
In cinstea zilei de 1 Mai

La iiccarc loc de mancă 
o productivitate cit mai înaltă!

In opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noastră, 
creșterea -neîncetată a productivității 
muncii reprezintă una dintre cele 
mai de seamă sarcini. Ea are o în- 
rîurire hotărîtoare asupra dezvoltă
rii întregii economii naționale și ri
dicării nivelului de trăi ,a.l poporului 
nostru muncitor. In expunerea fă
cută la cea de-a 15-a aniversare a 
proclamării Republicii Populare Ro- 
mîne, tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a subliniat că șarcina pri
mordială pe care partidul o pune în 
fața cadrelor din economie, a spe
cialiștilor și oamenilor de știință, a 
tuturor oamenilor muncii, este creș
terea și mai accentuată a producti
vității muncii, factor determinant al 
dezvoltării economiei socialiste 
ridicării nivelului de trai al 
porului.

Sub conducerea organizațiilor 
partid, oamenii muncii din întreprin
derile raionului, dobîndesc zi de zi 
succese tot (mai remarcabile în creș
terea neîncetată a productivității 
muncii. Ei luptă cu entuziasm nestă
vilit pentru introducerea progresu
lui tehnic," organizarea cît mai judi
cioasă a producției, ridicarea califi
cării cadrelor, ca pîrghii principale 
pentru mărirea eficienței muncii.

Cu cîteva săptămâni în urmă, pă
truns de un înalt patriotism și dra
goste nețărmurită pentru, continua 
înflorire a patriei noastre socialiste, 
colectivul de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de la secția metalurgică a 

sub condu-
a

și 
po-

de

muncii 
de muncă, 

înaltă".

U,. C. M. Zlatna, 
cerea organizației de partid, 
pornit o prețioasă . inițiativă pen
tru sporirea eficienței 
— „La fiecare loc 
o productivitate cît mai 
Importanța deosebită a acestei ini
tiative cu care au fost chemate la 
întrecere socialistă toate colectivele 
de muncă din întreprinderile raionu
lui, constă în faptul că se urmăreș
te realizarea unei productivități spo
rite pe fiecare loc de muncă, că la 
obținerea -celor mai înalți indici de 
productivitate sînt antrenați toți 
oomponenții colectivului de muncă, 
înrfcpînd cu șeful de secție, șeful de 
echipă, muncitorul de la utilaj și 
pînă la ultimul om. Cu toții sînt mo
bilizați ca prin propuneri valoroa
se, prin ridicarea neîncetată a cali
ficării și folosirea judicioasă a ca
pacității mașinilor și timpului _ de 
lucru să-și aducă întreaga contribu
ție la sporirea neîncetată a produc
tivității și realizarea, prin procedee 
tehnice tot mai noi, a unor produse 
de cea mai înaltă calitate.

Pornind inițiativa de mai sus co
lectivul secției metalurgice, de la 
U.C.M. Zlatna și-a întocmit un plan 
de măsuri care tradus în viață să-l 
conducă spre o productivitate cît 
mai înaltă. Și cu toate.că a trecut 
abia o 'l.uină de la pornirea inițiati
vei, colectivul secției a încheiat și 
orimul bilanț. Ca urmare a străduin
ței depuse, s-a stabilit timpul opt>m 
de lucru pentru elaborarea șarjei, 
fapt ce a dus la depășirea cu 8,5 a 
indicelui de utilizare a cuptorului. De 
asemenea prin mecanizarea opera
ției de turnare s-a realizat un indice 
cu 7.5 la sută mai mare decît cel 
planificat. Acestea sînt doar cîteva

Cea mai mare producție 
din acest an

Colectivul de muncă de 
la Uzinele chimice-meta- 
lurgice din Zlatna desfă
șoară o însuflețită între
cere în cinstea zilei de 1 
Mai. In toate secțiile se 
pun în valoare noi rezerve 
pentru creșterea producției 
și productivității muncii.

Ca urmare a muncii ne
obosite, în cursul lunii 
martie a fost înregistrată 
cea mai mare creștere a 
producției și productivității 
muncii din acest an. Pe 
întreprindere planul pro
ducției globale a fost în
deplinit în proporție de 
121,6 la sută, cel al pro
ducției marfă în proporție 
de 122 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a 
crescut cu 21,6 la sută. Pe 
întregul trimestru sarcina 
de plan la producția glo
bală și marfă a fost rea
lizată în proporție de 112 

dil'l exemplele multe ce pot fi găs'te 
acum în cadrul secției metalurgice 
și ele se datoresc atît faptului că 
organizația de partid a sprijinit con
ducerea secției în aplicarea întocmai 
a măsurilor stabilite, cît și orientă
rii organizației de bază de-a repar
tiza în cele mai importante locuri de 
muncă pe comuniștii cei mai des
toinici și pricepuți.

Așa cum era și firesc, inițiativa 
n-a rămas fără ecouri. Ea a stîrnit 
interesul nu numai în rîn-dul celor
lalți muncitori din secțiile uzinei, ci 
și în rîndul altor numeroase colec
tive din raion. Organizațiile de 
partid, conducerile administrative și 
comitetele de sindicat din întreprin
deri ca moara „N. Bălceșcu" Alba 
lulia, 1.1. L. „floria" Alba lulia și 
fabrica „Ardeleana" de îndată ce au 
studiat cu atenție conținutul iniția
tivei au hotărît să urmeze exemplul 
metalurgiștilor trecînd operativ la 
luarea măsurilor necesare. Astfel la 
fabrica „Ardeleana" ca urmare a 
preluării acestei inițiative s-au rea
lizat unele propuneri valoroase care 
au făcut ca față de luna februarie 
productivitatea muncii să crească în 
martie cu peste 5 la sută. O serie de 
rezultate frumoase au fost obținute 
și de către colectivele de muncă de 
la moara „N. Bălceșcu" și în ulti
mul timp ’ și de către întreprinderea 
„Horia". Acest lucru dovedește că 
dacă există preocupare se pot obți
ne și rezultate din cele mai bune.

Importanța deosebită a acestei i- 
nițiative n-a fost însă just înțeleasă 
de către unele colective de muncă 
din întreprinderile raionului. între
prinderi puternice din raion ca E.M. 
Zlatna, Atelierul Central, Depoul Te- 
iuș, T.R.C.H., grupul de șantiere Alba 
și altele deși au condiții din cele 
mai bune să preia această inițiativă, 
s-o valorifice, în scopul sporirii pro
ductivității muncii, continuă să do
vedească indiferență. Ce părere au 
organizațiile de partid și comitetele 
sindicale de aici de această problemă? 
La E. M. Zlatna, în sectoare, se în
registrează numeroase absențe ne
motivate, numeroase întreruperi din 
cauza defectării utilajului. De luni 
de zile două mașini de încărcat stau 
la Haneș nefolosite din lipsă de ca
blu de 32 mm. Oare preluarea ini
țiativei, mobilizarea fiecărui om să-și 
aducă contribuția pe loc sau post de 
muncă n-ar fi contribuit la înlătu
rarea unor asemenea deficiențe și la 
creșterea productivității muncii ? 
Fără nici o justificare se poate spu
ne că da!

Iată de ce extinderea inițiativei 
trebuie să preocupe toate conduce
rile administrative, organizațiile de 
partid și comitetele sindicale, și în 
aceeași măsură și consiliul local al 
sindicatelor. Preluată, aplicată cu 
întreaga răspundere, dezvoltată de 
fiecare colectiv în parte, inițiativa me
talurgiștilor din Zlatna va contribui 
la creșterea productivității muncii 
în toate întreprinderile raionului.

In cinstea zilei de 1 Mai, să des
fășurăm o întrecere tot mai entu
ziastă, să facem ca inițiativa meta
lurgiștilor de la Zlatna să cuprindă 
mase tot mai largi de oameni ai 
muncii!

SUCCESE DE SEAMĂ
IN ÎNTREPRINDERI

suta, 
cea 

Dez-

valoarea producției glo
bale a fost îndeplinită în 
proporție de 108 la sută, 
iar cea a producției marfă 
în proporție de 109 la su
tă. Productivitatea muncii 
a crescut în această pe
rioadă cu 2 la sută față 
de sarcina planificată și 
cu 4 la sută față de aceea
și perioadă a anului tre
cut. Printr-o folosire ju
dicioasă a materialellor 
colectivul acestei unități a 
reușit să realizeze în pri
mele două luni o econo
mie de peste 64.000 lei.

In cadrul întrecerii so
cialiste, rezultatele cele 
mai bune au fost dobîndi- 
te de echipa condusă de 
comunistul Hărmănaș Ni- 
chifor ca și de muncitorii 
Voicu Mihai, Bleneși Ca
rol și alții.

și respectiv 113 la 
dîndu-se produse de 
mai bună calitate, 
voltînd lupta pentru eco
nomii, colectivul de mun
că al uzinei a recuperat 
în luna februarie depăși
rea care a fost înregis
trată in ianuarie și a rea
lizat în plus o economie 
de 67.000 lei.

Cu planul trimestrial 
depășit

Continuînd zi de zi se
ria succeselor obținute în 
întrecerea socialistă, co
lectivul de muncă de la 
Iprodcoop Alba lulia, a 
încheiat primul trimestru 
din acest an cu rezultate 
deosebite în muncă.

Astfel pe primele trei 
luni, sarcina de plan la
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SĂ FOLOSIM FIECARE CLIPĂ PRIELNICĂ
LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE!

h același ritm/■\

Folosind din plin timpul prielnic, pe ogoarele gospodăriei agricole co
lective din Alba lulia se fac ultimele pregătiri în vederea însămînțării 
porumbului.

De zor la pregătirea terenului
Folosind din plin fiecare zi bună 

de lucru în cîmp, membrii ■ gospodă
riei agricole colective din Vințul de 
Jos au reușit să termine la timpul 
optim toate însămînțările din prima 
epocă. Ei au însămânțat astfel pînă 
la 10 aprilie 10 ha cu ovăz, 20 ha

Pregătirile trebuie grăbite
Una din sarcinile cele mai impor

tante care stau în aceste zile în fața 
consiliilor de conducere ale gospo
dăriilor colective este mobilizarea 
tuturor forțelor pentru executarea 
cît mai grabnică a lucrărilor de a- 
rături de primăvară și pregătirea 
terenului prin grăpări și cultivări în 
vederea însămînțării porumbului și 
a altor culturi de primăvară.

Semănatul executat la timpul cel 
mai potrivit în teren bine pregătit 
după regulile agrotehnice ne asigu
ră producții sporite de cereale la 
hectar. De acest lucru trebuie să 
țină seama și conducerea gospodă
riei colective din Straja care este 
încă mult rămasă în urmă cu pre
gătirea terenului. Aici, de pildă, pî
nă la data de 10 aprilie au fost e-

al

Cărămidă și țiglă 
peste plan

La sectorul ceramic 
I.I.L. „Horia", primele 
săptămîni de muncă din 
noul sezon au fost deose
bit de rodnice. Atît în ca
rieră, cît și în secțiile de 
fabricație, întrecerea so
cialistă a cuprins întrea
ga masă de muncitori. 
Prin măsurile luate pen
tru darea în producție a 
noii linii tehnologice s-a 
asigurat o puternică bază 
pentru creșterea producți
ei și productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea 
calității produselor. Ast
fel, folosind noile condiții 
create, colectivul de mun
că de aici a reușit să-și 
îndeplinească și să-și de
pășească sarcinile de plan 
pe luna martie, dînd pa
triei cu 54.000 mai multe 
țigle și cu 45.000 mai mul
te cărămizi.

In ce privește creșterea 
productivității muncii pe 
primul trimestru sarcina 
planificată a fost depășită 
cu 21 la sută. 

cu mazăre, 14 ha cu borceag și 9 ha 
cu floarea-soarelui.

Cu sprijinul mecanizatorilor. în 
cadrul gospodăriei se lucrează in
tens la pregătirea terenului pentru 
însămînțarea porumbului, efectuîn- 
du-se pînă în prezent arături pe o 
suprafață de peste 100 ha.

fectuaie arături de primăvară doar 
pe 20 ha față de 368 ha cît au pre
văzut, iar în ce privește pregătirea 
terenului, nu au grăpat nici un hec
tar din cele 45 care urmează să fie 
însămînțate în zilele următoare. Față 
de această rămînere in urmă, consi
liul de conducere trebuie să ia o a- 
titudine hotărîtă, mobilizînd toate 
forțele pentru a grăbi lucrările de 
arături de primăvară și pregătirea 
terenului pentru însămînțări.

Ce ss e așteaptă?
Peste țot timpul a devenit prielnic 

lucrărilor în cîmp. Numai că la gos
podăria colectivă din Galtiu acestei 
probleme nu i se acordă întreaga a- 
tenție. Acest lucru e dovedit de fap
tul că nu sînt folosite toate forțele 
și atelajele proprii la arat și semă
nat. De asemenea din lipsă de con
trol, nici tractoarele nu lucrează cu 
întreaga lor capacitate. Uneori a- 
cestea sînt lăsate să lucreze pe lo
turi individuale cum s-a petrecut în 
ziua de 6 aprilie la Coșlariu cu un 
tractor din brigada a V-a.

In clișeu: Brigadierul legumicol loan Lucaci din gospodăria agricolă 
colectivă din Șard, controlînd cu toată atenția răsadurile timpurii.
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Colectiviștii din Ighiu acordă în
treaga atenție desfășurării tuturor, 
lucrărilor din campanie în același' 
ritm. Odată cu folosirea tuturorfar- 
țelor pentru terminarea însămînțări- 
lor din epoca l-a, ei acordă atenție 
sporită și celorlalte lucrări din cam* 
panie. Astfel pentru a spori producția 
de grîu ei au îngrășat cu îngrășă
minte chimice întreaga suprafață de 
270 ha. De asemenea constatînd că 
pe anumite porțiuni, griul este des
călțat, au efectuat tăvălugirea pe o 
suprafață de peste 5 ha.

Pentru sporirea producției de ma
să verde de pe pășuni au fost cură
țite de spini și mărăcini peste 500 
ha pășune și, fînaț. In momentul de 
față colectiviștii lucrează de zor la 
pregătirea terenului pentru însămîn
țarea porumbului și la completarea 
aracilor în viile gospodăriei.

O atenție sporită acordă colecti
viștii din Ighiu și executării con
strucțiilor zootehnice. Zilele trecute 
ei au început construcția unui nou 
grajd, reușind să termine într-un. 
timp scurt săparea și turnarea fun
dației.

Nici o întîrziere 
la efectuarea lucrărilor

Cu tot timpul înaintat de pînă a* 
cum, colectiviștii din Henig conti
nuă să fie încă mult rămași în ur
mă la executarea arăturilor și pre
gătirea terenului pentru însămînță
rile de primăvară. Pînă la data de 
10 aprilie ei au executat arături de 
primăvară doar pe 45 ha față de 378 
ha planificat.

Față de această situație, consi
liul de conducere al gospodăriei co
lective trebuie să ia măsuri și mo- 
bilizîndu-și toate forțele să treacă 
din plin la pregătirea terenului pen
tru însămințări.

Gospodăria are încă o mare su
prafață de teren sub apă, în partea 
de hotar între linia ferată și Coșla
riu. Dar cu toate forțele pe care le 
are nu ia măsuri de scurgerea a- 
pei. De altfel aici apa băltește și- pe 
unele porțiuni de lîngă drumul ce 
duce ia Coșlariu. Tot aici, cu tot 
timpul înaintat nu s-a oprit pășuna- 
tul oilor de pe pășune.

Este timpul ca conducerea gospo
dăriei (președinte tov. Barbu Tra
ian) să ia măsuri urgente pentru li
chidarea unor asemenea lipsuri.



11 dc întrecere șl rescue
Duminica trecută, comuna Mihalț 

a îmbrăcat haină de sărbătoare. A- 
vea loc aici faza intercomunală a 
celui de-al VII-lea concurs și sute 
de colectiviști din partea locului s-au 
întrunii la căminul cultural pentru 
a-i vedea pe cei care, după pregătiri 
făcute cu grijă, urmau să-și dove
dească măiestria în cîntec și dans.

Cei dinții au urcat pe scenă ar
tiștii amatori din Totoi. Și, corul pe 
patru voci al colectiviștilor din a- 
ceastă așezare, deși insuficient fi
nisat, a dovedit reale posibilități de 
afirmare în viitor. Repetițiile făcute 
cu mai multă sîrguință, cu mai tnul- 
tă insistență asupra părților mai 
grele din cîntece vor putea înlătura 
unele deficiențe din interpretare. Un 
fapt ce merită să fie subliniat însă, 
este acela că în Totoi sînt cîntăreți 
buni, dovadă fiind tovarășii Vlad 
loan, Nichita Vlad și alții care, fă- 
cînd parte din cor, au fost apreciați 
de spectatori și ca soliști vocali deo
sebit de talentați.

Urmînd corului, brigada artistică 
3e agitație a totoienilor s-a prezen
tat și ea bine. E necesară totuși și 
fn ce privește această formație o 
remarcă. Dacă tovarășa Bogdan 
Constanța, instructoarea brigăzii, ar 
fi acordat mai multă atenție mișcării 
în scenă și ar fi integrat mai orga
nic în text unele aspecte legate de 
specificul muncii actuale a colecti
viștilor, brigada s-ar fi prezentat și 
mai bine.

Pe scena căm'nului cultural din 
Mihalț, s-au perindat apoi alte și 
alte formații artistice. Colectiviștii 
din brigada artistică a căminului 
cultural din Dumitra au pus mult 
suflet îin interpretarea textului „In 
gospodăria noastră dragă". La sce
nă deschisă a fost îndelung aplau
dată solista Marcu Cornelia, bine 
pregătiți dovedindu-se și artiștii a- 
matori din Cistei și Sîntimbru. Cu 
un program de brigadă foarte bine 
pregătit au urcat pe scenă artiștii 
amatori din Coșlariu o bună parte
a reușitei revenind instructoarei a- 
cestei brigăzi. Mișcările în scenă, a- 
xarea textului -pe desfășurarea cam
paniei agricole de primăvară, pe în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriei colective, sînt doar cîte- 
va din elementele care au asigurat 
coșlărenilor un deosebit succes. Și 
apoi la fel de bine s-au prezentat 
artiștii amatori din Coșlar și ca dan
satori.

Aplauzele nu mai contenesc. Ar
tiștii amatori (care și-au prezentat 
deja programul au stîrnit admirație 
în rîndurile spectatorilor. Formațiile 
oare urimează însă, nu sînt nici ele 
mai prejos. Se succed una după alta 
melodiile cîntecelor „La gospodărie", 
„Invîrtita de la Geoagiu", „Țară 
scumpă să trăiești" și altele, inter
pretate cu măiestrie de corul colec-

Pe iarba proaspătă, în jurul pio nierei Condrea Maria din clasa a 
Vl-a A a Școlii medii „Horia, Cloșca și Crișan" s-au strîns „prichindeii" 
dintr-a l-a. Ei ascultă cu nesaț cele citite de tovarășa lor mai mare.

Alături de celelalte sectoare, sec
torul 'pomicol reprezintă pentru ra
ionul nostru o mare avuție. De pe 
întinsele livezi se string an de an, 
fructe tot mai multe și de calitate 
tot mai bună. Numeroase gospodării 
colective, ca urmare a veniturilor 
mari pe care le aduce pomicultura, 
și-au prevăzuît în planurile lor de 
producție să dezvolte acest sector. 
Unele au și trecut deja la fapte. 
Gospodăria colectivă din Bucerdea 
Vinoasă, de pildă, și-a -propus să 
planteze cu pomi suprafața de a- 
proape 100 hectare pe un teren care 
pînă în -momentul de față n-a pro
dus nimic. Acordînd atenție cuveni
tă acestei probleme, conducerea gos
podăriei a luat toate măsurile pen
tru săparea gropilor și aproviziona
rea cu material săditor. In zilele tre
cute aici a început plantarea meri
lor pe toată suprafața- de aproape 
100 de hectare. O preocupare îndea
proape pentru dezvoltarea pomicul- 
turii au avut-o și gospodăriile co
lective din Totoi și Stremț unde 
plantarea se desfășoară în ritm in
tens. La Totoi, de pildă, cele 17 ha 
planificate au fost realiza-te în în
tregime.

Cum timpul este destul de înaintat 
se cere. în momentul de față să se 

tiviștilor din Obreja. Cîntă viața 
nouă de pe Văile Mureșului și Tîr- 
navei soliștii vocali Meteș Otilia, 
Panta Eleonora și Ciortea Eleonora.

Așteptați cu nerăbdare de sutele 
de spectatori, e rîndul să urce trep
tele scenei colectiviștii din forma
țiile artistice ale căminului cultural 
din Mihalț. Și iată-i pe scenă. Mem
brii brigăzii artistice de agitație, in- 
struiți cu grijă de tovarășa Rusneac 
Maria interpretează cu multă sen
sibilitate textul „înflorește satul meu 
cu țara", -mult aplaudați fiind și so
liștii vocali Decean Nicolae și De- 
cean Sabina.

In fața spectatorilor își face apa
riția apoi corul căminului cultural 
gazdă. Optzeci și patru de colecti
viști fac să răsune pînă departe cîn- 
tecele „Glorie clasei muncitoare", 
„Te cînt partid", „Colectiva noas- 
tră-i bună". Și, hotărîrea de a-și 
face tot mai înfloritoare gospodăria, 
ce stăruie pe chipurile colectiviștilor 
Muntean Maria, Breaz Măriuca, 
Drăgan Gheorghe, Cîmpean Nico
lae, Truța Ana și a multor altora, 
fruntași în muncile agricole de pri
măvară, este aceeași cu preocuparea 
lor de a ridica pe trepte tot mai 
înalte activitatea culturală din co
mună.

★
Faza intercomunală a celui de-al 

VII-lea concurs, desfășurată dumi
nica trecută la Mihalț, s-a bucurat 
de un binemeritat succes. Felul în 
care s-au prezentat la concurs for
mațiile artistice sînt indiciu că pen
tru reușită s-a muncit, că activitatea 
culturală se bucură de un prețios 
sprijin din partea organelor de par
tid și de stat, că pasiunea pentru 
frumos cuprinde tot mai mulți co
lectiviști.

VIRGIL ȘERBU

urgenteze pe toate căile plantările 
de pomi, mai ales că actualul ritm 
e necorespu-nzător. Pînă în momen
tul de față din cele 210 hectare pla
nificate a fi plantate nu s-au reali
zat decît 119 ha. Inafară de aceasta 
se cer efectuate lucrări de comple
tarea golurilor mai în toate gospo
dăriile colective, cu sector pomicol. 
La gospodăria colectivă din Galtiu, 
de pildă, care are de înființat o li
vadă nouă de 2.150 pomi, nu s;au. 
făcut decît gropile. Este adevărat că 
materialul săditor lăsat în custodie 
la Aiud. a înghețat, dar de aceasta 
se face vinovată și conducerea gos
podăriei, deoarece n-a ridicat mate
rialul săditor din toamnă. Problema 
ce se pune acum este de a se studia 
cît mai urgent posibilitatea aprovi
zionării din altă parte sau folosirea 
altor soiuri deoarece a lăsa neplan
tată suprafața pe care s-au făcut de
ja -gropile înseamnă a cheltui la 
toamnă alte zile muncă pentru re
facerea -gropilor. Și la gospodăria 
colectivă din Benic, lucrările de 
plantări sînt rămase în urmă. Din 
cei 11.630 pomi planificați au fost 
plantați abia 800 pe o suprafață de 
4 hectare. La această gospodărie 
mai sînt încă de făcut și completări 
de goluri în livezile existente. -

Succese de seamă 
la Olimpiada de matematică 

și fizică _ _ _
\ In zilele de 23, 24 și 25 martie 
) a.c., la Deva a avut loc etapa re- 
? gională a Olimpiadei de matema- 
( tică și fizică.
) La etapa regională, Școala me- 
< die „Horia, Cloșca și Crișan" din 
S Alba Iulia a fost reprezentată de 
) un grup de zece elevi care, bine 
? pregătiți, au obținut rezultate de 
( seamă.
? La matematică elevul Tulbure 
( Mircea clasa a IX-a A a obținut 
) premiul III, elevii Almași Eduard, 
? clasa a Xl-a B, Racovițan Vasile 
( clasa a IX-a A au obținut mențiu- 
S ni, iar Tulbure Bogdan clasa a 
( X-a A, Ivanov Dumitru, clasa a 
IXI-a A și Petrescu Petre clasa a

VlII-a D au fost evidențiați.

Rezultate Ia fel de bune au fost 
obținute și la fizică. Elevul Pe- 

Itrescu Petre din clasa a VIII-a 
D, evidențiat la matematică, a ob
ținut la fizică premiul II, Drăgan 
Elena clasa a Xl-a B a obținut 
mențiune, evidențiați fiind Vlad 
Mariana clasa a Xl-a B, Tulbure 
Bogdan clasa a X-a A și Olaru 
Mircea clasa a IX-a A.

Neexistînd pe regiune, la clasa 
a IX-a premiul I și II la matema
tică, elevul Tulbure Alircea, care 
a făcut cea mai bună lucrare, a 

( fost propus pentru etaipa finală de 
j la București. La fel la fizică ne- 
( existînd premiul I, elevul Petres- 
) cu Petre a fost de asemenea pro- 
\ pus pentru etapa finală.
? Elevilor premiați la etapa- pe re- 
) giune li s-au înmînat diplome și 
( cărți, iar celor care au obținut 
) mențiuni sau au fost evidențiați 
s li s-au atribuit cărți.
? Prof. PEREBICEANU PAVEL

Pentru a grăbi plantările de pomi 
în cadrul gospodăriilor agricole co
lective din raion un ajutor substan
țial trebuie să-l acorde organizațiile 
U.T.M. Cu elanul lor tineresc, ti
nerii trebuie să organizeze diferite 
acțiuni patriotice la plantări. De a- 
semenea datorită faptului că în u- 
nele gospodării colective ca Benic, 
Stremț mai sînt încă de făcut un 
mare număr de gropi (la Benic d;n 
11.630 abia au fost făcute 3.800) este 
bine ca organizațiile U.T.M. să mo
bilizeze întreaga masă de tineret la 
muncă patriotică spre a sprijini gos
podăriile colective să termine în 
timpul cel mai scurt, atît săpatul 
gropilor, cît și plantarea pomilor.

Grăbirea cu toate forțele a lucră
rilor de plantare se impune atît pen
tru a realiza întreaga suprafață pla- 

. nificată, cît și pentru a efectua a- 
cesle plantări la nivelul cerut de 
regulile pomicole. Cum vremea e 
tîrzie s-ar putea produce o încălzire 
bruscă ceea ce ar dăuna pomilor. De 
aceea paralel cu celelalte lucrări 

' din campania de primăvară ce 
se efectuează, conducerile gospodă- 

' riilor colective cu sprijinul organelor 
tehnice trebuie să ia toate măsurile 
pentru terminarea plantărilor. Acolo 
unde nu este asigurat materialul să
ditor și nici -nu se găsește, trebuie 
studiate toate posibilitățile și în 
condițiile -dictate de climă și sol să 
se planteze meri, dacă aceștia se 
pretează, deoarece merii pot fi

Din scrisorile sosite la reaacție
Vinurile de Alba Iulia apreciate 

la justa lor valoare
Cu toată seceta care în cursul a- 

nulu-i 1962 a influențat în mod ne
gativ asupra dezvoltării strugurilor 
și acumulării în aceștia'de cantități 
normale de zahăr, datorită răspun
derii cu care muncitorii, tehnicienii 
și inginerii întreprinderii regionale 
„Vinalcool" Alba Iulia au muncit la 
vinificare s-a putut ajunge la situa? 
ția ca vinurile obținute să fie de 
bună calitate, fapt apreciat și la cel 
de-al II-lea concurs republican de 
vinuri.

La cel de-al II-lea. concurs repu
blican de vinuri, organizat de Con
siliul Superior al Agriculturii în 
luna februarie a.c. la București, în
treprinderea „Vinalcool" Alba Iulia

Fier vechi pentru utilaje noi
Convinși de importanța pe care o 

prezintă colectarea și predarea la 
I.C.M. a fierului vechi, salariații În
treprinderii „Vinalcool" Alba Iulia 
au predat pentru furnalele Hunedoa
rei în cursul trimestrului I 1963, 
cantitatea de 12.940 kg fier vechi 
și cantități însemnate de alte me
tale.

In această acțiune s-a evidențiat 
întregul colectiv al atelierului meca
nic de întreținere din Alba Iulia. De 
asemenea s-au evidențiat inginerul 
șef al întreprinderii și tovarășul in
giner lonescu Nicolae care au de
pistat utilajele vechi și necorespun
zătoare nevoilor actuale ale proce
sului de producție, întocmind în a-

In sprijinul colectiviștilor 
din sectorul zootehnic

Gospodăria colectivă din Teiuș 
posedă un însemnat efectiv de ani
male șl numărul acestora este în 
continuă creștere. Acest fapt este 
urmărit cu interes și de muncitorii 
ceferiști de aici care au hotărît să 
vină în sprijinul colectiviștilor care 
lucrează în sectorul zootehnic.

Odată hotărît acest lucru, harnicii 
ceferiști de la depoul de locomotive 
au și trecut la fapte. Ei au confec
ționat pentru gospodăria colectivă 
un cazan în care în numai 40 mi
nute se pot fierbe pentru hrana por
cilor 500 kg cartofi. Cazanului i s-a 
adaptat un sistem de încălzire cu 
motorină, aceasta fiind pulverizată 
pjrintr-un injector de un ventilator 
acționat cu Curent electric.

l»e scenă tinerii satului
însuflețiți de succesul obținut de 

brigada artistică de agitație a co
lectivistelor, tinerii din satul Drim-

procurați cu mai multă ușurință. 
Toate aceste măsuri trebuie însă bi
ne cîntărite spre a .nu greși cîtuși de 
puțin în alegerea pomilor ce urmea
ză a fi plantați.

Dezvoltarea pomiculturii consti
tuie o importantă sarcină trasată de 
partid. De aceea să nu precupețim 

. nici un efort pentru a dezvolta în fie
care gospodărie livezi cît mai ro
ditoare. 

Bucuria tinerilor este pe deplin justificată. Peste puțini ani aici, la 
Bucerdea Vinoasă, unde se plantează cele aproape 100 ha cu meri, va 
rodi una dintre cele mai mari livezi din raion.

a prezentat 4 orobe care au fost în 
totalitate medaliate: Fetească albă 
de Cricău a fost medaliată cu me
dalia de aur, iar Feteasca albă de- 
misec de Ighiu, Muscatul Ottonel de 
Cricău și rachiul de cireșe cu me
dalii de argint. Spre deoseb’re de 
concursul republican din 1958, în a- 
cest an linia degustărilor a _ fost în
dreptată înspre vinurile seci.

La realizarea vinurilor premiate, 
ca și a celorlalte vinuri mult apre
ciate de marea masă a consumatori
lor, un aport substanțial l-au adus 
tovarășii Ciobanu Zenovie, inginer 
șef, Iancău Dumitru, pivnicer, Hon- 
dola Alexandru, inginer și Buiuc I- 
larion, laborant.

cest sens formele cuvenite pentru 
casarea și scoaterea lor din func
țiune.

Colectivul de salariați al între
prinderii „Vinalcool" Alba Iulia se 
angajează ca problema colectării 
fierului vechi și a predării acestuia 
Hunedoarei să constituie și pentru 
trimestrul II 1963 o preocupare de 
frunte, conștienți fiind că cu cît vor 
preda Hunedoarei mai mult fier 
vechi, cu atît mai multe mașini și 
utilaje inoi se vor produce pentru u- 
șurarea muncii celor ce muncesc în 
uzine și pe ogoare.

CERCIU AUREL 
Directorul Intr. Vinalcool 

Alba Iulia

Tot pentru a veni în sprijinul co
lectiviștilor din sectorul zootehnic, 
la G.Ă.C. Teiuș au fost puse în func
ție o mașină pentru tocatul rămă
șițelor provenite de la animalele sa
crificate și o tocătoare de coceni, 
ambele acționate de curent electric.

Cu ajutorul muncitorilor de la 
depou, colectiviștii din Teiuș au fă
cut primii pași spre mecanizarea 
lucrărilor din sectorul zootehnic. Un 
început modest și totuși de mare 
însemnătate, dată fiind contribuția 
adusă la creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea hranei ani
malelor și realizarea de mari eco
nomii.

Coresp. VASILE STREMȚAN

bar au apărut și ei pe scenă, dumi
nică 7 aprilie. Și, în fața a nume
roși colectiviști, ei au prezentat pe 
lingă Mite puncte din program, bri
gada artistică de agitație cu tema 
„Agronomul nostru".

Bine pregătit, programul tinerilor 
și în special brigada artistică de a- 
gitație care a adus pe scenă aspec
te din preocupările actuale ale colec
tiviștilor a plăcut mult specta
torilor, constituind pentru ei un im
bold pentru executarea la timp și în 
cele mai bune condiții agrotehnice 
a lucrărilor agricole de primăvară.

C. DUNGACIU



La închiderea Invâțăminluiui de partid de la sale Să sporim pratafia de masă verde de pe pășuni

înainte de ota fixată, grupuri de 
colectiviști purtînd sub braț cărți 
și caiete se îndreptau spre sediul 
gospodăriei colective din Șard. E- 
rau cursanții de la învățămîntul de 
partid. Urma să aibă loc prima șe
dință a seminarului recapitulativ 
de încheierea anului școlar a învă- 
țămîntului de partid. Și de 
data aceasta, ca și la celelalte 
ședințe ale cursului, cursanții au ți- 
nut să fie prezenți la dezbaterea 
problemelor studiate. Astfel, din cei 
21 tovarăși înscriși la cursul seral 
anul II au fost prezenți 20.

Au început discuțiile la prima 
temă „Dezvoltarea agriculturii so
cialiste". Au luat cuvîntul la dis
cuții mulți tovarăși și fiecare a scos 
în evidență sprijinul permanent dat 
de partid și guvern țărănimii mun
citoare pentru a lichida cu înapoie
rea economică în care a ținut-o bur
ghezia.

Politica partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării — 
a spus în discuțiile purtate tovară
șul Meteș Silviu — a creat condi- 

‘țiile materiale pentru a se putea tre
ce în mod treptat la transformarea 
socialistă a agriculturii. Dacă în 
trecut pămîntul se ara cu pluguri 
trase de animale, astăzi, pe tarlalele 
întinse ale gospodăriilor colective 
lucrează zeci de mii de tractoare și 
mașini agricole. De asemenea — a 
arătat în continuare tovarășul Me
teș — pentru dezvoltarea agricul
turii, pentru creșterea continuă a 
producției agricole la hectar, statul 
nostru democrat-popular investește 
în fiecare an importante fonduri, 
sprijină gospodăriile colective cu 
sămînță de înaltă productivitate, a- 
nimale de rasă, credite pe termen 
lung, iar în ultimul timp au fost tri
mise în gospodăriile colective cadre 
de specialitate care ajută pe colecti
viști să obțină recolte din ce în ce 
mai bogate.

Discuțiile la această temă n-au 
fost epuizate. Fiecare dorea să vină 
cu noi amănunte, să vorbească des
pre felul cum s-au dezvoltat gospo
dăriile colective din țara noastră, 
din raion și propria lor gospodărie 
colectivă, ca urmare a muncii poli
tice desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid pentru mobili
zarea colectiviștilor la îndeplinirea 
sarcinilor izvorîte din Directivele ce
lui dc al III-lea Congres al P.M.R.

Tovarășii Bolea Petru, Milaci 
loan, Brișcaș Octavian, Meteș Pe
tru, fleiuș Ilie și ceilalți care au 
discutat la această temă s-au refe
rit apoi la felul cum s-a dezvoltat și 
întărit gospodăria colectivă din Șard, 
cum se va dezvolta ea în următorii 
ani.

„LUNA CURĂȚENIEI"

a cetățe- 
ore mun- 
gospodă- 
comunei.

Mii de ore muncă patriotică
Luna aiDrilie a fost declarată „Lu

na curățeniei". In acest timp cetă
țenii raionului nostru mobilizați de 
sfaturile populare participă în mod 
activ la diferite acțiuni menite să 
facă satele noastre tot mai frumoa
se, tot mai Ibine gospodărite.

In comuna Feneș, ca urmare a 
preocupării sfatului popular comu
nal ca de altfel și a deputaților. aici, 
cu participarea entuziastă 
nilor s-au executat mii de 
că patriotică, pentru buna 
ri-re și înfrumusețare a 
Printre alte probleme de ordin gos
podăresc a fost aceea a reparării 
drumurilor. Deputății au stat de 
vorbă cu alegătorii, le-au propus să

- participe în număr cit măi mare la
- această acțiune, căci este în intere

sul lor. Și îndemnul deputaților, a 
prins viață. In frunte cu deputății, 
cetățenii din comuna Feneș au re
parat aproape 4 km drumuri, au des
fundat sute de metri de șanțuri pen-. 
tru scurgerea apei și au executat re-

■ parații la diferite punți de trecere
■ peste Valea Ampoiului.

Cu sprijinul deputaților
Valea ce coboară din satul Dumi

tra prin Hăpria, se revarsă ori de 
site ori plouă provocînd pagube ce-

S-a arătat, de pildă, că în anul 
1962 colectiviștii au acordat atenție 
deosebită creșterii fondului de bază, 
câre la sfârșitul anului 1962 a ajuns 
la 1.160.000 lei față de numai 540 
de mii cît era la finele anului 1961.

Referindu-se la atenția ce se a- 
cordă de către statul nostru creșterii 
numărului de animale și productivi
tății acestora, tovarășul Dumitrean 
Vaier, a arătat în continuarea dis
cuțiilor, felul cum s-a dezvoltat sec
torul zootehnic al gospodăriei co
lective, ca urmare a sprijinului pri
mit din partea statului și a preocu
pării de care a dat dovadă consi
liul de conducere al gospodăriei co
lective. Dar, cu toate că în prezent 
noi avem peste 200 bovine, față de 
numai 64 cîte aveam la începutul a- 
nului trecut, mai avem multe de fă
cut pentru a atinge încărcătura de 
animaler la suta de hectare — a ac
centuat tovarășul Dumitrean Vaier.

Despre acest sector important al 
gospodăriei colective au mai discu
tat și alți tovarăși care au scos în 
evidență căci pentru creșterea în 
continuare a numărului de animale 
și pentrtt a obține de la acestea 
producții mari de lapte și carne va 
trebui să se acorde în viitor o aten
ție deosebită bazei furajere și con
strucțiilor zootehnice. Pe lîngă baza 
furajeră și construcții zootehnice, 
noi trebuie să dovedim mai multă a- 
tenție pe mîna cui dăm în grijă a- 
nimaleie, să fie repartizați la acest 
sector cei mai pricepuți colectiviști, 
a completat discuțiile la această 
problemă tovarășul Bolea Petru.

Interesante au fost și discuțiile 
purtate care s-au referit la planul de 
producție al gospodăriei colective, la 
felul cum este organizată munca, la 
sarcinile consiliului de conducere al 
gospodăriei colective, ale brigăzilor 
brigadierilor și șefilor de echipe.

Cu multă siguranță tovarășii au 
dezbătut probleme legate de norme 
și normarea muncii, despre reparti
zarea justă a forțelor de muncă, fo
losind denumiri și termeni tehnici 
ca adevărați tehnicieni.

Ca rezultat al transformării socia
liste a agriculturii, au fost scoase 
în evidență profundele transformări 
petrecute în viața oamenilor muncii 
de la sate, în ridicarea nivelului lor 
material și cultural.

In încheierea discuțiilor din prima 
ședință a seminarului recapitulativ 
au fost arătate sarcinile imediate ce 
stau în fața colectiviștilor, în ceea 
ce privește executarea la timp și în 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
din campania agricolă de primăvară.

E. GLIGA

lor din jur. Cetățenii din Hăpria 
s-au sfătuit cu deputății sfatului 
popular ce-ar putea face pentru a 
înlătura această situație. Și, singuri 
au găsit soluția. Să construiască un 
dig pentru a zăgăzui apa rezultată 
din ploi.

Concomitent cu această lucrare, 
cetățenii din Hăpria au luat parte 
la desfundarea a 540 m.l. de șanțuri 
pentru scurgerea apelor, la repara
rea gardurilor și la alte acțiuni cu 
caracter patriotic, toate în scopul 
continuei înfrumsețări a comunei.

Și cetățenii din comuna Pețelca, 
la îndemnul deputaților au executat 
în această perioadă lucrări de inte
res obștesc printre care, amena jări la 
localul școlii, desfundarea șanțuri
lor pentru scurgerea apelor la in
trarea în comună și altele.

La Ciugud 
nu s-a întreprins nimic

Dacă ,în marea majoritate a co
munelor din raion, sfaturile populare 
comunale și-au propus să întreprin
dă o seamă de acțiuni pentru înfru
musețarea comunelor, acțiuni care 
să cunoască în luna aprilie intensi
tate și s-a reușit să se obțină rezul
tate pozitive, nu același lucru se 

. poate spune despre comuna Ciugud.
Aici, pînă în prezent,- deși ne gă-

Grijă deosebită
îndrumați îndeaproape de către 

organizația de partid și folosind cît 
mai judicios timpul bun de lucru 
colectiviștii din Totoi, muncesc cu 
însuflețire în toate sectoarele de ac
tivitate, hotărîți să obțină succese 
tot mai însemnate în sporirea pro
ducțiilor animale și vegetale.

Paralel cu lucrările de însămîn- 
iiări și de plantarea pomilor, în sco
pul asigurării unor cantități cît mai 
mari d:e furaje animalelor în tot 
timpul verii, ei acordă o grijă deo
sebită sporirii producției de masă 
verde pe pășuni. In acest scop, co
lectiviștii din Totoi au luat din timp 
măsuri pentru curățirea și grăpa
rea în întregime a suprafeței de 350 
hectare pășune, iar pentru a spori și 
mai mult producția de masă verde, 
suprafața de 60 ha a fost reînsă- 
mînțată cu iarbă. Printre fruntași la 
executarea acestor lucrări se nu
mără colectiviștii Nichimiș Nicolae, 
Gligor Dănilăk Anca Zănovia, Bog
dan loan, Lăncrănjan Maria și alții.

O sarcână
păsârilor constituie o 

sursă de venituri și în 
gospodăriilor colective 
se acordă atenția ctive-

Creșterea 
importantă 
majoritatea 
din raion i . .
nită. Aceasta se vede și din măsu
rile luate pînă acum. Astfel, în 
multe unități au fost amenajate din 
timp puiernițe, s-au asigurat ouăle 
necesare și s-au pus cloște pentru a 
se asigura un număr cît mai mare 
de pui.

Pe lîngă creșterea unui' mare nu
măr de păsări (găini), în multe uni
tăți agricole s-a trecut la creșterea 
și a unui însemnat număr de gîște 
pregătind din timp cele necesare. De 
exemplu, la gospodăriile colective din 
Sard. Totoi, Ciugud și altele, unde 
consiliile de conducere s-au preocu
pat de creșterea păsuirilor și au creat 
Condiții corespunzătoare, rezultatele 
obținute sînt tot mai frumoase, 
ele avînd încă de pe acum un număr 
însemnat de pui.

Nu la fel de bine stau însă lucru
rile la gospodăria colectivă din 
Drîmbar în ce privește creșterea pă
sărilor!: Această unitate și-a prevă
zut în plafiul de producție să creas
că în acest an un număr de 1.300 
gîște. Condițiile naturale sînt bune. 
Gospodăria colectivă dispune în 
prezent de 150 gîște matcă. Dar 
lipsește preocuparea conducerii gos
podăriei neutru asigurarea creșterii 
gîștelor. Nici pînă la ora actuală nu 
au fost puse ouăle la clocit, iar co
tețul este și acum așa cum a fost 
improvizat în anul trecut.

In realizarea acestei sarcini, nici 
comisia de femei nu și-a adus Insu
ficientă măsură contribuția, cu toate

sim aproape la jumătatea lunii a- 
prilie, sfatul popular nu a întreprins 
nimic concret pentru a mobiliza ce
tățenii la diferite acțiuni cu carac
ter gospodăresc. Și nu se poate spu
ne că în comuna Ciugud, din acest 
punct de vedere n-ar mai fi 
nimic de făcut, Sînt în raza 
comunei drumuri de reparat, șan
țuri de desfundat și alte lucrări ce 
trebuiau executate pînă acum. Dar 
aceasta nu s-«a făcut. Se pune în
trebarea: comuna Ciugud nu parti
cipă la întrecerea ce se desfășoară 
între comunele din raion? Dacă par
ticipă, atunci acest lucru trebuie do
vedit prin fapte. ’ _

La chemarea primăverii, elevii Ș colii profesionale de mecanici agri
coli au pornit la înfrumusețarea îm prejurimilor internatului.

Să fie grăbite lucrările de curățire a pășunilor
Pășunile naturale în raionul nos

tru constituie una din principalele 
surse care asigură în mare parte 
hrana animalelor în tot timpul verii. 
Ținînd seama de aceasta și pentru 
a contribui la sporirea continuă a 
producției de masă verde la hectar, 
conducerile gospodăriilor colective 
au luat din vreme o serie de măsuri.

Astfel, imediat ce timpul a per
mis, în majoritatea unităților agri
cole din raion, colectiviștii au tre
cut la curățirea și grăparea pajiștei, 
la nivelarea mușuroaielor și comba
terea buruienilor pe toate suprafețe-

Mai multă
Și conducerea gospodăriei colec

tive din Mihalț trebuie să acorde 
mai multă preocupare organizării și 
executării lucrărilor de curățire și 
întreținere a pășunilor naturale. 
Deși această unitate dispune de for-

oecjiijafa
că s-a angajat să sprijine această 
importantă acțiune.

Deoa,rece gîștele nu cresc singure, 
conducerea gospodăriei trebuie să 
se preocupe cu mai multă răspun
dere pentru a le asigura con
diții tot mai bune. In acest 
scop este necesar să se treacă de 
urgență la curățirea și repararea co
tețelor existente, să se asigure o 
mai bună îngrijire a gîștelor și să 
se țină o strictă evidență a ouălor. 
De. asemenea trebuie ca pe măsură 
ce se asigură ouăle necesare să se 
pună cît mai multe cloște. Numai 
așa colectiviștii din Drîmbar vor 
reuși să-și îndeplinească această im
portantă sarcină ce. le revine din 
planul de producție.

PLENARA CONSILIULUI RAIONAL U. C. F. S.

Activitatea de 
și sport — la un

Cu cîteva zile în urmă a avut loc 
plenara Consiliului raional U.C.F.S. 
Plenara a analizat activitatea desfă
șurată de Consiliul raional, de asocia
țiile sportive din raion, pentru con
tinua întărire a activității de cultură 
fizică și sport din comunele și sa
tele raionului.

In ultimii ani — așa după cum de 
altfel a reieșit și din plenară — ac
tivitatea (în domeniul culturii fizice 
și a sportului s-a îmbunătățit simți
tor. Mase tot mai largi de oameni ai 
muncii, participă la competițiile 
sportive, manifestă interes și își a- 
duc contribuția lor la succesele ce 
se înregistrează zi 
15.000 de oameni ai 
ion sînt; membrii ai 
mai muțiți oameni ai 
pă la manifestările sportive. Numai 
1a spartachiada de iarnă, ediția 1962- 
1963 au fost antrenați peste 13.000 
tineri și ținere. S-au făcut progrese 
serioase în ce privește extinderea 
gimnasticii în producție. La fabrica 
„Ardeleana", la Atelierul de zonă

de zi. Peste 
muncii din ra-
U.C.F.S. Tot 

muncii partici-

le de pășuni. Mai sînt însă unele 
conduceri de unități, care preocupa
te fiind de alte treburi, au neglijat 
Organizarea acțiunii de curățire a 
pășunilor. Numai așa se explică fap
tul că la gospodăria colectivă din 
Oarda de Jos pînă la data de 10 a- 
prilie, au fost curățite doar 40 ha 
fată de 400 ha cît au prevăzut.

Deoarece timpul este foarte îna
intat și conducerea acestei unități 
trebuie să treacă de urgență la or
ganizarea și executarea lucrărilor 
de curățire a pășunilor în timpul cel 
mai scurt.

operativitate
țe și mijloace suficiente, ele nu sînt 
folosite destul de judicios din care 
cauză continuă să rămînă în urmă, 
aminînd de pe o zi pe alta executa
rea acestei importante acțiuni.

Cu tot timpul înaintat de pînă 
acum, nu au reușit încă nici pînă la 
data de 10 aprilie să curețe în între
gime pășunile naturale de spini și 
alte buruieni care împiedică crește
rea și dezvoltarea în bune condițiu- 
ni a pajiștei. Pînă la această dată 
din 250 ha au fost curățite doar 170 
ha. De ce atita lipsă de răspundere 
din partea consiliului de conducere 
față de rezolvarea la timp a unor 
probleme atît de importante în fu
rajarea animalelor? La aceasta să 
răspundă tovarășul Bedelean Gheor
ghe, președintele gospodăriei care 
trebuie să-și organizeze mai bine 
munca și să acționeze cu mai multă 
operativitate pentru îndeplinirea sar
cinilor care stau în fața gospodări
ei, să ia măsuri de urgență în așa 
fel ca în timpul cel mai scurt să 
fie terminată pe întreaga suprafață 
curățirea pășunii.

cultură fizică 
nivel tot mai înalt
din oraș, gimnastica în producție a 
devenit o obișnuință. S-au obținut o 
serie de succese și in activitatea tu
ristică. In cele 8 secții pe ramură de 
sport își desfășoară activitatea a- 
proape 500 sportivi. Mulți din ei ca 
Dreghici Gheorghe, Popa Cornel, 
Popa Maria, Mărginean Ioan, și 
mulți alții sînt fruntași nu numai în 
sport, ci și în producție.

Cu toate rezultatele obținute, ple
nara a scos la iveală și o serie în
treagă de lipsuri, care au frînat ac
tivitatea de cultură fizică și sport. 
Discuțiile purtate de tovarășii Pe- 
trușca loan, Cătană Cornel, Pleșa 
loan, Bocăneț Mihai, Pășteanu Vic
tor și alții au arătat că asociațiile 
sportive din raion muncesc une
ori sporadic, că în activitatea spor
tivă există o slabă continuitate, fapt 
c.e duce la desfășurarea pe cam
panii a multor activități sportive. 
Deși la spartachiada de iarnă au 
participat un număr însemnat de 
oameni ai muncii nu s-a asigurat 
antrenarea tuturor membrilor U.C. 
F.S. Comisia de organizare a spar- 
tachiadei de iarnă s-a mulțumit cu 
faptul că participă la această în
semnată competiție elevii școlilor, 
fără să-și îndrepte atenția si inspre 
mobilizarea maselor largi de oame
ni ai muncii din întreprinderi și in
stituții, din gospodăriile noastre co
lective. De altfel modul defectuos în 
care și-a desfășurat această comi
sie activitatea, rezultă și din faptul 
că înafara celor două ședințe avute 
în perioada desfășurării sparlachia- 
dei, membrii comisiei nu s-au depla
sat de loc în asociații sportive 
a controla și îndruma cît mai 
creț activitatea acestora.

Atragerea maselor largi de
meni ai muncii la activitatea spor
tivă prin organizarea duminicilor 
cultural-sportive, constituie o formă 
care a dat rezultate din cele mai 
bune. Dat dacă in 1962 ati fost or-
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: sol ibui 
Bp ujoa aj aa aijEjnajja ap ajijn'Saj 
ajaadsaj gs js gasBOuna gs psSqqo 
ajsa jsijaiaiq is uojaid ajuaaij aijBjna 
-Jta ap jbjajuapiaaB lijgjjAa jndoas 
uj’ _ -ajuappaB 'bj BjsBaaB u_ud 
ajajsBu pujp ‘uopiqB ad ap ajiuijui 
nsi ‘ajoaiqaA ajjB na ajaaajjui ”ej 
ngi as ‘jojjzgjjs jhaojljtu ad ‘gSuijs 
BajjBd ad Sjaui oJeu jiun juis ibjv 
•jojjjnumjp is jojizujjs b sjatu ap 
injnsuas s gjdBajp Bajjnd ad jEuinu 
ajnajja gs ijsSijqo juis iijsjjaiaig 

■b.ujSbui gas'eajd 
-o gs duiij nB ibui nu ajapîiijdjns

9i|e|n9jp ap 8|i|nSaj uigpedsaj a$
•Bjuijnsn no isupd y jod

jnpj ui 9juo ‘ndnj njju as opun jn3, 
-oi ipiuniU'Od oippj op asitua appu 
-1110$ -inj IE UJ E3JB0)UI as es jnui

oippj Q|euuues
•ajBjijEiaads ap jojijjga 

BaJBiaajaa uip ajnuijqo ajajutjsou 
-na na aaijaBJd ajss ajajBjjnzaj gj 
-uauBtujad ui guiquii uog ajq uu)j 

'(io — RjjEd b bj jbi ‘pg — 
BlBJJ B Bj ‘gg — snop B BJ ‘12 aj!Bj 
-gj suind ej) jaajnd ap qqj ‘pnpuij

iuE iop tn poind ap Eins q

■aaiBojoaS ajiaoda uip jjnBzou 
-ip jojisBijn jb sBiujn jEJauaBap ‘aj 
-saJij js ujjjgq ajJBOj un Bp gjuijjs

unnzouip jv SmiuQ
•oip.BJ ap jnjBJEdB BjuauiijB 

B njjuad gjuapijns gaujaaja ațSJaua 
ap ajBjijUBa o-jjtri jBiJajBui jsaaB 
ap gjBUijojsuBjj ajsa latujBd b gpu 
-ojBO BiSjaug 'jBJBdB ap gjBxJaj ajsa 
ajBa aijsBjdouuaj jbijqjeui uip gj

laiujvd v djiiojvj îdiSjLdus pt^o^nlp nj
•iJnzsa ap OOO'SI I® 

000’2 3->ldi JBnuu gZBajjsiB'ajuj bjijsij 
-sjg ’idjas ap ijBasnm jojiuauiBO jinj 
-guinu ajsaAijd aa ui guijsgj sajjaui 
-y uip aoj jntuijd gdnao EijiZBjg

ue un-j|Ui seiun|sj
•souinjj is ajBtu aedoa un jjuaAap b 
is jijjoauj b . apun jaiajBS Bjnqjoas 
ui sunls n ajgsud ooja ap obs juia 
ap gsnpu gjuiuigs o ga aundinsajd 
ag ’auiq ajJBoj Sajajui aș „jnâBU 
-iqa“ is „jnjBjaiJdojd" ga ajBd as gj 
-inusiqoau „gzoiquiis11 ejseoob uj

’iu 8 ap aui 
-ijjgui o is tua Qg ap gjuuajuinajia 
o ajB mjnpBjq jniqaunjj, ‘BiajEs 
na gjidojuoa adBOjdB ajsa BinjsaaB b 
gjBoijajui Bajjsg ‘injnpBjq [niqa 
-unjj ap gjnjdiun ajsa ajsa is 
luauiBo ș dBauj ajaa ui gjnqjoas 
o ajsasgS as ajBxfoq ia janeojoa jna 
-ojlitu uj ’ura Q22 ap injniqaunjj E 
gjuijajtunajia o is ui 2 ajsaci ap atu 
-jjjgui q ajs Bjajeg ’apjaA psjq sotu 
-njj un- ‘ojBujuinj o Ba jdajp ‘ajsaja 
BiaJga jnjjjA uud ‘gjpnsgj ‘guijjgq 
ajajBS o — jinusiqoau jnjoj na aBaoa 
un gj]® as (EiABjsoSnj) BiuaAojg 
uip Iubj» injnsBJo sajaidojdB uj 

n|qnp aedoo ufț 

Patti Hid mros id

uiJd ijBnj pujij ojnB jjjojganpuoa aa 
-ajBoap ‘aajj aiea ajiuissui ap ijiaoj 
abj3 juis ‘sasos ui ijo ajjntu ap pui3 
■nd 'Jojajasos bbuiSjeui nss ijnuunjp 
ad gaBOl as BjjsaaB puia iiidoa na 
ajuapiaas ap ajjjnzBa juis 3jbj n\

•aijBjnaJia ap 
JojajuapuaB auiijOiA gpsa nu gs ia Ba 
njjuad ijjjsou jojjidoa laijBjnajia b; 
-ui-Aijd ut tuoAB gs ainqajj gjiqasoap 
glijB o ’ajuapiaaB babjB gjajns jaj 
-JSB is BpBjjs ubs jntunjp juajBau gz 
-BasjaABj; ‘gjnSaj gjsBaaB ap juoa 
puiuijau juojaid iiun pup ajunzBa 
ajuaAaajj bjjboj jujs qoauad gjsix 
-a nu ijnsuas ajaquie uip gaep uigj 
-uBisb au gs ainqajj Basos o nss Bp 
-BJJS ESJ3ABJJ b ap ajUIBUJ -gjdBajp 
aiuq ui is iizgjjs anjnjjoa liijci bobj 
as BajBSjaABjj ‘asasdij sajsaoB eobp 
‘nss ajBOjBaipui ajqBj na ajBajBui 
ajjjaaajj uiJd gaBj as gs ainqajj jiz 
-gjțs b bjjb ad ajJBd o" ad ap jojiuoj 
-aid Baaaaajj asBJO ui ga uiaiuijqn's gs 
luanij nou uiq -jiuojaid na is jia ojiib 
iijojganpuoa ' no jijb jaijBj’najia boj 
-Bjaadsaj' ap auiaj ad ijaundxa ajjntu 
ibui Bqjy jnuojgj uj jnagj ns W'D'G 
js atjBjnojia jnpiAjas na ajBjoqBjoa 
11! 'VV'd'Cl b aijBjnajja jnjajAJas uaaa 
-E a<q 'aAEJB ajuapiaaB bj' aanp jod 
ajsa ijbui ibui ajajjE nBS jaj jsaa 
-B ap ijnBaJau gassaSJiAgs ibiu as

-njp HBp ij iodB ‘jojgjnua-oipBj un 
na gpjB/Jz o ji3 bj und ij ‘niA dinj 
un puiJd iq ‘jojidni BajBuiiiuajxa 
njjuad gjuBsajajui ajJBoj gpojaui 
o asasojoj bjojbuia BpBusq uj

no ejeo:p2ui/\
njjBd.ui juB iop ap sunaap ui jsjgj 
b ajSalijSui aj ajua ad ajBOjas pj 
ajaa uip Bupj -juapaaajd gjgj pjoa 
-aj un jnuijqo b ‘guBaajoQ '(I'd'H 
uip ‘uaajjaQ jejs ap gjoojj0B Bjjgpod 
-soS ui jub gnou ap gzBajanj ajBa 
‘uog ajjj uiiyj jajod ap jnjpjgasajg 

ap iiuauiBO ap jBjapisuoa ajsa jnjBjd 
-uiaxg -iJjatu jz ap ajsa ia satniSunq 
•gsBjjn gjiidos o gjuadopsap jsoj b 
Bizaiiopuj uip ajoiuojq ajajnsuj uj

-E.aads gasjd o siujsd na ajadoas as 
gs juaiojjins ajsa jEJBdis ap jajjsB un 
aunijaunj ui aund ® njjuag ■aijjaaja 
juaina ubs JOjBjnuinPB gjgj ‘auajBq 
gjgj gzBauoijaunj bjbp jBonznq ap 
oipgj ap ajBjBds ap dij nou un aj 
-BzuiA ui snd b gzauodsl gtujij q

•aaijaiAos asBJo ajjs is ba 
-oasogg bj is uinoajd ‘psjSuyuaq uip 
ajajjE ajjB ad is aJBdu joa jajjauJaq 
-io aijBjnaJia ap ijuaSB ‘pujjno uj 

ajuapiaaB io:u jujjsiSajui 
ris-s nN ’aijEjnajja ap jojjpjfoj b aj 
-Baipaui ap ajiJnzBa is jiqBJapisuoa 
jnzgas ny pjo njjBd ap snpaj ub-s 
aijaasjajui bj jojajnaiqaAojnB ajuijd 
-o ga gjBjv ajajnajEj •gijqesojdaji 
aiziaojcl o na jBuoijaunj v agaujaq 
-ia „aijBjnaJia ap jnjuax(B“ ‘jbjbjsui 
jsoj b puia ap junj aaaz ajaa uj

•gjiJdo ajsa 
bo ‘BOsBasgdap o-s gojsaaui buiSbui 
o Bajdsou BaBp is gzajiA gjiuinuB o 
njjuad jEjJSaj ajsa jiiAijizodsiQ -ajBd 
-lauțjd iajajjB ajBjaiijuj gp oijaujaq 
-ja „ajjBjnajia ap jnjuax?u“ ‘jujsbui 
ap jBila JBiunu un jBunpB b-s jaij 
-aasjajui ajs ijJgd ajaqtuB ap pur)

•ajdajSB gs j-npuiagj 
‘„ajsasdapad ji“ jnAjjizodsip ‘Bjanq 
puqoao jnjniuiup e gSuijs bajjeu 
ad sbjj e nss injnjojvuias injdajp 
ui jiJdo b-s is apjaA jnjButuas ap 
BiuBas jnuij b nu ‘gjanq ap puiaajj 
‘jajos un goBp jbq ’puu ap gJBjB 

pEjSuiuaq uip gpej;s o ad 
opoujaqp-aiiEjtuMp op jua§y

nu gs jdjiia ad Ba jndoas na ajBnj 
juis jjnsgui ajsaaB ga jnSțsaQ

■ajjBjnajia ap jojijnS 
-aj uajBjaadsajau 'ap jjbaouia jnagj 
ub-s jaj bj ajBa juBqgjgg uip uijsnS 
-ny Eiujs is asjauEjj ipBje^' ‘njj 
-ag sbjjjvv ad nss Bquiiq jnjBS uip 
aBjoajN 'ubaj ad ‘guBosjad o gain 
na gjajaiaiq ad gjnajja bjbo ‘j"-ju 
iioijqsj -jjs ‘Bijnj Bqjy uip ueoj uij 
-UBJSUO3 ad Buotjauss s ajioAau jsoj 
ns ‘aijijiui ap ajjsBou ajausSjo ijaj 
-BqB Bauauiass joun bjbj ui isng

•jBiaads ui jojjjsija 
-taiq b is jia ‘ojnB jojjjojganpuoa saj 
-jBd uip jjjB aijBjnajp "ap jojijnBaj 
jugjaadsajau ajB ajaad'sB izb is gaui 
juis ibui BajsaaB ajBoj'na ’jB(j

•bjojjb b 
jaiu is joj BjBjA puijijaijadau ‘juap 
-laaB un jaiu ap ijbaouia jnagj ns-s 
nu ia ga jjpuiui ij jod ‘ajjBjnajia 
ap ajijnSaj iisuiaojuj gjaadsaj ajBa 
‘IjjjB is w uniagjp ‘ J nusapojop 
‘njpuBxajy ubsjoq ‘-g iqasaAoqng 
jsjuy japw bo ojnB ijojgonpuop

•ajBanpa ap gaunttt gjnuij 
-sns o aiBosgjisap as gs jBsaaau ajsa 
junijanjjsui ajsaae ajaadsaj gs is 
gasBouna gs ijgjiun ajjB is '1'W'S 

‘ DVD ‘'SV'D ‘Jijnjijsui' jjapuud 
-ajjui uip ipunui iiuaiiiBO ijoj ca njj 
-uag aaijqnd ajjjnuinjp ad BijBjnajia 
puiAjjd jojiunijanjjsui b quojaid ajj 
-ga ap sajB jelii jio ajnaiqaAojnB ap 
iijojganpuoa ajjga ap jijb jiuajgjaa 
ijoj ajjga ap Bajojoadsaj i§ sajajssou 
-na ap pjetiiuijajap ajsa laijBjnajia 
b ijjipuoa aiinq uj BajBjinsgjsaQ ’

•aijijuiijs 
jBoiidxa ij jnjnd b nu jnuaiuouaj 
gjBptUBOoaa ‘isBtrijsgq uojijojtnooj 
EjdnsB gjuanjjui o jai’u nB nu ajBa 
jsp ‘gjnsui gjsBaas ui asasgS as 
ajsa ajBjaujui joum tijaipuji ajsajoj 
-ep as BjsBaaB ga aundnsajd ag ’ijj 
-atuijuaa EAijia na ajsaja ‘ub un ajj 
duiij BoiuijjBW Bjnsw uj gjs gasp 
‘gjsjjA ap juaJajipui ‘uio aaiJO

eoiuipe^j ispsui e 
siusțepnio q
------- «-------

uj gjaqij ajBa gp as i iiuisbui is jbu 
-mas un ajsaiuud jiiAijizodsip ‘jjbj 
-sb qns ap lajanq jnjdajp ui jaBxa 
gjjB as BjSBaau puia is biubj ui jnjuaj 
-na gzBajaauoa aAijaadsaJ iiuisbui 
jnjajos ‘aijaasjajui ap as-npujidojdy 
•ajBjozi ap gjinusjqo giujis o-jjuip 
guiBj o gJBXjj ajsa BJOjsaaB BijasojBa 
qng -jojijaiduiod ap? nes gjuaSjn ap 
jojaiBjids jojiuisBui ajBjaiijuj gpjooB 
13 qiqinotl uijnd ibiu jjo aijaasjajui 
bj Buiiugj gs eajsaOB ea BiuBas puju 
-ij ‘ajajnaiqaA gzeauinjpui is gjBsaa 
-au Bajugjoq apadaj ei „aijvjnajp 
ap jnjuaăy" ‘aijvuijojui o — jBuiuas 
un ajsauijjd as Aijizousjp ui lajanq 
BJdnsBap aaajj buisbiu o aa gjBp 
-uj aa ’JOjgjnua jâajp ajsaAJas ajBa 
is jnajBa ap" Ăijțzodsip inun ajaJij na 
BjnjgzSaj ui gsnd ‘gjBjozj goijBjaui 
gjanq o gjBjBjsui jsoj e jjbjsb qns 
‘pBjBuiuaq ujp ojbjjb jjbiu gnop 
jojaa laijaasjajui aje iJnjBj lujnd 
ajaa aa -ui Oi ap gjuBjsjp o ad

•Aasnij npBua’qg aijijim 
ap jnjoiBiu na ajBjoqBjoa ui jaiA 
-oqo>j Aaq jnjaujjSui ap is ‘aaiuqaj 
ajuiijs ui jBpipuBa jqsujdBq Jiiuip 

-BJA ap jBZilBaj ‘„JOjipuiS JOjBiuas“ 
un-jjuiJd jiiiaojui jsoj e jnjBiuojny 

qajiz 0|aj 
-o ajEoj ui isBjaaB ajsa nu ’sajajuiau 
-iq ‘ajBa ajmaiqaAojiiB ubs juojaid 
ap jiixnjjB ap «tusas guțj gs gsiii 
gjgj ‘ajuiBuip jijiqsjs lusjSojd un 
gdnp ‘BajdBou is buiz jaj bj injnjoj 
-tunas ajjuiiunj puiJSuijs is pujzuiJdn 
‘aiujossaa ap uisiuBaaui inun jnidia 
-uud gdnp Buoijaunj jo jbq goijaiA 
-og Baumujq ui ajjinu juis uina bsb 
‘jEiuojnB un bjjb as io.b ‘ajuiBuj

•jjaidiuod ap in|niaiAJas e ubs 
ojbjiubs juisBiu laun ajBjaiijuj pujp 
‘luojaia ap inxnjjs auijaj la ‘gjiqiz 
-IAUI gsuj ‘BJBJIJOJI1B buiui o nj

■aijaujaqia "’aijci 
-najja ap juoSb un ajadnjajjui bjbj 
gzBauoijaunj pnjSujuaq uip iqsAOij 

-IB33 BpBjjs is iqsÂasiiuaq inpjBAai 
-hq aJjuip Bijaasjajui bj puia ap iunj 
aaaz ajnaajj ajajțz jiuijdiui ns-g


