
PROLETARI Dill
Regional

4 PAGINI 20 BANIVineri, 15 martie 1963ANUL XIV. — Nr. 701

De pe fiecare hectar — producții 
cît mai mari de porumb

Sporirea continuă a producției de 
cereale la hectar și mai ales a pro
ducției de porumb, constituie una 
din principalele sarcini trasate oa
menilor muncii din agricultură de 
Directivele celui de al IH-lea Con
gres al partidului și de plenara din 
iunie—-iulie 1961.

Porumbul, este una din cele mai 
valoroase plante de cultură din țara 

Prin numeroasele calități 
^nutritive, porumbul constituie fu- 

rajul de bază pentru creșterea ani
malelor și o materie primă impor
tantă pentru industria alimentară. 
Datorită condițiilor favorabile de 
cultură din țara noastră și a multi
plelor sale întrebuințări cultura po
rumbului a fost extinsă mereu. Tot
odată, ca urmare a transformării 
socialiste a agriculturii, înzestrării 
ei cu tractoare și mașini agricole, 
aplicării pe scară tot mai mare a 
cuceririlor științei producția de po- 

* rurnb la hectar a sporit simțitor.
Condițiile raionului nostru oferă 

posibilități largi dezvoltării și spo
ririi continue a producției de po
rumb.

In anul trecut, cu tot timpul se
cetos, prin aplicarea unei agroteh
nici corespunzătoare, gospodăriile 
colective Cistei, Bucerdea Vinoa- 
să, Galda de Jos, Drîmbar și altele 
au realizat de pe loturile cultivate cu 
porumb 5.000 kg boabe la hectar în 
condiții de neirigare producții mari 
cuprinse între 5.800 și 6.500 kg la 

.^hectar. Acolo unde a fost aplicat în- 
E-a^țj-egul complex de măsuri agroteh

nice, recolta de porumb a fost bună. 
Gospodăriile de stat din raion au 
obținut o producție medie de peste 
2.800 kg la hectar, iar gospodăriile 
colective Teiuș și altele au realizat 
de pe întreaga suprafață o produc
ție medie de peste 2.400 kg la ha.

Aceste cîteva exemple de mai sus, 
dovedesc din plin posibilități 
limitate de sporire continuă a 
ducție de porumb la hectar.

Trebuie arătat însă că unele 
podării colective, ca urmare a 

ne- 
pro-

gos- 
,____ _ , unei
slabe preocupări din partea consi
liilor de conducere pentru fertiliza
rea solului și aplicarea măsurilor a- 
grotehnice au recoltat producții de 
porumb cu mult sub posibilități. Așa 
a fost cazul la gospodăria colectivă 
din Mihalț, Galtiu, Vințul de Jos și 
altele unde din cauza slabei organi
zări a muncii lucrările de întreținere

au fost mult întîrziate pe unele supra
fețe. La Mihalț, de exemplu, anumite 
parcele au fost prășite numai o sin
gură dată.

Ținînd seama de sarcina trasată 
de partid în vederea sporirii pro
ducțiilor de porumb, în acest an, 
gospodăriile colective din raion tre
buie să ia toate măsurile pentru a 
obține producții de porumb cu mult 
sporite față de anul trecut. In acest 
scop sînt creiate toate condițiile, 
s-au executat arături adînci de toam
nă, au fost încorporate în sol în
semnate cantități de îngrășăminte 
organice și chimice, s-au asigurat 
semințe din soiurile cele mai valo
roase și s-a pregătit din timp parcul 
de utilaje și mașini agricole nece
sare desfășurării în bune condițiuni 
a lucrărilor din campania de primă
vară. Totuși mai sînt unele unități 
rămase în urmă cu pregătirile. De 
exemplu la Vințul de Jos încă nu s-a 
terminat repararea utilajului, la Gal- 
tiu mai au de transportat îngrășămin
te în cîmp, iar la Galda de Jos, Cri- 
cău, Șard și altele deși s-au trans
portat cantități însemnate de îngră
șăminte în cîmp nu sînt împrăștiate 
pentru a se putea începe de îndată 
lucrările de pregătirea terenului.

Deoarece ne mai despart puține 
zile pînă la începerea însămînțărilor 
de primăvară, este de datoria fie
cărui consiliu de conducere să ia de 
urgență toate măsurile, să-și mobi
lizeze toate forțele pentru termina
rea grabnică a pregătirilor în vede
rea însămînțărilor. De asemenea, în 
scopul obținerii unor producții cît 
mai mari de pe fiecare hectar culti
vat cu porumb, este necesar ca lu
crările ce se fac să fie de calitate 
superioară și executate la timpul cel 
mai potrivit. Să se tragă toate în
vățămintele din lipsurile care au 
persistat anul trecut, cînd la unele 
gospodării ca Pețelca, Oarda de 
Jos și altele, lucrările de însă- 
mînțări au fost mult întîrziate fapt 
ce a determinat obținerea unei pro
ducții scăzute de porumb.

Numai prin executarea la timp și 
respectarea cu strictețe a tuturor re
gulilor agrotehnice indicate la cul
tura porumbului vom putea obține 
producții sporite de pe fiecare hec
tar cultivat cu porumb.

Impiegatul de mișcare Dragată 
Octavian, de la stația C.F.R. Teiuș 
se numără printre fruntașii stației.

IN CLIȘEU: Tov. Dragată în fața 
tabloului de comandă.

---------------------------- ♦ t ♦♦ -----------------------------

Să realizăm cu un an mai devreme indicii prevăzufi pentru 1965

Primăvara a sosit. Cu toate tortele pentru 
succesul campaniei agricole!

La Cistei
s-a trecut la fapte
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Cistei — de unde a por- 
nit chemarea — muncesc cu toate 
forțele pentru succesul campaniei de 
primăvară. Folosind toate atelajele, 
ei au transportat pe terenul destinat 
grădinii de legume tot bălegarul ne
cesar, iar pe cel destinat culturii po
rumbului, pe suprafața de peste 100 
hectare. Aici se acordă întreaga a- 
tenție și calității seminței și pregă
tirii acesteia. Acest lucru este dove
dit de faptul că gospodăria are asi
gurată și condiționată atît sămînța 
pentru cele 80 hectare care se vor 
însămînța cu porumb 5.000 cît 
cea pentru porumbul obișnuit.

Intr-una din zilele trecute, 
au fost mobilizate toate forțele, 
fectuîndu-se grăpatul pe 60 hectare, 
însămînțate cu trifoi.

Și

aici
e-

A CINCEA DIPLOMA
Sîmbătă, 9 martie, în sala clu

bului C.F.R. Teiuș, împodobită săr
bătorește, peste. 200 de ceferiști au 
asistat la festivitatea înmînării di
plomei Consiliului central al sindi
catelor, resortul transporturi, De
poului C.F.R. Teiuș, fruntaș în în
trecerea socialistă pe regionala 
C.F.R. ~

socialistă
Cluj.

★
sînt proaspete încă cu- 

tovarășului Păcurar loan,
îmi 

vintele 
delegatul Depoului de locomotive 
Teiuș, cînd la decernarea diplomei 
de ..Depou fruntaș" pe regională. 
Depoului C.F.R. Oradea pe trimes
trul 111 al anului 1962, aducînd sa
lutul muncitorilor din cadrul De
poului C.F.R. Teiuș a făcut șl ur
mătoarea afirmație: „vă promit to
varăși că și noi colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri ai De
poului Teiuș vom depune toate e- 
forturile și abnegația în muncă, 
astfel ca în trimestrul IV al anu
lui 1962 să ne mîndrim cu înalta 
distincție pe care astăzi o poseda
ți". Și într-adevăr aceste cuvinte 
exprimau hotărîrea întregului co
lectiv, care Ia scurt timp s-a făcut 
din plin simțită. Harnicii munci-, 
tori ai depoului au. pornit la o mun
că și mai însuflețită, întrecerea so
cialistă a fost ridicată pe o treap
tă și mai înaltă. Și rezultatele au 
fost zi de zi mai frumoase.

In tot cursul anului trecut, pla
nul a fost realizat la toți indicii, 
iar în trimestrul 1V rezultatele au 
fost din cele mai bune față de tot a- 
nul, munca de calitate, fără eveni
mente și în depline condiții de re
gularitate și siguranță a circula
ției.

Edificator este în acest sens dc- 

Cu trei săptămîni în urmă, membrii gospodăriei colective din Cistei 
att pornit o însuflețită chemare pentru succesul campaniei de primăvară 
și obținerea de producții cît mai sporite la hectar, chemînd toate gos
podăriile din raion să le urmeze exemplul și să desfășoare, sub condu
cerea organizațiilor de partid, o muncă entuziastă astfel ca fiecare 
gospodărie să realizeze cu un an mai devreme indicii prevăzuți în a- 
gricultură pentru 1965. Această inițiativă prețioasă a fost primită cu 
viu interes de gospodăriile colective din raion care nu numai că au răs
puns chemării, dar au trecut să înfăptuiască obiectivele propuse. In 
momentul de față în agricultura raionului începe una din campaniile 
hotăritoare pentru obținerea unor producții sporite la hectar — cam
pania însămînțărilor de primăvară și întreținerea culturilor. De execu
tarea la timp și de cea mai bună calitate a lucrărilor din această pe
rioadă depinde soarta recoltei. De aceea fiecare zi trebuie folosită din 
plin, atît la îngrășarea terenului, la ararea lui, cît și la însămîntarea 
fiecărei cu'turî în timpul optim. In acelaș timp trebuie să acordăm în
treaga atenție semănăturilor din toamnă, efectuînd cu toată grija lucră
rile agrotehnice necesare întreținerii acestora.

Primele hectare însămînfaie
De îndată ce timpul s-a dovedit 

a fi prielnic, membrii gospodăriei a- 
gricole colective din Henig au în
ceput lucrările în cîmp. In terenul 
pregătit după toate condițiile cerute

pășirea cu 7,10 la sută a producției 
globale anuale exprimate în tone 
km, mărirea productivității muncii 
pe cap de salariat cu 10,15 la sută, 
reducerea prețului de cost cu 1,25 
la sută pe suta de tone, redu
cerea consumului specific cu 7,,10 la 
șută față de norma anuală, reali- 
zîndu-se o economie de 532,8 tone 
combustibil convențional. In depă
șirea acestor obiective s-au eviden
țiat brigăzile de pe locomotiva 
230.128 a lui Medrea. Gligor, Ti
miș Ioan, Iosif Romulus, mecanici, 
Halalai Traian, Marcu Alexandru, 
N icul a Gheorghe, fochiști, care au 
realizat în trimestrul IV al anului 
1962 o economie de 54,1 tone com
bustibil convențional. De asemenea 
brigada de pe locomotiva 230.040 
a economisit 36,5 tone combusti
bil.
Festivitatea înmînării diplomei a 

prilejuit o analiză temeinică asu
pra activității desfășurate precum 
și un prețios schimb de experiență. 
Arătînd metodele de muncă folo
site tov. Buțu loan, Lazăr Ariton, 
Cristea loan, Stremțan Vasile și 
alții au vorbit și despre ajutorul 
prețios primit din partea. organi
zației de partid și a comitetului 
sindical cît și a conducerii admi
nistrative a depoului.. Toți cei care 
au luat cuvîntul și-au exprimat do
rința lor fierbinte ca în viitor să 
muncească cu elan sporit pentru a 
obține tot mai bune rezultate.

Pe fețele lor se citea hotărîrea, 
dar și mîndria datoriei împlinite. 
Și în diploma ce le-a fost dăruită 
vedeau încă o prețuire a muncii lor 
harnice.

I. P.

de regulile agrotehnice ei au și în- 
sămînțat suprafața de 4 hectare cu 
ovăz.

Zilele acestea colectiviștii din Ile- 
nig, vor începe semănatul și a ce
lorlalte culturi din prima epocă.

O imporlantă inițiali vă Ia U. C. M. Xlaln^

O
PRODUCTIVITATE CÎT MAI ÎNALTĂ!

LA FIECARE LOC DE MUNCA

încă din primele zile ale noului 
an, oamenii muncii din patria noas- 
stră au pornit cu avînt la realiza
rea sarcinilor prevăzute pentru anul 
1963, cel de-al IV-lea an al șesena- 
luilui, manifestîndui-și hotărîrea —- 
prin noi angajamente — de a munci 
cu forțe sporite, în întrecerea so
cialistă, pentru a obține rezultate tot 
mai bune în îndeplinirea și depăși
rea prevederilor planului de stat și 
a-și aduce deplina contribuție la în
făptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al IlI-lea al partidului.

Directivele Congresului al IlI-lea 
al partidului stabilesc că producti
vitatea muncii în industrie va fi în 
1965 cu 60-65 la sută mai mare de- 
cît în 1959. Creșterea eficienței mun
cii reprezintă principala sursă de 
sporire a producției și a venitului 
național, și, implicit, de făurire a 
unui trai tot mai îmbelșugat pentru 
oamenii muncii. Cu cît este mai 
înaltă forța productivă a muncii, 
cu cît este mai mare cantitatea de 
produse obținută, cu atît este mai

1. PROGRESUL TEHNIC
— In cursul anului 1963, 

pune în funcțiune cuptorul rotativ 
de uscarea concentratelor și mașina 
de turnat. Aceasta, va avea ca ur
mare mărirea indicilor de utilizare 
intensivă a noului cuptor de topire 
și a convertizoarelor.

2. MECANIZAREA
•— Vom mecaniza transportul pră- 

jitului de la cuptorul Lurgi în ve
derea reducerii efortului fizic al 
muncitorilor precum și evitării pier
derilor de prăjit.

3. GRADUL DE FOLOSIRE A 
UTILAJULUI

— Vom efecțua încercări de mă
rirea capacității de topire a noului 
cuptor prin utilizarea de diverse a- 
mestecuri de șar je ta, cuptor, în ve
derea stabilirii șarjei optime de lu
cru ;

(Continuare în pag. 2-a)
JITT MOISE

secretarul organizației de partid
STANC1U SIMION

secretar al organizației U.T.M.

bogată țara și mai ridicat nivelul 
bunăstării materiale al poporului.

Apreciind însemnătatea covîrșitoa- 
re pe care o are ridicarea producti
vității muncii pentru realizarea re
producției socialiste și creșterea a- 
cumulărilor, precum și faptul că ro
lul productivității muncii crește și 
mai mult în perioada actuală, cînd 
poporul romîn înfăptuiește planul 
șesenal de dezvoltare a economiei 
naționale — etapă decisivă în de- 
săvîrșirea construirii socialismului 
și trecerea, treptată la comunism, 
noi muncitorii, inginerii, maiștrii și 
tehnicienii secției metalurgice din 
Uzina Chimico-Metalurgică Zlatna, 
am hotărît inițierea unei întreceri 
între toate întreprinderile industria
le ale raionului nostru avînd ca o- 
biectiv „La fiecare loc de muncă — 
o productivitate cît mai înaltă".

Căile prin care noi ne propunem 
înfăptuirea acestei sarcini și totoda
tă obiectivele întrecerii sînt urmă
toarele:

Ing. OANEA PARASCHIV 
șef de secție

BIBOLAR IOSIF
preșeid. corn, sindical de secție

vom

La plantatul
La gospodăria colectivă din Mi- 

cești a început să se lucreze intens 
pentru obținerea unei producții spo
rite la legume. In afara plantărilor 
făcute în toamnă, zilele trecute co
lectiviștii de aici au mai plantat cu 
arpagic încă 61 ari. Zilele acestea 
se va începe plantarea a 3 hectare

Oe ce lipsesc unele materiale?
Odată cu încheierea colectivizării 

agriculturii raionului s-au creiat 
toate condițiile pentru ca lucrările (Continuare în pag. 3-a)

arpagicului
cu cartofi galbeni-timpurii, iarovi- 
zați.

Pînă în prezent cele mai bune re
zultate la lucrările din gospodărie 
le-au obținut colectiviștii Contor E- 
lena, Gavrilă Maria, Bărbănțan A- 
nica, Pădurean Marian, Popa Florea 
și alții, care sînt în fruntea tuturor 
acțiunilor.

agricole să se execute în cea mai 
mare parte mecanizat. Cu toate a-

Instantanee de primăvară. Gospodăriile colective și-au pregătit din 
timp întregul utilaj.



Un nou prilej de afirmare a talentului popular La fiecare loc de muncă - o productivitate 
cit mai înaltă!

Peste două sute de formații 
artistice înscrise în concurs

Organizat în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascist, cel 
de al VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori constituie un 
nou prilej de afirmare a talentului 
popular. Și, la marea întrecere, a 
cărei etapă se desfășoară între 1 
decembrie 1962-23 august 1963, 
și-au anunțat participarea mii de 
■formații artistice ale caselor de cul
tură, sindicatelor, căminelor cultu
rale și cooperativelor meșteșugărești 
din întreaga țară.

Vestea organizării celui de al 
VII-lea concurs a fost primită cu 
viu interes și de artiștii amatori din 
raionul nostru. Dovadă acestui lu
cru îi sînt cele două sute optsprezece 
formații artistice înscrise în con
curs. Vor participa la concurs 31 
de formații de cor, 81 brigăzi artis
tice de agitație, 84 echipe de dan-

Gata pentru a ieși pe scenă
Indrumați îndeaproape de comi

tetul comunal de partid și sprijiniți 
în mod concret de către sfatul popu
lar și conducerea gospodăriei co
lective din sat, activiștii culturali 
din Șard au desfășurat în lunile de 
iarnă o activitate multilaterală. La 
cămin au fost prezentate cu regu
laritate conferințe pe diferite teme. 
Au fost organizate și au funcționat 
aici cu bune rezultate trei cercuri 
de cultură generală. Activiștii cul
turali din sat au sprijinit cu toate 
forțele învățămîntul agricol de ma
să și au militat neîncetat pentru 
crearea de noi formații artistice și 
atragerea spre cămin a unui tot mai 
mare număr de artiști amatori.

Printr-o muncă perseverentă acti
viștii culturali din Sard au obți
nut rezultate cu care fiecare din 
ei se mîndrește. Le cunosc colecti
viștii din sat, le știu și colectiviștii 
din Cricău, Bărăbanț și alte comu
ne și sate în care s-au deplasat cu 
programe artistice bine pregătite, 
iar în prezent sînt gata să-și facă 
și altora cunoscută munc în ca
drul fazei intercomunale a celui de
al VII-lea concurs.

Formațiile artistice din Șard sînt 
gata pentru a ieși pe scenă. Corul, 
format din 67 colectiviști va prezen
ta pe scena concursului cîntecele: 
„Partid — părinte al bucuriei",

Zilele trecute au avut loc lucră
rile conferinței raionale IJ.R.C.C. 
Cei 220 de delegați, reprezentînd 
«n număr de peste 26.000 membrii 
ai cooperativelor de consum și ai 
cooperativelor de credit din raion, 
prezenți la lucrările conferinței ra
ionale, au apreciat că sub îndruma
rea Comitetului raional de partid 
Consiliul U.R.C.C. Alba a desfășurat 
o activitate rodnică și ca urmare, rod
nice au fost și rezultatele economi
ce obținute. La finele anului bilan
țul încheiat arată că în 1962 sarci
nile de plan la desfacere au fost 
realizate în proporție de 101 la sută 
ceea ce reprezintă o desfacere de 
produse industriale și alimentare mai 
mare ca în 1961 cu peste 7.500.000 
Iei. Aceasta scoate cu toată puterea 
în evidență faptul că colectivizarea 
completă a agriculturii a creat con
diții minunate pentru continua dez
voltare a bazei materiale a satului, 
veniturile colectiviștilor crescînd an 
de an. In acelaș timp consiliul U- 
niunii raionale s-a îngrijit permanent 
de o aprovizionare abundentă a u- 
nităților din raion, de continua lăr
gire a numărului acestora. In cursul 
anului 1962 au fost date în folosință 
două magazine universale — la Mi
halț și Cricău — au fost amenajate 
și dotate cu mobilier, un centru de 
pîine la Vințul de Jos, două maga
zine alimentare la Ighiu și Teiuș, un 
bufet la Mihalț și un restaurant la 
Teiuș. Un nou magazin universal a 
Rost dat zilele trecute în folosință la 
Berghin.

Ceea ce a caracterizat de aseme
nea activitatea consiliului Uniunii 
raionale, a tuturor lucrătorilor din 
unitățile cooperației sătești, a fost 
lupta perseverentă pentru îmbună
tățirea continuă a situației economice 

suri și 22 formații instrumentale. 
Și-au anunțat de asemenea partici
parea 231 soliști vocali, instrumen
tiști și dansatori.

In vederea participării la concurs 
cu cele mai bune rezultate, majori
tatea formațiilor artistice din între
prinderile raionului nostru, din coo
perația meșteșugărească și sate au 
pornit la o muncă însuflețită, re
zultatele deja obținute întregindu- 
le activitatea culurală din perioada 
de iarnă. Acum însă, în preajma 
primei faze de concurs, organizații
le de partid, sfaturile populare și 
toți factorii în măsură să contribuie 
la buna desfășurare a concursului 
au datoria să sprijine în mod și mai 
concret munca artiștilor amatori, cel 
de-al VII-lea concurs fiind astfel un 
nou pas înainte în culturalizarea 
maselor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate.

N. C.

„Privesc din Doftana", „Jocul prie
teniei" și altele. Brigada artistică 
va interpreta programul intitulat 
„Muncă și voie bună". Taraful a 
pregătit pentru concurs un potpuriu 
de melodii populare, echipa de dan
suri va urca pe scenă cu „Invîrtita 
ca la Șard", „Hațegana" și „Rața", 
iar soliștii vocali și dansatorii se 
vor prezenta cu melodii romînești și 
jocul „Barbuncul".

Activitate rodnică — rezultate frumoase
prin îndeplinirea sarcinilor de 
plan, lărgirea volumului de achi
ziții și încasarea fondului social. 
Rezultatul acestei munci e și el con
cretizat în fapte. Bilanțul activității 
unui an a fost încheiat cu o depă
șire de peste 50.000 lei a beneficiu
lui planificat, cu reducerea în pro
cent de 0,28 la sută a cheltuielilor 
de circulație la desfacerea cu amă
nuntul. De asemenea din cele 8 
cooperative din raion 7 se autofi- 
nanțează. Ca urmare a preocupări
lor dovedite de con
siliul Uniunii ra
ionale, de lucră
torii din unitățile 
cooperatiste cu spri
jinul consiliilor 
sătești, în anul trecut au crescut fon
durile proprii ale cooperativelor a- 
jungîndu-se să se realizeze aproape 
2.000.000 lei față de 1.500.000 cît 
era planificat.

O activitate rodnică s-a desfășu
rat și în domeniul achizițiilor și 
contractărilor, aceasta constituind o 
sarcină ce a stat în centrul întregii 
munci desfășurate. Cu sprijinul di
rect al Comitetului raional de 
partid, al organizațiilor de bază și 
al sfaturilor populare, unitățile coo
peratiste din raion au achiziționat 
un volum sporit de produse față de 
1961. La cartofi, de pildă, s-au achi
ziționat cu 320 tone mai mult ca 
în 1961, la roșii cu 200 tone, la le
gume diverse cu 275 tone, etc. In 
general la legumicole și cartofi, vo
lumul produselor achiziționate a fost 
de 7 ori mai mare decît în 1958. Gos-

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
RAIONALE A U. R. C. C.

La Benic e necesar 
mai mult sprijin

In rîndul formațiilor artistice în
scrise a participa Iacei de-al VII-lea 
oongurs, se numără și cele ale că
minului cultural din comuna Be
nic. Și, ca peste tot, și aici s-au fă
cut pregătiri. Pentru brigada artis
tică de agitație a fost întocmit tex
tul cu tema „Bucurie îin colectivă". 
S-au făcut repetiții cu membrii bri
găzii, astfel că interpretarea merge 
binișor. S-au făcut apoi repetiții și 
cu membrii echipei de dansuri care 
vor prezenta în cadrul concursului 
dansurile locale „Invîrtita și Hațe
gana".

Și, totuși, activiștii culturali din 
.Benic n-au reușit să valorifice toate 
posibilitățile . pe care le oferă comu
na. S-au înscris să participe la con
curs și cu o formație corală, însă 
pînă în prezent n-au făcut nimic 
pentru înjghebarea acesteia. Trebu
ia apoi ca pînă la desfășurarea fa
zei intercomunale, formațiile înscri
se în concurs să prezinte, atît pe 
scenă proprie cît și în deplasare, o 
seamă de programe artistice, dar 
nici acest lucru nu s-a făcut la Be
nic.

De unde aceste lipsuri? O mică 
incursiune în timp este de ajuns 
pentru a da răspuns acestei între
bări. De la constituire, consiliul de 
conducere al căminului nu s-a mai 
întrunit. Legătura dintre căminul 
cjultural și conducerea gospodăriei a 
fost slabă, iar sprijinul sfatului 
popular prea puțin simțit.

Toate aceste lipsuri pot și trebuie 
să fie lichidate, în acest sens in
tervenția. comitetului comunal de 
partid fiind binevenită. S. P.

In cadrul căminului 
cultural din Alma- 
șul Mare își desfă
șoară activitatea un 
mare număr de for
mații artistice. Prin
tre acestea se nu
mără și formația de 
călușeri formată din 
tinerii Ursa loan, 
Teoca Petru, Tîr- 
ziu loan și Danciu 
Petru.

podăriile colective din raion, ca cele 
din Mihalț, Micești, Galtiu, Galda 
de Jos și altele au valorificat în 
cursul anului trecut prin contractări 
și achiziții produse agroalimentare 
în valoare de peste 2 milioane lei.

In problema achizițiilor g.u existat 
și unele deficiențe care au influențat 
în mare măsură nerealizarea planu
lui în acest sector decît în proporție 
de 70 la sută. La sortimente ca ouă, 
miere de albine, floarea-soarelui, pru
ne etc. planul a fost realizat abia în 

proporție de 9-44 
la sută. Și tre
buie arătat că pe 
lîngă unele cauze 
obiective, nerealiza
rea la aceste pro

duse se datorește faptului că unele 
consilii de conducere ale cooperati
velor ca cele din Ighiu, Hăpria etc. 
n-au antrenat la îndeplinirea aces
tor obiective consiliile sătești, masa 
largă de cooperatori.

— La noi — a arătat tov. Tomuță 
Viorel, președintele cooperativei din 
Feneș — problema achizițiilor de 
ouă a stat permanent în centrul a- 
tenției. Drept urmare și rezultatele 
sînt frumoase. Deși comunele și sa
tele noastre sînt așezate spre munte 
și n-au așa mare putere economică, 
am reușit să achiziționăm foarte 
multe ouă. Numai în acest an am 
încheiat convenții cu membrii coo
peratori pentru valorificarea a 
80.000 ouă din care numai la Poia
na 20.000 bucăți ouă. Desigur dacă 
ar fi existat preocupare s-ar fi pu
tut obține rezultate frumoase și la 
Mihalț, Hăpria și alte cooperative.

(Urmare din pag. l-a)
— vom depune tot interesul pen

tru depășirea indicelui de utilizare 
proiectat cu 10 la sută;

— prin mecanizarea operației de 
turnare a cuptorului la. convertizor, 
yom reduce timpii morții, ceea ce va 
duce la realizarea unui indice mă
rit de utilizarea convertizoarelor cu 
10 la sută față de indicele planifi
cat;

— prin reducerea timpului la re
parația generală în noul sector me
talurgic, vom mări indicele de utili
zare extensiv cu 2,5 la sută;

— vom îmbunătăți randamentul 
de extracție la produsele noastre cu 
0,1 la siută față de randamentul pla
nificat.

4. CALITATEA PRODUSELOR
— Vom desfășura o susținută lup

tă pentru continua îmbunătățire a 
calității produselor noastre în sco
pul d|e a obține în cursul anului 
1963 produse numai de calitatea A 
față de calitatea B realizate în 1962. 
De asemenea, în vederea realizării 
randamentului de extracție vom lua 
cele mai corespunzătoare măsuri de 
reducerea conținutului în zguri cu 
0,1 la sută sub conținutul realizat 
în ani^l 1962.
5. ORGANIZAREA PRODUCȚIEI 

ȘI A MUNCII
— Vom lua cele niaj, țorespunză- 

toare măsuri pentru ca m anul 1963

Sărbătorirea 
zilei de 8 Martie

Ziua de 8 Martie, a fost sărbă
torită cu însuflețire în orașul, co
munele și satele raionului nostru, 
ppste tot avînd loc conferințe și pro
grame artistice.

La Alba lulia, după conferința 
privind însemnătatea zilei, prezenta
tă de tov. Lucreția Sandu președin
ta Comitetului raional al femeilor 
Alba, brigada artistică a Casei ra
ionale de cultură a prezentat un 
minunat program artistic, la fel de 
reușit fiind și programul de muzică 
populară și ușoară prezentat de fiii 
salariaților de la O. C. L. comerț 
mixt.

★
Pentru a , sărbători ziua de 8 Mar

tie, la căminul cultural din Mihalț 
s-au întrunit peste 500 de colecti
viste. Și, în fața acestora, a fost 
prezentată conferința „8 Martie" și 
un bogat program artistic. Fiii 
colectivistelor au recitat poeziile 
„Partidul", „De ziua ta", „Mama"

In ce privesc achizițiile de legu
me și fructe, mulți vorbitori ca Be- 
delean Gheorghe din Mihalț, Sal- 
cău Silviu din Teiuș și alții au cri
ticat sectorul de valorificări pentru 
că în perioada de vîrf de producție 
achizițiile au trebuit să fie oprite din 
lipsa mijloacelor de transport sau 
a ambalajelor.

— Noi am fi putut da cooperativei 
din comună cu cel puțin două va
goane roșii mai mult peste contrac
tul încheiat, a arătat tov. Bedelean 
dar putem spune că n-am avut cui, 
deoarece cînd erau ambalaje, nu 
era mijloc de transport și invers.

In unele situații greutățile în a- 
sigurarea transportului și a lipsei 
ambalajelor s-au datorat și neres- 
pectării graficelor de livrare din 
partea unor gospodării colective. Au 
fost cazuri cînd camioanele au stat 
4-7 ore din cauză că unele gospo
dării colective n-au strîns la un loc 
produsele sau nu le aveau nici re
coltate. Pentru viitor asemenea lip
suri vor trebui lichidate, mai ales 
că în cadrul lucrărilor conferinței 
s-au făcut suficiente propuneri care 
pot constitui o bază pentru o mai 
bună organizare a muncii în viitor, 
astfel ca și acest sector să fie la 
înălțimea sarcinilor încredințate de 
partid.

Trebuie arătat că în domeniul a- 
chizițiilor și contractărilor, atît da
rea de seamă cît și discuțiile n-au 
reușit să dezbată problemele la ni
velul sarcinilor ce revin unităților 
cooperației, să scoată la iveală ade
văratele cauze care au condus la 
nerealizarea planului. La o serie de 
produse ca fasole uscată, sămîntă

N. GIURGIU

(Continuare în pag. 4-a) 

din efectivul total al secției 85 Ia 
sută să muncească pe bază de nor
me cu motivare tehnică, din care 
36 la sută c|u norme în acord și 
49 la sută cu norme în regie și vom 
urmări ca pe măsură ce condițiile 
pe baza cărora au fost stabilite nor
mele cu motivare tehnică se îmbu
nătățesc, ca urmare a măsurilor teh- 
nico-organizatorice ce se introduc, să 
fie și normele îmbunătățite, pentru 
a-și menține continuu caracterul 
mobilizator.

6. GRADUL DE CALIFICARE 
ȘI NIVELUL TEHNICO-CULTU- 

RAL AL LUCRATORILOR
— Vom organiza de două ori pe 

lună lectorate în vederea reîmpros
pătării cunoștințelor tehnice de spe
cialitate și a ridicării nivelului cul
tural al muncitorilor noștri.

Conștienți de importanta produc
tivității muncii, noi muncitorii, In
ginerii, maiștrii și tehnicienii de la a- 
ceastă secție, îndrumați de organiza
ția de partid și cu sprijinul comit. 
lui sindical de secție și al organizați® 
de bază U.T.M. vom lupta pentru a 
obține însemnate succese pe lîngă 
depășirea planului de producție, re
ducerea prețului de cost și îmbună
tățirea calității și în realizarea unui 
ritm înalt de creștere a productivi
tății muncii pe anul 1963 la fiecare 
loc de muncă.

și altele. Au cîntat în cinstea ma
melor lor și le-au înmînat buchete 
de flori.

Deosebit de impresionant a fost 
momentul cînd Elvira și Doinița, e- 
leve în clasa l-a, au recitat pentru 
mamele lor poezii compuse de ele. 
Programul s-a încheiat apoi cu • 
reușită scenetă interpretată de ele
vele clasei a IlI-a.

★
Și colectivistele din Șeușa au săr

bătorit ziua de 8 Martie într-un ca
dru festiv. întrunite la Școala de 4 
ani din sat ele au asistat la un fru
mos program artistic compus din 
cîntecele „Soarele a răsărit", „Dra
gă mi-e lelița-n joc", „Bine-i În 
gospodărie" și piesa de teatru 
„Freamăt de toamnă".
După corespondențele tovarășelor 

Ana Florea și Bela Paraschiva

Roadele unui schimb 
de experiență

Nu de mult, brigada artistică de 
agitație a căminului cultural dia 
Hăpria, formată din colectiviste 
fruntașe, a prezentat un frumos 
program artistic în satul Drîmbar.

Faptul n-a rămas fără rezultate. 
Urmînd exemplul tovarășelor lor 
din Hăpria, colectivistele brigăzii a 
l-a din Drîmbar au hotărît să urce 
și ele pe scenă. Și după o muncă 
perseverentă au izbutit. Au prezen
tat în fața colectiviștilor un reușit 
program cu tema „Colectiva noas
tră", printr-o bună interpretare e- 
vidențiindu-se toate cele cincispre
zece colectiviste din brigada artis
tică de agitație.

C. DUNGACIU

Pe scenă cravatele roșii
Duminica trecută, pe scena Ca

sei raionale de cultură s-a desfășu
rat faza orășenească a concursului 
pionerilor și școlarilor.

Concursul a fost deschis de corul 
pionierilor de la Școala de 8 ani 
nr. 3 care a executat cîntecele: 
„Partid iubit, părinte bun", „Țara 
noastră", „Pionier fruntea sus", 
după care un grup de pioniere au 
executat cu multă grație un pro
gram de gimn.ast'că artistică și câ
teva dansuri cu temă.

Bine s-au prezentat apoi și pio
nierii de la Școala medie „Horia, 
Cloșca și Crișan", însă cei care au 
făcut dovada celei mai bune pre
gătiri au fost pionierii de la Școala 
de 8 ani nr. 1, fiecare punct di» 
programul acestora fiind subliniat 
cu vii aplauze. Corul compact al 
pionierilor acestei școli a executat 
cu multă măiestrie cîntecele „Re
publică, măreață vatră", „Partidu
lui slavă", „Sîntem a țării primă
vară", „Ecoul", „Cîntec pentru to
varășul învățător" și altele, la fel 
de bine prezentîndu-se micii recita
tori si pionierii din orchestra scolii.

S. POPA



VIAȚA DE PARTID Din activitatea sfaturilor populare

Organizarea îndeplinirii hotărlrilor
In anul 1962, gospodăria colecti

va „Mihălțana" din comuna Mihalț 
a obținut o seamă de rezultate po
zitive în ceea ce privește creșterea 
producției de cereale la hectar, creș
terea numărului de animale și a 
productivității acestora, realizarea 
de mari venituri de la grădina de 
tegume și pepiniera de viță de vie. 
A crescut averea obștească, baza 
dezvoltării viitoare a gospodăriei 
colective. Au fost însă unele aspecte 
negative care au umbrit rezultatele 
pozitive și care au fost larg dezbă
tute în adunarea generală a orga
nizației de partid pentru dare de 
seamă și alegerea noului organ de 
conducere — comitetul de partid din 
gospodăria colectivă.

A reieșit, din dezbaterile ce au 
iavut loc, că una din cauzele prin- 
ieipale care au generat lipsurile a 
constitdit-o faptul că în unele ca
zuri comitetul comunal de partid a 
slăbit controlul asupra activității or
ganizației de bază din cadrul gos
podăriei colective în ceea ce priveș- 
te 'ndeplinirea sarcinilor politice și 
conomice. Pentru lichidarea acestor 

lipsuri, pentru activitatea de viitor a 
noului organ de conducere — comi
tetul de partid — adunarea genera
lă a membrilor de partid a adaptat 
o hotărâre. Din hotărâre reiese ca o 
sarcină de cea mai mare importanță 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
activității politice, întărirea perma
nentă a vieții interne de partid, 
»aza obținerii tuturor succeselor.

In perioada care s-a scurs de la 
data cînd a fost ales noul organ de 
conducere — peste trei luni — s-au 
{Aținut unele rezultate pozitive, ceea 
ce confirmă preocuparea comitetu
lui de partid pentru organizarea în
deplinirii sarcinilor ce i-au fost tra- 
■sate de adunarea generală a orga
nizației de partid.

O preocupare de seamă a comite
tului de partid a fost aceea de a a- 
juta birourile organizațiilor de bază 
in care au fost aleși noi membrii de 
partid, cu mai puțină experiență în 
această muncă. Pentru aceasta, în- 
tr-o plenară a comitetului de partid, 

-a fost analizat felul cum s-au des
fășurat adunările generale ale orga
nizațiilor de bază pentru dare de 
seamă și alegeri. Cu această ocazie 
s-au prelucrat sarcinile ce stau 
Sata birourilor organizațiilor 
bază.

Sub îndrumarea comitetului
partid, în fiecare organizație de bază 
a fost prelucrat statutul P.M.R. ca 
urmare a sarcinii trasate de aduna
rea generală a organizației de par
tid, în scopul cunoașterii mai te
meinice a prevederilor statutare și 
a respectării lor întocmai.

în 
de

de

O altă sarcină care a stat în a- 
tenția comitetului de partid în a- 
ceastă perioadă a fost aceea a în
drumării organizațiilor de bază 
de a se preocupa cu mai multă 
răspundere de primirea în partid. In 
scopul îndeplinirii acestei sarcini au 
fost luate o serie de măsuri cum ar 
fi mărirea numărului membrilor _ în 
activul fără de partid al organiza
țiilor de bază, expunerea în fața a- 
cestora a unor conferințe cu carac
ter educativ-politic. Ca urmare a 
acestor măsuri, un număr de 23 co
lectiviști și colectiviste printre care 
Jiman Emilia, Decean Simion, Al- 
dea Mihăilă, Achitn Maria și alții 
au cerut și au fost primiți de către 
organizațiile de bază în rîndul can- 
didaților de partid.

Există o mai mare preocupare 
pentru creșterea și educarea candi- 
daților de partid, prin încadrarea lor 
în învățămîntul de partid, repartiza
rea de sarcini concrete fiecăruia și 
sprijinirea lor de a și le putea în
deplini.

Comitetul de partid a analizat în 
plenara din ianuarie a.c. felul cum 
se desfășoară munca pentru educa
rea membrilor și candidaților de 
partid în cercurile și cursurile învă- 
țămintului de partid. De asemenea 
ă fost analizat felul cum participă 
membrii și candidații de partid la 
învățămîntul agricol de masă. La 
îndrumarea comitetului de partid, 
toate organizațiile de bază au ana
lizat aceste probleme, iar măsurile 
luate ulterior au dus la o mai largă 
activitate în cercurile și cursurile 
învățământului de partid. In prezent 
se fac pregătiri în vederea încheierii 
anului în învățămîntul de partid.

In atenția comitetului de partid, 
în aceeași măsură au stat proble
mele economice ce frămîntă gospo
dăria colectivă. Astfel, organizațiile 
de bază au fost îndrumate, ca în a- 
dunări generale să dezbată sarcinile 
economice ce stau în fața fiecărei 
brigăzi, felul cum au fost repartiza
te atelajele în cadrul brigăzilor. De 
asemenea, o atenție deosebită a fost 
acordată repartizării membrilor de 
partid în locurile cheie de muncă.

In prezent, ca urmare a preocu
pării comitetului de partid, în ca
drul gospodăriei colective din Mi
halț, colectiviștii muncesc cu mult 
entuziasm. Unii lucrează 
strucții, alții transportă 
minte naturale în cîmp,
muncesc de zor la grădina de legu
me. O adevărată întrecere pentru 
cele mai bune rezultate, pentru re
colte mari, pentru întărirea econo
mică a gospodăriei colective.

E. GLIGA

De la propuneri la fapte
In campania electorală pentru a- 

legerile de la 3 martie a.c. în ca
drul întâlnirilor ce au avut loc în
tre alegători și candidații de depu- 
tați pentru sfatul popular al comu
nei Meteș, mulți alegători au făcut 
prețioase propuneri pentru continua 
înfrumusețare și buna gospodărire a 
comunei.

La întîlnirea ce a avut iloc între 
candidatul de deputat, Ursa loan cu 
alegătorii, tov. Hărăguș Nicolae a 
propus ca prin muncă patriotică să 
fie demolată o veche clădire din co
mună, iar materialele de construc
ție recuperabile să fie folosite la 
construcția noului local de școală ce 
urmează să fie construit în acest an 
în comună.

Propunerea a fost aprobată nu 
numai de alegătorii din circumscrip
ția deputatului Ursa loan, ci de 
toți cetățenii din comuna Meteș.

De la propunere s-a trecut la fap
te. După constituirea sfatului popu
lar comunal și cu ajutorul acestuia, 
a fost organizat un comitet de ce
tățeni. Ca președinte al comitetului 
a fost ales tov. Hărăguș Vasile.

In aceste zile au și început lucră
rile de demolare, recuperarea ma
terialului și transportarea lui la lo
cui unde va fi construit noul local 
de școală. La această importantă 
acțiune, mobilizați de deputății a- 
leși 1a. 3 martie, cetățenii din Meteș, 
participă cu entuziasm, pentru a 
face comuna lor tot mai frumoasă. 
Cu cele mai bune rezultate au mun
cit. tov. Varvara Ioan, Dad Gheor- 
ghe 1. Toma, Coltor Gheorghe, Băn- 
cilă Nicolae 1. Cornea și alții.

Animalelor
Dezvoltarea și creșterea continuă 

a efectivelor de animale în gospo
dăriile colective din raion, necesită 
an de an o bază furajeră tot mai 
bogată, mai complexă. Din primă
vară pînă toamna tîrziu, principala 
bază furajeră o constituie pășunea 
naturală. Gospodăriile colective din 
raionul nostru dispun de însemnate 
suprafețe de pășune naturală. A- 
ceste pășuni însă dacă nu sînt în
grijite și curățite dau un randament 
foarte scăzut și nu asigură furajul 
necesar. De aceea, pentru snorirea 
producției pășunilor, consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve trebuie să treacă de urgență la 
luarea unor măsuri ca, nivelarea 
mușuroaielor înțelenite, curățirea și 
grăparea pajiștei, combaterea buru
ienilor, combaterea eroziunilor, în
grășarea pajiștei, desfundarea ca
nalelor de scurgere și altele care să 
asigure un bogat pășunat în acest 
an.

O măsură bună și necesară
Una din metodele cele mai econo

micoase care asigură o sporire con
siderabilă de furaje-maisă verde _ — 
la hectar, este îngrășarea pășunilor. 
Ținînd seama de aceasta, nume
roase gospodării colective,_ îndruma
te îndeaproape de organizațiile de 
partid, au luat măsuri din timp pen
tru a asigura însemnate cantități de 
îngrășăminte chimice necesare în- 
grășării pășunilor, și îndată ce tim
pul a permis s-a trecut la împrăș- 
tierea îngrășămintelor pe pășuni.

o bază furajeră puternică!
Pînă la. data de 12 martie, multe 
gospodării colective ca cele din 
Galda de Jos, Straja și altele au 
îngrășat cîte 50 hectare fiecare, ad
ministrând la ha cîte 200 kg îngră- 
șămtat chimic, iar gospodăriile co
lective din Alba Iul ia, Stremț, He- 
nig și altele au îngrășat suprafețe 
între 30 și 40 hectare.

Aceasta este o măsură bună și 
trebuie să fie urmată și de celelalte 
unități agricole din raion și în spe
cial de cele din Oarda de Jos, Mi- 
cești și Șard care deși dispun de 
cantități însemnate de îngrășămînt 
chimic nu au trecut încă la admi
nistrarea lui pe pășuni.

îngrijirii pășunilor 
toată atenția

In ultimele zile, timpul a început 
să se încălzească în mod simțitor 
și aceasta favorizează foarte mult 
înverzirea pajiștelor acolo unde au 
fost luate măsuri din timp pentru 
curățirea lor de scaieți și alte bu
ruieni, care împiedică creșterea ier
burilor așa cum au procedat colecti
viștii din Drîmbar, Ciugud, Galda 
de Jos și alții. Este necesar ca în 
aceste zile, acolo unde nu s-au 
luat încă astfel de măsuri pentru cu
rățirea pășunilor, să se mobilizeze 
toate forțele și în timpul cel mai 
scurt să se treacă la curățirea și 
grăparea întregii suprafețe de pă
șune, favorizind astfel creșterea 
mai rapidă a masei verzi de furaje 
atît de necesare efectivelor de ani
male ale gospodăriilor colective.

De ce lipsesc unele materiale?
(Urmare din pag, l-a)

cestea, stat anumite porțiuni de te
ren ta pantă sau în locuri greu ac
cesibile unde lucrările de arat și în- 
sămînțat vor trebui făcute cu atela
jele gospodăriei colective. De aceas
tă situație nu s-a ținut cont de că
tre I.C.I. Alba lulia, și

la cons-
Îngrășă- 

iar alții

astfel deși

La gospodăria colectivă din Alba lulia se acordă o mare atenție 
transportului gunoiului de grajd în cîmp.

0 pîrgMc importantă pentru 
introducerea tehnicii noi

sîntem la începutul campaniei, uni
tățile cooperației nu se pot aprovi
ziona cu fiare de plug și alte ma
teriale deoarece acestea lipsesc. A- 
ceastă problemă a fost sesizată de 
mai multe gospodării colective ca 
cele din Mihalț, Vintul de Jos și al
tele dar nu s-a luat nicio măsură 
pentru lichidarea acestor defecțiuni.

Se_impune ca organele I.C.I. și 
lulia să ia urgente 
aprovizionarea coo- 
toate materialele ce 
vederea punerii la

Ridicarea continuă a productivi
tății muncii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea prețului de 
cost sînt sarcini de cea mai mare 
Importanță care stau in fața colec
tivelor de muncă din unitățile so
cialiste ale raionului. lată de ce mi- 
liiînd pentru a traduce în viață a- 
ceste obiective, se cer a fi folosite 
toate căile și rezervele interne e- 
xistente la fiecare loc de muncă, se 
cere a se acorda o grijă deosebită 
pentru introducerea tehnicii noi.

In general introducerea tehnicii 
noi se realizează prin investiții ca
pitale ce se finanțează din bugetul 
statului prin planul de investiții. In 
scopul de a se interveni însă opera
tiv în rezolvarea unor soluții mai 
mici de introducerea tehnicii noi de 
mare importanță pentru bunul mers 
al producției, statul acordă credite 
prin banca R.P.R., rambursabile în 
termene scurte, de obicei în doi ani.

se 
în

Frin folosirea acestor credite 
stimulează găsirea și aplicarea 
interesul producției a celor mai efi
ciente măsuri tehnico-organizatori- 
ce, crește răspunderea conducerilor 
administrative față de introducerea 
tehnicii noi la fiecare loc de muncă 
posibil.

In anul trecut filiala B.R.P.R.din 
'Alba lulia a acordat credite ram
bursabile în valoare de peste 630 de 
mii pentru realizarea a 14 obiective 
privind introducerea tehnicii noi. E- 
Kciența acestor măsuri a fost con
cretizată în valoarea economiilor

realizate. In sectorul ceramic 
Sîntimbru al 1.1. L. „Haria“, 
pildă, cu un credit rambursabil 
108.000 lei s-a reamenajat linia teh
nologică de țiglă și cărămidă. După 
socotelile făcute valoarea economii
lor antecalaulate se ridică la 284 de 
mii lei. La U.R.C.C. Alba prin cum
părarea unei mașini de sortarea și 
cântărirea ouălor cu 16.164 lei s-au 
realizat acumulări, prin folosirea 
brațelor de muncă în alte sectoare, 
de 35.000 lei, iar la Vinalcool Alba 
lulia, cele două mașini autocisterne, 
aumpărate cu credite rambursabile 
în valoare de 300.000 lei, numai în 
1962 au adus 
de 152.000 lei.
cial, în special Ia O.C.L. comerț 
mixt din oraș, 
creditelor rambursabile pentru 
bunătățirea deservirii populației a 
stat permanent în atenția conducerii 
administrative, folosind în anul tre
cut în acest scop credite în valoare 
de 200.000 lei.

Din păcate nu peste tot conduce
rile administrative acordă impor
tanța cuvenită introducerii micii me
canizări în procesul muncii, amî- 
nînd de la un an la altul aplicarea 
unor măsuri- de mare eficiență, a- 
tît din punct de vedere economic cît 
și al îmbunătățirii condițiilor de 
muncă. In anul trecut cu prilejul u- 
nei consfătuiri organizate de filiala 
Băncii de Stat din Alba lulia, multe 
conduceri de unități ca E. M. Zlat- 
na, fabrica „Ardeleana" Alba lulia,

din 
de 
de

economii în valoare 
In sectorul corner -

problema folosirii
îm-

I.G. O. Alba lulia și gospodăriile 
de stat din Galda de Jos și Alba lu
lia, în baza studiu,iui făcut au ară
tat o serie de obiective care ar pu
tea fi realizate cu credite rambur
sabile. S-a arătat și eficiența în
făptuirii acestor obiective. Dar, în 
mod cu totul greșit, întreaga preo
cupare a existat doar în cadrul 
consfătuirii, fără ca pe parciurs ci
neva să-și mai „aducă aminte" de 
ceile discutate. Au rămas astfel ne
realizate multe obiective ca cele 
privind construcția bazinului pentru 
stropit viile la Țelna, înlocuirea sche
lelor din cherestea cu schele meta
lice la I.G.O. Alba Julia și altele.

Cu prilejul prelucrării cifrelor de 
plan pe 1963, numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri au făcut pro
puneri foarte valoroase, care pot fi 
realizate cu credite rambursabile și 
care ar contribui la îmbunătățirea 
desfășurării procesului de producție, 
la realizarea de economii. La E. M. 
Zlatna s-a propus mecanizarea 
transportului în pantă prin troliuri, 
la I.C.I. Alba lulia, mecanizarea în
cărcatului și descărcatului mărfuri
lor, iar la secția din Teiuș a între
prinderii de panificație din Alba lu
lia s-a propus mecanizarea tran
sportului la apă. Alte numeroase o- 
biective stat cuprinse în planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice ale 
T.R.C.H. — grupul de șantiere Al
ba, I.I.L. „Horia“ din oraș, fabrica 
„Ardeleana" etc. E surprinzător în
să că deși ne aflăm la sfârșitul pri
mului trimestru, aceste unități do
vedesc prea puțină preocupare pen
tru a folosi creditele rambursabile la 
realizarea obiectivelor propuse în 
planurile de măsuri.

Creditele rambursabile ce se pun 
la dispoziția unităților socialiste,

cu condiția ca ele să fie folosite ra
țional, au o mare importanță pentru 
lărgirea și mecanizarea producției, 
ușurarea efortului fizic și reducerea 
cheltuielilor de producție, pentru îm
bunătățirea calității produselor. De 
aceea este necesar ca această pro
blemă să fie temeinic studiată și în 
măsura dictată de 
vului propus să se 
rea acestor credite 
importantă pîrghie 
cerea tehnicii noi.

PETRAȘCU LEONEL 
inspector sef la filiala 

B.R.P.R. Alba lulia

justețea obiecti- 
treacă la folosi- 
care constituie o 
pentru introdu-

U.R.C.C. Alba 
măsuri pentru 
porativelor cu 
se mai cer în 
punct a tuturor atelajelor agricole.

Transportul gunoiului 
trebuie grăbit!

In momentul de față una 
sarcinile cele mai importante 
sporirea producției la hectar 
stituie lucrările de fertilizarea solu
lui. La gospodăria colectivă din Gal- 
tiu nu i se acordă însă atenția cu
venită acestei probleme. Deși tim
pul e prielnic, atelajele nu sînt folo
site în totalitatea lor la transportul 
gunoiului în cîmp. Cîteva zile în șir 
s-a lucrat cu numai aproape jumă
tate din atelaje, astfel că din cele 
120 hectare planificate a fi îngră
șate în această primăvară niu1 s-a 
transportat gunoiul dtecît pe 45 ha. 
Mergând tot intr-un asemenea ritm 
înseamnă că suprafața planificată 
va fi terminată de fertilizat... la 
vară.

Față de această situație, consiliul 
de conducere al gospodăriei cu spri
jinul organizației de partid are da
toria să ia toate măsurile pentru 
mobilizarea întregului parc de ate
laje la transportul neîntîrziat al 
gunoiului în cîmp, astfel cai de în
dată ce timpul permite să se poată 
trece la lucrările de pregătire a te
renului în vederea efectuării însă- 
mînțărilor în timpul optim.

dintre 
pentru 
ocon-

Uf " ' țgrpjiu qf *

E frumoasă casa colectivistului Făt Partenie din Bucerdea Vinoasă. 
Nu-i lipsește nimic, nici chiar televi zorul.
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Construcția de obiective social-culturale
La .Moscova se construiesc an de 

an tot mai muite locuințe, școli, 
spitale și diferite alte obiective so
cial-culturale. Anul trecut au fost 
construite peste 112.000 de aparta
mente confortabile, 53 de școli, 25 
de spitale, 156 de grădinițe și creșe 
de copii cu o capacitate de 22.886 
locuri, 20 de policlinici, patru săli 
de cinema, peste 700 de localuri 
pentru magazine, restaurante și co
fetării, 270 de întreprinderi comu
nale.

In anul 1963 tnoscoviții urmează 
să primească circa 3.420.000 metri 
pătrați de suprafață locativă, 52 de 
școli, mai multe spitale cu o capa
citate de 4.770 paturi, 20 de policli
nici, grădinițe și creșe de copii, cu 
o capacitate de 26.600 locuri, 
4 săli de cinema, localuri 
merciale pentru 315 magazine, 
de cantine-restaurant, cofetării 
alte obiective social-culturale.

Zilele acestea, la Palatul congre
selor din Kremlin a avut loc o cons-

co-
350
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fătuire a constructorilor din Mos
cova în cadrul căreia au fost ana
lizate căile și metodele de accele
rare a construcției de locuințe și de 
obiective social-culturale. Cu acest 
prilej, constructorii și-au luat an
gajamentul de a termina pînă la 15 
august a.c. construcția tuturor loca
lurilor pentru școli și internate, iar 
pînă la 25 decembrie a localurilor 
pentru spitale, policlinici, grădinițe 
și creșe de copii, săli de cinema și 
alte obiective social-culturale.

In același timp, ei au hotărît să 
îndeplinească planul construcției de 
locuințe pînă la 20 decembrie. Co
lectivul trustului principal de cons
trucții din Moscova a hotărît să 
îndeplinească în prima jumătate a 
anului curent 60 la sută din planul 
construcțiilor de locuințe, iar alte 
întreprinderi de construcție vor în
deplini cel puțin 50 la sută din plan.

VORONET6"
un nou tip de televizor sovietic 

dispozitiv care permite la nevoie as
cultarea părții sonore a emisiunii 
cu cască. Același dispozitiv poate fi 
folosit și la înregistrările pe ban
dă de magnetofon. Aparatul are și 
un aspect frumos. Pe peretele din 
față sînt montate numai butoanele 
principale, iar restul — pe pereții 
laterali.

Aparatul a fost în așa fel proiec
tat îneît producția iui să poată fi 
mecanizată și automatizată la ma
ximum.

99

La fabrica „Efektrosignal" din 
Voronej se pune la punct producția 
unui nou tip de televizor —■ „Voro- 
nej-6“. Noul aparat va putea recep
ționa emisiunile în oricare din cele 
12 canale ale sale. El va avea 14 
lămpi și 10 diode cu semiconducțori. 
Dimensiunile ecranului sînt de 225— 
296 mm. Aparatul este economic — 
consumă numai 130 wați, cîntărește 
circa 20 kg.

Noul tip de televizor prezintă și 
o serie de alte avantaje. Este în așa 
fel construit îneît accesul la toate 
piesele și subansamblurile sale este 
foarte ușor. Pentru aceasta este 
ficient să i se scoată peretele 
spate.

Televizorul este prevăzut cu 
-------------C3-------------

Fabricile de covoare 
din Cehoslovacia

Transformarea 
și modernizarea gării 

Alexanderplatz din Berlin
La gara Alexanderplatz a trenu

lui orășenesc din Berlin, prin care 
se revarsă zilnic mii de oameni, s-au 
început acum un an lucrări de re
construcție. Colosul lung de 170 de 
metri va deveni o gară modernă, 
care se va încadra perfect în noul 
aspect al centrului orașului Berlin.

Lucrările se desfășoară fără în
treruperea traficului. O mare parte 
din fațada cu aspect sărăcăcios a dis
părut. Chioșcurile întunecoase, ghi
șeele necorespunzătoare pentru ma
rele aflux de călători cedează locul 
unor hale și pasaje moderne, spa
țioase, scăldate în lumină.
' De pe acum ne putem face o ima

gine cum va arăta gara Alexander
platz in anul 1964, după încheierea 
lucrărilor. Pe întreaga ei lungime 
de 170 de metri, șiruri de uși oarbe, 
înalte de 11 metri, vor imprima 
gării un aspect modern. Accesul la 
cele două peroane se va face cu a- 
jutorul a 5 scări rulante și 5 fixe. 
Pe fiecare din cele 5 scări rulante 
vor putea circula cîte 8.000 de că
lători pe oră. In pasajele gării vor 
fi amenajate magazine, saloane de 
coafură și cosmetică, un bufet Ex
pres, vitrine mari și 16 ghișee de bi
lete. Pereții pasajelor vor fi împo
dobiți cu ornamente din sticlă. Pe
roanele și sălile de așteptare vor fi 
pavate cu piatră artificială. Feres
trele 
drate

La 
gării

și ușile fațadelor vor fi înca- 
în rame din aluminiu.
lucrările de reconstrucție a 
Alexanderplatz își -dau con

cursul aproximativ 100 de întreprin
deri din Berlin și din întreaga R. D. 
Germană.

su- 
din

un

Faima covoarelor „persane" pro
duse la fabrica de covoare din Vra
tislavice pe Nisa (Cehia de nord) a 
trecut granițele Cehoslovaciei. In 
afară însă de aceste „persane^ , 
maeștrii din Vratislavice trimit în 
magazinele țării covoare „boucle , 
covoare axminster cu firul lung, 
covoaie dintr-un amestec de celulo
ză și silon, covoare din silonul de
numit „busilon", „sumba" sau „si- 
mil", Covoare cu urzeală de lînă.

Fabrica din Vratislavice produce 
și covoare nețesute, ale căror fire 
se cos pe un suport și întărite cu 
un strat de cauciuc.

Fabrica din Dvur Kralove (Cehia 
de vest) este specializată în produc
ția covoarelor de iută, iar la fabrica 
„Moravan" din Brno, înființată în 
urmă cu 70 de ani, se lucrează co
voare plușate „sirvan" și covoarele 
nețesute „hemoteks".

Specialiștii cehoslovaci de la fa
bricile de covoare studiază în pre
zent posibilitatea realizării unor co
voare cu căptușeală electrică de în
călzit, care ar putea înlocui cu suc
ces sistemul de încălzire centrală.

Teatrul din raionul 
Erzsebet al Budapestei

Erzsebet nu este numai un frumos 
nume de femeie, dar și denumirea 
unuia dintre cele mai mari raioane 
muncitorești ale capitalei ungare, cu 
o populație de 105.000 locuitori.

Raionul Erzsebet este situat des
tul de departe de centrul orașului. 
Mulți dintre muncitorii care locuiesc 
aici lucrează la uzinele Csepel. Nu 
de mult raionul Erzsebet s-a îmbo
gățit cu un teatru, deschis în cins
tea Congresului al VIII-lea al 
P.M.S.U.

Orășelul studențesc
Vechiul sat bulgar Darvenița se 

transformă într-un .orășel studen
țesc. Aici funcționează patru insti
tute de îovățăraînt superior, iar în- 
tr-un viitor apropiat se va muta încă 
unul.

Darvenița va deveni un centru de 
pregătire a cadrelor tehnice. Aici se 
vor construi, un complex de localuri 
de învățămînt, laboratoare și atelie
re, cămine pentru 33.500 de studen
ți. De asemenea, vor fi construite 
localuri de cantine pentru 5.000— 
6.000 studenți. Vor fi construite pa
vilioane pentru desfacerea alimente
lor și produselor industriale, cofe
tării, frizerii și saloane de coafură, 
spălătorii etc. Un raion întreg al 
orășelului va fi destinat activității 
sportive. Se vqr amenaja aici tere
nuri de sport, vor fi construite clă-

Darvenița
diri speciale cu săli și aparate de 
gimnastică, poligoane de instrucție, 
loturi experimentale etc. O rețea de 
străzi asfaltate va face legătura în
tre diferite raioane ale orășelului 
studențesc — Darvenița. Cei 50.000 
de studenți care vor locui aici vor 
avea toate condițiile pentru nfuncă 
și odihnă. Se va construi o frumoa
să clădire pentru bibliotecă cu un 
fond de cărți de peste un milion vo
lume.

Se află deja în curs de construc
ție trei blocuri de cîte opt etaje, în 
care vor funcționa cămine studen
țești cu circa 700 de locuri, patru 
aule cu cîte 300 de locuri pentru 
Institutul de mașini și electrotehni
că și două aule du cîte 230 de lo
curi destinate Institutului de chimie 
și tehnologie.

DOCUMENTAR *
--------------------------- ♦ TOGO

Republica Togo („Țara de din
colo de mare" — cum i se spune în- 
tr-un dialect local) este situată în 
partea de apus a continentului a- 
frican. Teritoriul său este o fîșie în
gustă și lungă care se întinde de 
la țărmurile golfului Guineei pînă . 
la fluviul Niger. Vecinii săi sînt 
Republica Ghana, Dahomey și Vol
ta Superioară. Suprafața țării este 
de 57 de mii de km.p., iar populația 
de aproximativ un milion și jumă
tate de locuitori.

Togo este o țară aproape în între
gime agrară. 6 trăsătură negativă a 
agriculturii Togoului, rămășiță a 
colonialismului, o constituie cultiva
rea cu precădere a produselar agri
cole destinate exportului: cafea, ca
cao, bumbac, ulei de palmier, nluci 
de cocos etc. Această orientare a 
dus la o lipsă acută de produse a- 
limentare în această țară.

Trebuie spus că subsolul Togoului 
posedă bogate zăcăminte de fosforiți, 
bduxită, grafit, minereu de cupru. 
Industria națională este din neferi
cire aproape inexistentă. Cele cîteva 
întreprinderi care funcționează a- 
parțin unor companii străine, cum 
este cazul, fabricii de fosfați de la 
Lome (cu aproape 500 de muncitori) 
proprietate a societății franceze 
„Compagnie togolaise".

înaintea primului război mondial,

Togo, teritoriul care figurează pe 
vechile hărți geografice sub denu
mirea de Țărmul sclaviei, a fost co
lonie germană. La Versailles, Togo 
a fost împărțit în două părți, una 
revenind colonialiștilor englezi, iar 
cealaltă colonialiștilor francezi.

Asuprirea populației togoleze de 
către colonialiștii englezi și francezi 
s-a împletit mereu cu disputa dintre 
cei doi „protectori". Dominația co
lonialistă a avut drept rezultat je
fuirea sălbatică a bogățiilor țării și 
exploatarea feroce a băștinașilor. 
Mizerie, suferințe nenumărate, a- 
nalfabetism și boli •— iată consecin
ța dominației colonialiste în Togo. 
In satele mici și sărăcăcioase de 
pescari din Togo modul de viață și 
de muncă de acum 100 și 200 de 
ani s-a păstrat intact.

Togolezii au luptat întotdeauna 
împotriva colonialiștilor.

Nenumărate sînt cazurile cînd 
lupta togolezilor a fost înăbușită în 
sînge de către colonialiștii francezi 
și englezi. Era suficient ca cineva 
să pronunțe cuvîntul libertate ca i- 
mediat să fie supus .prigoanei poli
țienești.

In ciuda terorii, togolezii au con
tinuat lupta pentru 
națională, care după 
lea război mondial a 
ploare ‘deosebită.

independență 
cel de-al doi- 
căpătat o am-
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Angajează:
—Ingineri minieri și electromecanici
—Maiștri minieri și electromecanici (prin concurs) 
—Contabili
—Sudori autogeni
—Conducători auto
—Muncitori minieri calificați.

Solicitanții se vor adresa pentru informații suplimentare 
Exploatării Miniere Zlatna, telefon 27.

Vă oferă prin magazinele :
Textile 
încălțăminte 
Confecții

bogat sortiment de imprimeuri din bumbac

i 
II

:: un
H mătase, modele noi de încălțăminte și confecții
:: pentru sezonul de primăvară.
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Imfrumusețați apartamentul dvs. cu:
Camere siudio lip I. L. H
Buc ălări 1 Up I. D. H

î Camerele studio, elegante și confortabile, cu furnir din S 
; păr african și fag, finisate cu luciu oglindă cu nitrolac, B 
> se găsesc la magazinele de mobile ale O. C. L. S 

Comerț mixt din Alba lulia și Zlatna.

1 se vînd cu plata în rate și se găsesc de vînzare î 
| la magazinul „Electrice'1 din Alba lulia și magazinul f 
5 „Metalo-chimice" Zlatna ale OC.L Comerț mixt i

Alba lulia f
............... ............................................... ...................................................... .

Din 1946 cele două teritorii au 
trecut sub mandatul O.N.U., fiind 
însă administrate mai departe de 
Anglia și Franța. O dată cu procla
marea independenței Ghanei, în 
1956, Togo englez a obținut inde
pendența.

In 1958, sub presiunea poporului 
togolez, autoritățile colonialiste fran
ceze au fost silite să organizeze a- 
legeri generale. Rezultatul alegeri
lor a dovedit încă o dată zădărnicia 
încercărilor colonialiștilor de a o- 
pri în loc istoria. La 27 aprilie 1960 
Togo francez s-a declarat stat inde
pendent în cadrul așa-zisei Comuni
tăți franceze. Colonialiștii francezi 
și-au menținut însă aici în conti
nuare poziții serioase. In aparatul 
de stat au continuat să fie folosiți 
pe scară largă funcționarii fostei 
administrații colonialiste. Rezultatul 
acestei situații este oglindit și în fap
tul că, în perioada de la proclama
rea independenței, Togo n|u a putut 
merge pe calea așteptată de togolezî 
în domeniul economiei și structurii 
sociale.

Din 1960 și pînă la lovitura de 
stat din 13 ianuarie anul acesta, șef al 
statului Togo a fost Sylvanus O-' 
lympio, conducătorul Partidului u- 
nității din Togo. Cele mai influente 
partide de opoziție „Uniunea demo
cratică a populației din Togo" și 
„Juvento" au criticat politica aces
tuia ca fiind nesatisfăcătoare pentru 
dezvoltarea economiei naționale și 
schimbării structurii sociale a țării.

(AGERPRES)

(Urmare din pag. 2-a)
de dovleac, ouă și fructe, pe lîngă 
unele clauze pibiective mai puțin în
semnate a existat și multă lipsă de 
preocupare din partea consiliilor de 
conducere ale unor cooperative care, 
fiind insuficient îndrumate de secto
rul valorificări din cadrul U.R.C.C., 
au ținut o slabă legătură cu unită
țile agricole socialiste, astfel că li
nele din aceste produse în loc să 
fie achiziționate, au fost stocate în' 
gospodăriile colective, sau cum este 
cazul seminței de dovleac, aceasta 
a fost însilozată odată cu dovlecii.

In cadrul lucrărilor conferinței a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Crișan, secretar al Comitetului raio
nal Alba al P.M.R., care a arătat 
principalele sarcini ce stau în fața 
cooperației sătești în direcția îmbu
nătățirii schimbului de mărfuri din
tre oraș și sat, baza întăririi alian
ței muncitorești — țărănești. Tov. 
Crișan a accentuat pe îmbunătăți
rea stilului de muncă al consiliilor 
cooperativelor, pe întărirea conti
nuă a legăturii cu masele de colec
tiviști și studierea atentă a cerințe- 
lor cooperativelor, pe dezvoltarea 
continuă a grijii față de bunul ob
ștesc.

Conferința a adoptat apoi în în
cheiere o hotărîre menită să ducă la 
îmbunătățirea muncii și a răspuns 
unanim la chemarea la întrecere a 
U.R.C.C. Hațeg în cinstea celui de al 
IV-lea Congres al cooperației de 
consum din țara noastră.
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