produselor. Așa, de 
exemplu, la sectorul ceramic al 
1.1. L.« „Horia" orin mecanizarea 
transportului armiei din carieră în 
fabrică, pe bandă rulantă, s-a înlo
cuit munca a 39 muncitori, econo- 
misindu-se anual aproape 100.000 
lei, în t:mp ce toată instalația a 
costat 25.000 lei. Tot aici, prin ca
ptarea căldurii din coșurile mari și 
dirijarea ei la cuptoarele de uscare 
se mărește capacitatea de uscare, 
se scurtează timpul și se realizea
ză imnortante economii de combus
tibil. De asemenea, la U.M.C. Zlat
na, cu ajutorul creditelor acordate, 
s-a realizat absorbția și condensa
rea vaporilor volatili, obtinîndu-se, 
pe lingă creșterea producției, și o 
;mr>-*-tantă măsură de protecția 
muncii.

Este evident deci rolul important 
pe care mica fnec'anizare îl are în

Corespondenții despre activitatea culturalăFruntași în muncă și în activitatea culturală
Duminică, 25 februarie, colecti

viștii artiști amatori din Cetea au 
fost oaspeții țăranilor muncitori din 
Galda de Sus, în fața cărora au pre
zentat. un frumos program artistic. 
Corul a interpretat cu măiestrie 
pentru cei .peste j250 spectatori cîn- 
tecele „Steagul partidului", „Pe la 
poarta cui mi-e drag" și „Bade pă
lărie nouă". Brigada artistică de a- 
gitație a apărut pe scenă cu pro
gramul intitulat „Azi belșugu-i pen
tru noi", iar echipa de teatru a pre
zentat piesa „Paznicul stelelor".

Ieșirea de duminică a artiștilor a- 
matori din Cetea a fost încununa
tă de succes. Un succes firesc, ca 
urmare a muncii organizației U.T..M. 
din G.A.C. Cetea ă străduinței ti
nerilor colectiviști care s-au dove
dit fruntași nu numai în munca din 
gospodărie, ci și în activitatea cul
turală. Semnificativ în acest sens 
este exemplul tînăru'ui colectivist 
Dărămuș Ion, autorul reușitului text 
de brigadă, a colectivistului Bancea 
Adrian, care anul trecut a efectuat 
250 zile-muncă, dar care și-a inter
pretat și rolul din piesa de teatru 
cu aceeași iscusință de fruntaș, a 
t’aerilor Toder ici Iulia, Cristea Gri- 
gore, Cristea Simion și Chițulescu 
Ion. de asemenea fruntași in muncă 
și talentați artiști amatori.

BULGĂREA IONIn pas cu actualitatea
Orientînd activitatea culturală în 

direcția sprijinirii sarcinilor econo
mice ale gospodăriei colective, co
mitetul comunal de partid lghiu a 
Îndrumat în același timp activiștii 
culturali de aid să desfășoare o 
muncă concretă și actuală. Și roa
dele justei îndrumări se fac tot mai 
mult simțite, întreaga activitate 
culturală desfășurîndu-se în acest 
sens. In pas cu timpul în care ne 
găsim, la cămin a fost prezentată 
conferința „Să acordăm toată atenția 
pregătirilor pentru campania agri
colă de primăvară, au fost organi
zate seri de întrebări și răspunsuri 
cu tema „Ce trebuie să facem pen
tru a obține recolte sporite".

Faptul că în curînd va începe 
crul în cîmp se reflectă apoi și în 
repertoriul formațiilor artistice. — 
chipa de teatru a prezentat piesa 
„Rîsul pămîntului", în repertoriul 
corului au fost incluse cîntece noi, 
iar programul de brigadă ce se pre
gătește în prezent este și el fn în
tregime axat pe buna pregătire și 
desfășurare " a campaniei agricole 
care va începe peste puține zile.

lu-

E-

STANA ION

îmbunătățirea activității economice 
a fiecărei întreprinderi. In acest an. 
în baza analizei făcute la începutul 
lunii februarie, în raion sînt posibi- 
' tăti de a se executa peste 80 de 
astfel de lucrări în valoare de a- 
proape 3 milioane lei. Multe condu
ceri de întreprinderi, ca cele de la 
U.At.C. Zlatna. 1.1. L. „Horia" și 
altele au și formulat măsurile pe 
care le vor înfăptui în acest an. Din 
păcate însă mai sînt încă destule 
conduceri de întreprinderi care nu 
dovedesc nreocupare pentru introdu
cerea micii mecanizări sau luarea 
de măsuri m 'scopul îmbunătățirii 
deservirii populației, deși au asigu
rate toate condițiile materiale, prin 
creditele pe care statul le pune la 
dispoziție imediat. La G.A.S. Galda 
de Jos, de pildă, de ani de zile se 
tot amînă mecanizarea transportu
lui apei la grajduri, așteptîndu-se a- 
probarea executării acestei lucrări 
prin investiții. Conducerea de aici 
nu ține seama însă că în tot acest 
timp de ani de ,zile se fac cheltuieli 
inutile. De asemenea, tot 'aici, se 
pot face și alte lucrări de -mecani
zare, ca procurarea de elevatoare 
pentru porumb și paie, instalarea u- 
nei linii decovil pentru transpor
tul -gunoiului etc. La G.A.S. Oarda 
de Jos va trebui să se studieze pro
blema, mecanizării transportului apei 
în vii, la trupul Țelna, iar la I.G.O. 
Alba Iulia e necesar să se înlocuias
că actualele schele de construcții, 
care provoacă distrugerea unei mari 
cantități de material lemnos, -cu 
schele metalice tubulare demonta
tele cu o .lungă durabilitate și ușor 
de manipulat. Multe asemenea mă
suri de mecanizare sau pentru îm
bunătățirea deservirii populației pot

La Teiuș se poate
Zi de zi, la căminele culturale din 

raion, activiștii culturali desfășoară 
o activitate bogată, atrăgînd prin 
conținutul ei sute și sute de țărani 
colectiviști. Serile de calcul, confe
rințele, serile de întrebări și răs
punsuri, programele artistice și-au 
făcut loc în sălile fiecărui cămin.

După ce activiștii culturali din 
comuna Stremț au ipornit inițiativa 
de a organiza în fiecare zi activita
te cultural-educativă Ia căminul cul
tural, și la Teiuș munca culturală 
a început să se desfășoare în con
diții mai bune. Cadrele didactice, 
care reprezintă aici o forță, au fost 
mobilizate să se preocupe cu mai 
multă răspundere de activitatea 
cultural-educativă. Și se poate spune 
că teu fost obținute rezultate fru
moase. Cercurile de citit emisiunile 
pentru tineret și femei de la stația 
de radioficare sînt organizate și își 
desfășoară activitatea prin larga 
contribuție a cadrelor didactice. De 
altfel, cadrele didactice au prezen
tat de curînd și un program de bri
gadă intitulat „Timpuri noi". în 
care au fost scoase în evidență rea
lizările regimului nostru, rodul 
muncii în gospodăria colectivă și 
alte aspecte ale vieții noastre noi. 
La îmbunătățirea muncii cultural-e
ducative o contribuție de seamă și-a 
adus-o și bliblioteca din comună. 
Cu sprijinul tovarășei inginer Hruș- 
că Victoria, biblioteca a organizat 
seri de calcul și întrebări și răspun
suri pe temele: „Sporirea producției 
de fapte prin folosirea porumbului 
siloz în hrana animalelor". „Dezvol
tarea sectorului zootehnic — izvor 
de belșug" și altele. De asemenea 
trebuie scos în evidență sprijinul 
colectiviștilor în îmbunătățirea acti
vității culturale. In momentul de 
față, de pildă, sub îndrumarea tov. 
Barbu Zoe și Ciortea Aurelia, co
lectiviștii pregătesc oiesa de teatru 
„Baba Dochia și brigadierul". Co
lectiviști ca Muntean Livia. Popa 
Viorica, Aldea Traian. Aîarcu Ana 
și alții participă cu drag la pregă
tirea acestei piese.

Atenție deosebită muncii cu filmul la sate
Element de seamă în cadrul revo

luției culturale, filmul și-a făcut a- 
pariția în satele raionului nostru, 
ca de altfel în multe alte așezări să
tești din țară, în anii vieții noastre 
noi. 8i, an de an, rețeaua cinemato
grafică sătească s-a lărgit, s-a dez
voltat

Cu cîțiva ani în urmă, bunăoară, 
în raionul nostru existau doar 3 
cinematografe sătești, care proiectau 
săptăminal cîte un film. Astăzi în 
cuprinsul raionului funcționează 28 
cinematografe sătești. Majoritatea 
din acestea rulează două filme pe 
săptămînă și prezintă oamenilor 

și trebuie luate jși de cooperația meș
teșugărească și de alte .întreprin
deri din raion.

Introducerea micilor mecanizări și 
acoperirea cheltuielilor neprevăzute 
în planurile de investiții din aceste 
credite sînt obiective care trebuie să 
stea pe prin plan în fiecare între
prindere. In baza unei analize te
meinice este nevoie să se întocmeas
că planuri de mici mecanizări bine 
gîndite, care să reflecte necesitățile 
imediate ale întreprinderilor. Tre
buie combătută tendința de a aștep
ta aprobări de investiții sau de a 
neglija luarea unor măsuri deosebit 
de importante, care ar aduce mari 
economii pe motiv că unitatea res- 

PETRAȘCU LEONEL
Inspector șef — Banca de Stat 

Alba Iulia
(Continuare în pag. 4-a) (Continuare în pag. 4-a)

Colectiviștii din Sîntimbru vor planta în acest an pomi pe o supra
față de 20 <ha. In clișeu: Picheta tul terenului la G.A.C. Sîntimbru.

mai mult
Aceste rezultate sînt însă minime 

față de cerințele din Teiuș și de po
sibilitățile care există aici. Și dacă 
așa stau lucrurile, apoi deficiențele 
trebuie căutate în primul rfrtd în slaba 
contribuție pe care și-o aduc cele
lalte forțe din Comună. Cîndva, de
spre activitatea culturală din ca
drul clubului muncitoresc se puteau 
spune numai lucruri bune. Astăzi 
însă cu totul alta e situația. Corul, 
renumit se poate spune, e 'pe cale 
de dizolvare, deoarece nici jumă
tate din cei ce trebuie să participe 
nu participă. De la stația Coșlariu 
abia vin la cor 10 din circa 40 cîți 
ar trebui să. vină: Formația de tea
tru nu a mai pregătit nici o piesă 
din septembrie 1961, iar brigada ar
tistică de agitație, deocamdată este 
formată doar , pe hîrtie. In mod. nor
mal la club ar trebui să existe ac
tivitate zilnică. Din lipsa comitetu
lui de sindicat, în februarie n-a e- 
xistat .nici program cel puțin, de- 
cum activitate.

Nu e mai 'puțin adevărat .că nici 
celelalte iforțe din comună nu-și a- 
duc contribuția la îmbunătățirea 
muncii culturale. La formația de 
cor a clubului muncitoresc, de pil
dă, de la Ocolul silvic, sfatul popu
lar și baza de recepție nu participă 
nici un salariat. Cu atît mai puțin 
își aduc contribuția salariații coope
rativei „9 Mai 1945". Și situația a- 
ceasta în cadrul cooperativei este 
alimentată de însuși președintele 
cooperativei, tov. Farcaș Traian, 
C3re susține că, chipurile, salariații 
n-au timp pentru munca culturală. 
O «poziție cît se poate de greșită!

Acestor tinsuri destul de serioase 
in desfășurarea muncii culturale tre
buie să îi se pună capăt. Recent, 
rimitetul de partid pe complex a a- 
r.rlizat această stare de lucruri. S-an 
prevăzut o serie întreagă de ma
suri. E nevoie ca aceste măsuri să 
fie traduse în viață și atunci cu si- 
g:.-:?țâ munca cultural-educativă se 
v ; ridica la nivelul sarcinilor ac- 
*U3ÎC.

muncii de la sate filme documentare 
si artistice în condițittni din ce în 
ce mai bune.

Creșterea numărului de cinemato
grafe, la care se adaugă faptul că 
mare parte dm operatorii proiecție- 
niști, îndrumați îndeaproape de orga
nizațiile de "’riid. își desfășoară 
munca cu toată răspunderea a fă
cut să crească an de an numărul 
spectatorilor. Numai în cadrul pri
mei etape a festivalului filmului 
pentru sate, de pildă, cele 130 de 
filme documentare și artistice au 
fost vizionate de peste 32.000 oame
ni ai muncii de la sate, rezultate 
din cele mai bune fiind obținute și 
în luna ianuarie 1962. Prețioase con
tribuții la obținerea acestor .succese 
și-au adus-o operatorii Găldean Ion 
cin Stremt. Suciu luliu din Galda 
de Jos. Chirilă Nicolae din Bucer- 
dea Vinoasă, Hațegan Otilia din 
Cistei, Radar Sigismund din 0- 
iejdea și alții, care, îngrijind cu cea 
mai mare atenție aparatele de pro
iecție, controlînd fiecare film înain
te de rulare, au reușit să iprdz'n te 
spectatorilor spectacole de cea mai 
bună calitate. Și-apoi mai mult de- 
cît atît. Cu ajutorul conducerilor 
căminelor culturale, în aceste lo
calități se desfășoară o susținută 
muncă politică cu filmul. Conținu- 

fiecărui film este larg populari-
NEGRUȚ1U VICTOR

Șeful secției cinematografice 
raionale Alba



Succesele obținute trebuie lărgite
Cu puțin timp în urmă, s-a în

cheiat „Luna cărții la sate". Prilej 
de continuă îmbunătățire a .difuzării 
cărții. „Luna cărții la sate" a cons
tituit un puternic .mijloc de mobi
lizare a maselor la popularizarea 
cărții, la antrenarea unui număr cit 
mai anare de țărani colectiviști la 
citit, astfel ca în fiecare casă să 
existe o bibliotecă proprie și cîtmai 
mulți cititori. Și se poate spune că 
în această perioadă au fost obținute 
rezultate deosebite în popularizarea 
și difuzarea cărții.

Cei peste 100 difuzor! voluntari și 
procentuali care au activat în ca
drul cooperativelor au reușit să de
pășească planul de difuzare pînăla 
15 februarie cu peste 16 la sută. în 
fruntea acțiunii situîndu-se coope
rativele din Feneș și Hăpria. La Fe- 
neș, de exemplu, sarcina de plan a 
fost îndeplinită în proporție de 219 
la sută, astfel că într-o singură lu
nă 6-a realizat cit în tot anul 1961. 
Dintre difuzori rezultatele cele mai 
bune le-au obținut tovarășii Pe
trescu Aurelia, Rădoi Maria. Hene- 
gar G’n., Oancea Petru. Szegbedi 
Martin, Ganga Simion și alții.

Toate acestea dovedesc că acolo 
unde pe muncește se pot obține și

Afenfie deosebită muncii cu filmul la sate
(Urmare din pag. 3-a)

zat. Sint prezentate spectatorilor 
înaintea rulării filmelor conferințe, 
recenzii, ușurînd astfel înțelegerea 
justă a acțiunii de pe ecran, condu- 
cind pe spectatori la desprinderea 
esențialului.

Nu peste tot in raionul nostru în
să lucrurile stau la fel. Sînt încă 
unele cinematografe sătești care 
desfășoară o activitate slabă, atit 
din punct de vedere tehnic cit și 
oropagandistic. Așa, de exemplu la 
Berghin, operatorul Luister Mihai 
nu are grijă de aparatura de 
proiecție din care cauză filmele sint 
prezentate sub toată critica. Neîn- 
>»r!j:te, aparatele se defectează des, 
filmele sînt prezentate fragmentate, 
fapt dezaprobat de spectatori. Si
tuații de acest fel apoi, se întîlnesc 
și la Sîntimbru, la Cricău, Feneș și 
alte cinematografe. La Sîntimbru și 
Cricău, pe lingă faptul că operatorii 
Juletean Gheorghe și Corpade Pe
tru neglijează întreținerea aparate
lor, filmele sînt insuficient populari
zate. Defectuos își desfășoară acti
vitatea de asemenea, tovarășul Ru- 
su Danilă, operator la cinematogra
ful din Oarda de Jos. După ce aici 
este rulat un film sau altul opera-

Intenția celor care au dezlănțuit 
recentele tulburări din Guyana Bri
tanică a fost aceea de a repeta e- 
venimentele tragice care au avut loc 
la Georgetown în 1953.

Atunci evenimentele s-au petrecut 
în felul următor: Obidită vreme de 
peste 150 de ani de dominația co
lonială, populația Guyanei s-a ridi
cat la luptă pentru reforme econo
mice și politice, pentru libertate și 
independență. Administrația colo
nialistă, pusă în imposibilitate de 
a mai face față acestei lupte, a fost 
obligată să organizeze în 1953 ale
geri parlamentare, promrtînd tot
odată o constituție. La alegeri 18 
din cele 24 de locuri din parlament 
au revenit Partidului Popular Pro
gresist, înființat în 1950. Poporul 
Guyanei Britanice s-a pronunțat 
pentru alegerea candidaților acestui 
partid, întrucît el a fost singurul cu 
un program electoral progresist. 
Programul prevedea lupta pentru in
dependența țării, îmbunătățire- tra
iului celor ce muncesc, dezvoltarea 
economică a țării, reforma agrară 
etc. După muite tergiversări. Mi
nisterul Coloniilor din Anglia, spe
riat de victoria partidului lu; Ched- 
di Jagan și de amploarea mișcării 
populare, a acordat Guyanei o con
stituție, dar o constituție care ciun
tea drepturile parlamentului și con
centra întreaga putere executivă în 
tnîinile guvernatorului.

Dezvoltarea democratică a țârii 
a alarmat Londra. Trupe britanice 
au debarcat la Georgetown, capita
la țării. Parlamentul a fost dizolvat, 
constituția ruptă. Jagan și colegii 
săi întemnițați, iar în țară a fost 
decretată starea excepțională. Pute
rea a fost preluată de un guvern 
numit de guvernatorul britanic.

Aceste evenimente au avut loc la 
numai 133 de zile de Ia înființarea 

rezultate. Trebuie arătat însă că nu 
peste tot această sarcină a fost în
țeleasă. La cooperativele „30 De
cembrie 1947“ din Ahfa Iulia, „Plu
garul" din Vințul de Jos si altele 
nu s-au folosit toți salariații în 
munca de popularizare și difuzare, 
iar la magazinele din Bărăbaț, Șeu- 
șa. Oarda <de Jos. Inuri, Mereteu, 
Craiva și Beldiu gestionarii, deși 
aveau sarcina de plan, n-au difuzat 
nici o carte în această perioadă. 
S-au manifestat defecțiuni în ce pri
vește trimiterea cărților corespunză
toare cu specificul satului, «lin par
tea Bazei interraionale. sectorul 
carte (resp. tov. Clonda I.).

Fața de asemenea lipsuri, organi
zațiile de partid trebuie să ia toate 
măsurile pentru îmbunătățirea mun
cii de popularizare și difuzare a 
cărții la sate. De a^menea, pentru 
a consolida și dezvolta rezultatele 
obținute, organizațiile de partid sînt 
datoare să analizeze periodic felul 
în care muncesc cooperativele pen
tru difuzarea cărții și să fe măsuri 
pentru ca în acțiunea de populari
zare și difuzare a cărții la sate 6ă 
se obțină rezultate tot mai fru
moase. I- C.

torul trimite filmele la întîmplare, 
creînd astfel intirzieri și chiar sus
pendări de spectacole la cinemato
grafele cu care este în circuit.

Filmul a intrat ca o necesitate in 
viata oamenilor muncii de la sate 
si acest lucru trebuie bine înțeles de 
întreg personalul din rețeaua cine
matografică sătească. In lunile ce 
urmează, sarcini și mai mari stau în 
fața operatorilor proectionișt- de la 
sate. In raionul nostru, complet co
lectivizat, vor rula o seamă de fil
me documentar-științifice privind în
tărirea economică a .gospodăriilor 
colective. Să asigurăm o largă par
ticipare a colectiviștilor la aceste 
f Ime. să ajutăm pe spectatori să le 
pătrundă sensul, să culeagă cit mai 
multe învățăminte pe care să le 
pună in practică pe ogoarele gos
podăriilor colective. Va rula in cu- 
rind pe ecranele cinematografelor 
din satele raionului filmul „Puterea 
plinii" realizat în regiunea noastră. 
Nici un colectivist din raion să nu 
rămină fără să nu vizioneze acest 
film.

Cu dragoste față de munca ce le 
e încredințată, operatorii proiecțio- 
niști pot și trebuie să facă totul 
pentru continua ridicare a muncii 
cu filmul la sate.

Eșecul unor manevre colonialiste
parlamentului, în anul 1953.

întemnițarea conducătorilor Parti
dului Popular Progresist și instau
rarea terorii în colonie n-au dus la 
înăbușirea luptei de eliberare, ci, 
dimpotrivă, la activizarea ei. Astfel, 
în condițiile unui nou și puternic a- 
vînt al luptei pentru independență 
autoritățile colonialiste au fost con
strinse in 1957 să aprobe alegeri. 
Partidul lui Jagan, ca urmare a 
infiltrării elementelor colonialiste, a 
fost împărțit în două, fiecare aripă 
participînd la alegeri pe liste dife
rite. Colonialiștii au prezentat, de 
asemenea, și un partid propriu — 
„Forțele unite", — condus de un 
milionar localnic, pe nume d‘Au- 
guar.

In ciuda falsurilor și manevrelor 
agenților colonialiștilor, alegerile a.i 
adus din nou victoria arinei de stin
gă a partidului condus de Jagan. 
Infrintă, aripa dreaptă și-a luat a- 
tunci denumirea de Congresul na
țional popular.

Totuși, cea mai mare victorie e- 
lectorală a partidului lui Jagan a 
fost cea din anul 1961. cind 20 din 
cele 35 de locuri in carlament au 
re'-enit acestui partid, zece Congre
sului național si cinci partidului 
..For'e'e Unite". La aceste alegeri 
partidul „Forțele Unite" a chdtu-t 
pentru propagandă peste 1 milion de 
dolari. Țara a fost inundată de o 
mare cantitate de literatură propa
gandistică provenită din S.U..A. La 
mitinguri, vorbitorii din partea parti
dului Iui Jagan erau atacați de hu
ligani și agenți ai celcr două parti
de de opoziție. Cu toate acestea, Ja
gan a dobîndit majoritatea in parla
ment.

SFATUL AGRONOMULUI

Cultura cepei ciaclama
plantelor legumicole 

gospodăriile colective 
seamă îl ocu-

obținută din 
dovedit că în 
obține rezul- 
dacă cultivăm

In cadrul 
cultivate de 
din raion, un loc de 
pă cultura cepei.

In afară de ceapa 
arpagic, experiența a 
cultura cepei se pot 
tate tot așa de bune, 
ceapă ciaclama — ceapă din să- 
mînță. De aceea se recomandă in
troducerea in cultură a cepei cia
clama pe suprafețe cit mai mari, 
ea aducind mari venituri gospodă
riilor colective.

Ceapa ciaclama se cultivă pe te
ren bine pregătit, nivelat și fără 
depresiuni, însorit, spre a se zvîn- 
ta ușor și a se putea lucra foarte 
timpuriu.

Semănatul trebuie să se facă în 
prima jumătate a lunii martie, ime
diat după topirea zăpezii, pentru ca 
plantele tinere să poată folosi din 
plin condițiile de umiditate în pri
ma perioadă de vegetație, cind rit
mul de creștere este foarte slab. 
Dacă se întirzie cu semănatul, plan
tele rămin mici sau nu răsar.

Pentru ca perioada de la insă- 
mințare și pînă la răsărire să fie 
mai scurtă, semințele înainte de se
mănat se iarovizează, avînd grijă ca 
înainte de iarovizare să se trateze 
cu o soluție de sulfat de cupru, în 
concentrație de 10 grame la 1,5 
litri apă. In această soluție semin
țele se țin 5 minute, după care timp 
se scot și se spală cu apă. Cantita
tea de sămință la un hectar de cea
pă este 8-12 kg. Semănatul se face 
în benzi de cîte 4-5 rînduri, lăsîn- 
du-se între rînduri o distanță de 50 
cm, iar între rînduri pe bandă 20 
cm.

Adîncimea la care se însămînțea- 
ză este de 2-3 cm, în solurile ușoa
re și 1,5-2 cm în solurile mai grele. 
Pentru obținerea unei recolte spo
rite de ceapă, se impune ca o prin
cipală condiție efectuarea la timp 
a lucrărilor de întreținere. Plivitul 
de buruieni și spargerea crustei se 
face ori de cîte ori este nevoie. Ră- 
ritul plantelor se face de două ori. 
Primul rărit cînd plantele de cea
pă au prima frunză bine dezvoltată 
și începe să apară cea de a doua, 
lăsindu-se între plante pe rind 3-4 
cm. Cel de-al doilea rărit se face 
cind plantele au 4-5 frunze, distan
ța între plante pe rind fiind de 
8-10 cm.

In condițiile climaterice existente 
în raionul nostru ceapa ciaclama a- 
junge la maturitate în luna septem
brie și se obține o producție medie 
de 8.000—10.000 kg ceapă la ha.

Ing. agr. BICA VIRGIL

Imediat după alegeri Partidul 
Popular Progresist a trecut la în
făptuirea platformei sale electorale. 
Au fost împărțiți țăranilor peste 
90.000 de acri de pămînt, au fost 
micșorate impozitele percepute de 
la populație, au fost sporite cele ale 
monopolurilor și burgheziei, s-a ex
tins rețeaua învățămîntului de stat. 
Angliei i s-a cerut cu hotărîre să 
acorde independență imediată țării.

Aceste măsuri au nemulțumit cer
curile reacționare interne șl, bine
înțeles, pe monopoliștii englezi și 
americani, care văd în guvernul lui 
Jagan un dușman al profiturilor lor. 
Acestea sint cauzele provocărilor a- 
mintite la început, provocări care, 
potrivit planurilor stabilite, trebuiau 
să reediteze pe cele din anul 1953. 
In acest scop conducerea de dreap
ta a Consiliului sindicatelor a de
clarat o grevă generală, ma' multe 
grupuri de huligani au incendiat 
centrul capitalei, au jefuit maga
zinele, au ucis mai mulți oameni, au 
provocat pagube de milioane de do
lari. In toiul acestor tulburări au în
ceput să sosească trupe britanice, 
iar la Londra se aștepta căderea 
guvernului Jagan. Acest lucru însă 
nu s-a intîmplat.

Cheddi Jagan a arătat la confe
rința de presă care a avut loc la 
20 februarie că in timpul tulburări
lor a primit mai multe scrisori prin 
care i se cerea demisia. „Intr-unui 
din plicuri, spunea Jagan, am găsit 
două gloanțe și o hirtie pe care 
scria: „Ori tu și secretarul tău Jack 
Kelsall veți demisiona, ori veți pie
ri". Tulburările, a spus Jagan, au 
fost provocate cu scopul de a răs
turna guvernul și de a amina ziua 
eliberării Guyanei.

Popice
La 23 februarie 1962, a avut loc 

pe arena de popice din centrul ora
șului nostru întîlnirea dintre echi
pele Voința Alba Iulia și C.F.R. Te- 
iuș, contînd pentru campionatul de 
popice masculin, pe echipe, faza 
raională. Ambele echipe prezentîn- 
du-se la fel de bine pregătite, me
ciul a prilejuit o dispută dîrză, care 
a ținut tot timpul încordată atenția 
spectatorilor.

întîlnirea a fost cîștigată de echi
pa Voința din localitate, care a 
realizat un număr de 2.213 popice 
doborîte față de 2.150 popice dobo- 
rîte. realizate de ceferiștii din Teiuș.

Dintre jucători s-au evidențiat în 
mod deosebit tov. Nicuîaș Aurel de 
la C.F.R. Teiuș, .care a realizat un 
număr de 402 popice doborîte din- 
tr-o sută de lovituri mixte (de alt
fel acesta este scorul cel mai mare 
al întîlnirii), Pacepa Ștefan — 378, 
Găinar .Dumitru — 376 și Barsony 
Iuliu — 375 popice doborîte.

Din punct de ■ vedere disciplinar 
însă echipa oaspete a lăsat de do
rit, unii jucători ca Inocanu Gh. sau 
Opriș loan discutînd pe teren sau 
enervftid pe jucători. O comportare 
la fel de condamnabilă au avut-o și 
unii spectatori, așa cum este cazul 
tovarășului Coșeru Ștefan, care a 
creat greutăți bunei desfășurări a 
jocului și arbitrajului.

Fotbal
Duminică, 25 .februarie, a avut 

loc pe terenul sportiv din localitate 
întîlnirea amicală de fotbal între e- 
chipele A. S. Auto Alba Iulia și Me
talurgistul Cugir.

Relevînd o formă de „zile mari", 
echipa locală a reușit .să cîștige a- 
ceastă grea întîlnire cu scorul de 
2-1. Judecind însă după ocaziile 
clare de gol ratate de albaiulieni și 
după golul copilăresc primit de por
tare' echipei gazdă, scorul trebuia 
să fie de 4-0.

Jocul începe într-o ușoară notă 
de dominare a oaspeților, dar gaz
dele își revin repede și pun stăpînire 
ne joc pînă aproape de sfîrșit, cînd 
au slăbit aliura.

In ce privește stilul de joc al ș- 
chipei A. S. Auto, acesta s-a îm
bunătățit. Jucătorii au practicat 
un joc cu mai multă fantezie decît 
în trecut, au creat faze frumoase 
dovedind existența unei concepții 
mai clare, a unor cunoștințe tactice. 
Trebuie însă lucrat în continuare cu 
jucătorii pentru îmbunătățirea o-

Agenția de spionaj a S.U.A., A- 
genția Centrală de Investigații și-a 
făcut simțită prezența aici. La 
Georgetown s-au găsit arme cu in
scripția „made în U.S.A.". De ase
menea, a fost descoperit un post de 
radio clandestin, instalat pe o ma
șină, care chema Ia răsturnarea lui 
Jagan. Jefuitorii și incendiatorii au 
fost depistați și condamnați la în
chisoare pe diferite termene. „Viața 
din capitala Guyanei Britanice a 
revenit la normal", anunță agen
țiile occidentale de presă.

Eșecul manevrelor colonialiștilor 
s-au datorat faptului că provocatorii 
nu au putut să atragă masele de 
partea lor și că Partidul Popular 
Progresist a acționat cu fermitate in 
aceste zile grele.

Micul popor al Guyanei, care nu
mără doar 500.000 de oameni, nu 
va tolera ca aceste provocări să fie 
folosite de colonialiștii englezi drept 
pretext pentru aminarea acordării 
independenței țării lor. El cere ca 
cel tîrziu pînă la 31 mai 19«2 să 
i se acorde deplină libertate.

(AGERPRES) 

GOSPODĂRII COlECIini
Pentru a vă mări veniturile, contractați 
„ACROSEM”-ul culturi cu plante furajere 
și tehnico-alimentare.

cu

Cumpărați cu încredere semințe de soi de la 
magazinele „AGROSEM“ !

rientării tactice pe teren, a finaliză
rii acțiunilor. De asemenea, trebuie 
intensificată pregătirea fizica, ca 
principală condiție a (îmbinării cu
noștințelor tactice cu cele tehnice,.

In timpul jocului de duminică atr 
ieșit la iveală unele lipsuri și în ce 
privește disciplina jucătorilor. Se 
vorbește în mod cu totul exagerat 
pe teren în timpul jocului, ceea cer 
denotă că orientarea jucătorilor pe 
teren, plasarea lor nu este încă bine 
pusă la punct. De asemenea, e ne
voie să se .înlăture definitiv de pe 
terenul de sport manifestările .nespor
tive, ca cele ale jucătorilor Dan șt" 
Gogorici. Este adevărat că Niculescu 
de la Metalurgistul și-a dovedit pri
ma dată atitudinea nesportivă lo- 
vindu-1 pe Dan, dar aceasta nu în
semna cîtuși de puțin să se recurgă 
la „imitări".

------- ♦♦-------
Introducerea micii mecanizări — 

o sarcină de seamă I
(Urmare din pag. 3-a) 

pectivă urmează să se .reprofileze- 
...cîndva. Unele conduceri de .între
prinderi motivează apoi în mod gre
șit ncrealizarea micilor mecanizări 
prin lipsa fondului de salarii desti
nat acestor lucrări, fără a Jme sea
mă că acestea intră în qBfcucția 
globală iar fondul de salarii se re
calculează. '

Mica mecanizare constituie un a- 
jutor de preț în continua sporire a 
producției și creșterea .productivi
tății muncii și ca atare ca trebuie 
să se bucure de toată atenția din 
partea conducerilor administrative, 
care avînd sprijinul organizațiilor 
de partid și sindicale, sînt datoare 
să facă totul ipentru îndeplinirea a- 
cestei importante sarcini.
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U.M.C. ZLATNA 
recrutează candidați 

pentru concursul de bursă 
în învățămîntul superior, 

în specialitățile:
— metalurgie
— chimie industrială
— electro-energetică 

și mecanică
Condițiile de prezentare 

concurs sînt următoarele:

— Să fie fii de muncitori 
sau țărani colectiviști; 

— Să fie absolvenți ai 
școlii medii, cu di
plomă de maturitate.
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Cei interesați se vor adresa 
la U. M. C. Zlatna, serviciul 
personal și învățămint, telefon 15.
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