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Colectivul de muncă de la fabri
ca de încălțăminte „Ardeleana" din 
oraș, desfășoară o întrecere susți
nută pentru sporirea continuă a 
productivității muncii si îmbunătă
țirea calității produselor. Drept re
zultat, în cursul ultimelor 10 luni 
productivitatea medie obținută a 
fost cu 1,74 la sută mai mare decît 
sarcina planificată.

Un mare rol în obținerea acestor

Succes deplin lucrărilor 
Conlcrlntci orășenești de partid

Mîine, 30 noiembrie 1963, vor 
începe lucrările Conferinței orășe
nești de partid, Alba lulia, eveni
ment de mare însemnătate în viața 
organizației orășenești de partid. 
Delegații la conferință, în numele 
și din împuternicirea membrilor de 
partid, vor face bilanțul activității 
Comietului orășenesc de partid de 
la ultimele alegeri pentru rezolva
rea problemelor fundamentale eco
nomice, politice și social-culturale, 
vor stabili sarcinile de viitor și vor 
alege noul organ de conducere.

In atenția delegaților la conferin
ța de partid va trebui să stea ana
liza temeinică, multilaterală a re
zultatelor obținute în îndeplinirea 
sarcinilor reieșite din 
celui de-al Îll-Iea Congres 
P.M.R., a măsurilor ce se cer a fi 
luate pentru înfăptuirea sarcinilor 
de viitor.

Au mai rămas puține zile pînă la 
sfîrșitu! anului 1963. In curînd vom 
păși pragul anului 1964. penultimul 
an al șesenalului. In centrul dezba
terilor conferinței de partid să stea 
problemele legate de munca organi
zatorică și politică desfășurată de 
organizațiile de bază în scopul în
deplinirii sarcinilor economice și 
Amr cu seamă măsurile ce vor fi 
luate în viitor cu privire la reali
zarea ritmică și la toți indicatorii a 
planului de producție.

Conferința orășenească de partid 
constituie un minunat prilej de a 
analiza în mod temeinic felul cum 
se înfăptuiesc măsurile stabilite, 
de a scoate în evidență tot ce este 
bun și trebuie dezvoltat, de a criti
ca lipsuri'e ce s-au manifestat în ce 
privește îndeplinirea sarcinilor, de 
a indica căile concrete de îmbună
tățire 
mice.

In 
partid 
pe Jarg problemele privind întărirea 
fa ^continuare a rolului organizații
lor de bază în conducerea politică 
a activității economice și culturale, 
ridicarea muncii organizatorice la 
nivelul sarcinilor actuale. Pro
bleme ca : perfecționarea conti
nuă a stilului și metodelor de mun
că ale organelor și organizațiilor 
de partid, întărirea conducerii colec
tive, a simțului de răspundere și a 
disciplinei vor trebui larg dezbătute 
în cadrul conferinței. Este in
dicat să se acorde atenție

se 
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Directivele
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continuă a activității econo-

Conferința orășenească de 
este necesar să se dezbată

activității desfășurate în ce 
privește organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor partidului și 
guvernului, a propriilor hotărîri ale 
organizațiilor de partid.

Problemele legate de munca po
litică au o importanță tot mai mare. 
Acestor probleme trebuie să li 
acorde cea mai mare atenție în 
drul conferinței, analizîndu-se 
lui cum Comitetul orășenesc 
partid a condus activitatea în
raș, cum s-a ocupat de creșterea 
neîncetată a nivelului politic și î- 
deologic a membrilor de partid și 
a celorlalți oameni ai muncii, de 
aplicarea și popularizarea hotărîri- 
ior partidului, de informarea mase
lor asupra evenimentelor politice 
interne și internaționale.

Conferința orășenească de partid 
va dezbate temeinic preocuparea or
ganului de partid, a organizațiilor 
de bază pentru asigurarea unui con
ținut corespunzător și sporirea e- 
ficienței învățămîntului de partid 
în ce măsură acesta a contribuit la 
educarea politică a comuniștilor, la 
rezo’varea sarcinilor economice, po
litice și culturale, să scoată la i- 
veală neajunsurile în această di
recție și să stabilească măsuri de 
îmbunătățire a studiului învățăturii 
ivnrxist-ieniniste de către toți mem
brii și candidații de partid. In a- 
ceeași măsură va trebui analizat fe
lul cum s-au preocupat organiza
țiile de partid de educarea politică 
a oamenilor muncii, să stabilească 
noi măsuri care să ducă la perfec
ționarea formelor și metodelor edu
cării patriotice și internaționaliste a 
maselor largi a celor ce muncesc.

Izvorul forței partidului constă în 
legătura strînsă cu masele. In a- 
ceastă privință un rol deosebit îl 
au organizațiile de masă. Conferin
ța orășenească de partid trebuie să 
analizeze temeinic modul cum sînt 
îndrumate din punct de vedere po
litic organizațiile de masă pentru 
ca fiecare dintre ele să-și îndepli
nească sarcinile ce le revin.

Dezbaterile ce vor avea loc 
cadrul Conferinței orășenești 
partid, concluziile reieșite din dez - 
bateri precum și măsurile ce vor 
fi luate, vor contribui la obținerea 
de noi succese în îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Oamenii muncii din raionul nos
tru urează Conferinței orășenești 
de partid, succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor!
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» La fiecare loc de muncă 
«o productivitate tot mai înaltă
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rezultate le-a avut luarea din timp 
a o serie de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care au sporit în mod con-

siderabil eficiența muncii. Așa, de 
pildă, secțiile au fost dotate în a- 
ceșt an cu mașini noi, s-a intro
dus mecanizarea operației de tran
sportarea fețelor de la secția de 
pregătit-cusut la secția de tras-ter- 
minat, s-a instalat o bandă glisan
tă în secția stanță etc. Au fost a- 
poi mecanizate o serie de operații 
obținindu-se astfel pe lîngă o creș
tere simțitoare a productivității 
muncii și însemnate economii. Așa, 
de exemplu, au fost mecanizate o- 
perațiile de știanțarea acoperișului 
de branz, de croit piese pentru fețe 
prin ștanțare, care au dus la creș
terea productivității muncii și la 
realizarea unui mare volum de eco
nomii de piele, talpă și pînză, din 
care se pot confecționa aproape 
8.500 perechi ghete bărbătești.

l'n succes binemeritat
Zilele trecute, colectivul de mun

că de la secția R.R.D. din cadrul 
Depoului C.F.R. Teiuș a obținut un 
frumos succes. Echipa condusă de 
comunistul loan Morar a terminat 
reparația cu ridicarea de pe osii la 
locomotiva nr. 140275. Cu această re
parație colectivul sărbătorește si 
terminarea reparației la cea de-a 
130-a locomotivă de la înființarea 
acestei secții.

In cadrul acestei secții se acordă

o mare atenție ridicării calificării 
muncitorilor. Veteranii de aici cum 
sînt comunistul Breaz Ioan și alții 
au ajutat îndeaproape tinerii în per
fecționarea continuă a meseriei. Azi 
aici lucrează un colectiv sudat, cu 
o înaltă calificare. Acest lucru a 
ajutat foarte mult această secție să 
realizeze și să depășească cu 5 Ia 
sută, numai în 10 luni și 23 de zile, 
întreaga producție a anului 1962.

Calificarea muncitorilor în centrul atenției
Comunistul Onica Gheorghe 

din secția întreținere a fabricii 
.Ardeleana" se străduiește să 
contribuie cît mai mult la creș
terea productivității muncii. Do
vadă stau cele două inovații rea
lizate de acest harnic sudor.

Ridicarea continuă a calificării 
cadrelor, formarea de noi cadre, 
constituie o bază principală pentru 
continua creștere a productivității 
muncii. Ținînd cont de acest ade
văr, la E. M. Zlatna s-au luat în a- 
cest an o serie întreagă de măsuri 
în această direcție. Pînă în momen
tul de față in cadrul sectoarelor a-

O zi obișnuită la biblioteca comunală din Vințul de Jos. Colectiviștii 
restituie cărțile citite și-și iau altele noi.

In procesul multilateral al edu
cării comuniste, al ridicării nivelu
lui de pregătire politico-ideologică a 
oamenilor muncii, un loc principal 
îl ocupă învățămîntul de partid. Bu
na desfășurare a acestuia depinde 
de conducerea și îndrumarea lui 
concretă, permanentă de către orga
nizațiile de partid.

Ținînd seama de indicațiile con
ducerii partidului, Comitetul raio
nal de partid a îndrumat organele 
și organizațiile de partid din raion, 
ca în acest an să fie cuprinși în în
vățămîntul de partid membrii și 
candidații de partid, un însemnat 
număr de tovarăși din activul fără 
de partid. In întreprinderile, insti
tuțiile, gospodăriile de stat, S.M.T. 
și gospodăriile colective din raion 
au fost organizate în acest an șco
lar al învățămîntului de partid 451 
cercuri și cursuri. Față de anul 
trecut numărul cursanților a cres
cut cu peste 1.500.

îndrumate de Comitetul raional 
de partid, organizațiile de bază au 
luat din timp măsurile organizatori
ce pentru a asigura deschiderea în
vățămîntului de partid în cercuri 
și cursuri.

Se știe că succesul, eficacitatea 
învățămîntului de partid sînt hotă- 
rîte în cea mai mare măsură de 
nivelul cunoștințelor teoretice și po
litice ale propagandiștilor. Aceasta 
constituie o cerință primordială pen
tru rezolvarea sarcinilor mari ce 
stau în fața propagandei, pentru ex
plicarea temeinică a principalelor

Toală aientia învățămîntului de partid
teze ale învățăturii marxist-leninis- 
te în strînsă legătură cu politica 
partidului nostru. De aceea, multe 
comitete de partid și organizații de 
bază ca cele de la U.C.M. Zlatna, 
E. M. Zlatna, secția Ateliere centra
le Alba lulia, G.A.C. Mihalț, Cis- 
tei și altele se preocupă de pregăti
rea propagandiștilor, se interesează 
de felul cum aceștia își îndeplinesc 
această sarcină de partid, de cali
tatea propagandei de partid în cer
curi și cursuri. Numeroși propagan
diști, atît de la învățămîntul 
partid cu program de oraș, cît și 
din cei ce predau la cursurile 
cercurile de la sate, printre care 
țov. Susan Gheorghe, Șerban loan, 
Filimon Victor, Dragosin Aftenie, 
Trifan Nicolae, Bimbea Viorel, Gî
lea loan și alții, participă cu regu
laritate la pregătirile ce se fac de 
cabinetul de partid. Datorită aces
tui fapt ei reușesc să se pregăteas
că bine în vederea ședinței cercului 
sau a cursului, expunerile făcute 
au un bogat conținut teoretic și 
practic. Metodele folosite de ei con
tribuie din plin la participarea ac
tivă a cursanților, la dezbaterea 
problemelor puse în discuție, la în
sușirea în mare măsură a materia
lului bibliografic studiat. Pregăti
rea cu toată răspunderea în vede
rea ședințelor cercului sau cursului, 
crearea unei atmosfere combative

de

și

și a unor dezbateri interesante in
fluențează în mod1 pozitiv frecvența 
cursanților. In acest sens pot fi date 
ca exemplu cercurile conduse de 
propagandiștii Cutcan Alexandru de 
la G.A.C. Alba lulia, unde frecven
ța este de 98 la sută, Gîlea Ioan de 
la gospodăria colectivă din Galtiu, 
Filimon Victor de la U.C.M. Zlatna 
unde participarea cursanților este 
aproape sută la sută. Ceea ce este 
însă mai important este faptul căci, 
deși sîntem la începutul anului șco
lar în învățămîntul de partid, pri
mele succese sînt îmbucurătoare, 
mai ales în ceea ce privește conți
nutul de idei al propagandei de 
partid în cercuri și cursuri, efica
citatea acesteia în viața practică de 
fiecare zi. Acest lucru confirmă că, 
acolo unde există preocupare, atît 
din partea propagandiștilor, cît mai 
ales din partea organizațiilor de 
partid pentru îndeplinirea uner sar
cini atît de importante — educarea 
comunistă a oamenilor muncii — 
rezultatele nu întîrzie să se arate.

In ceea ce privește conducerea în
vățămîntului de partid, există din 
partea unor comitete de partid și 
organizații de bază o slabă preocu
pare. Dacă în perioada pregătirii 
anului de învățămînt s-au luat mă
suri pentru recrutarea de propagan
diști pentru conducerea cercurilor 
și cursurilor, nu aceeași preocupare

există pentru pregătirea lor. Deși 
Comitetul raional de partid a atras 
atenția comitetelor de partid să se 
ocupe de mobilizarea propagandiș
tilor la pregătirile ce se fac cu re
gularitate la cabinetul de partid, a- 
ceastă sarcină nu este îndeplinită 
întocmai de unele organizații de 
bază. Experiența a dovedit că fără 
o pregătire temeinică, permanentă 
și cu răspundere ce se cere fiecărui 
propagandist, nu poate fi vorba nici 
de un învățămînt de calitate. A- 
cest lucru încă nu a fost înțeles de 
unii propagandiști cum sînt tov. 
Tatu Gheorghe de la autobaza Al
ba lulia, Rusu Emil de la T.R.C.H., 
Vardiger L. și Breazu P. de la sec
torul ceramic al I.R.I.L. Alba lulia, 
Cojocaru Gheorghe de la coopera
tiva „Mureșul", Todor Simion din 
Drîmbar, Birăuță Petru din Totoi, 
Palko Rozalia și Oprita Todor de 
la gospodăria agricolă colectivă Te
iuș, Oțoi Victor de la gospodăria 
colectivă Benic și alții, care nu par
ticipă cu regularitate la pregătirile 
ce se fac la Comitetul raional de 
•partid. Din această cauză ei au 
încă goluri în ceea ce privește pre
gătirea materialului ce se cere a 
fi studiat în formele de învățămînt 
la care sînt propagandiști. Aceasta 
este și drept urmarea faptului că 
nici organizațiile de bază nu au 
luat măsuri de mobilizarea propa
gandiștilor la pregătire, de a con
trola felul cum ei își îndeplinesc a-

cestei unități au fost calificați în 
cursuri cu o durată de 6 luni, 118 
ajutori mineri, 62 mineri, 50 artifi
cieri și 36 manipulanți mașini mi
niere. De asemenea în cadrul lunii 
iulie s-au deschis Ia Almaș, Haneș 
și Valea Dosului 3 cursuri pentru 
calificarea a 100 ajutori mineri, 60 
mineri și 50 manipulanți mașini mi
niere. De două ori pe săptămînă, 
cursanților li se predau lecții cu
prinse în tematica cursurilor. Pen
tru cursanții care locuiesc în alte 
localități, li s-au asigurat condiții de 
cazare în zilele de curs.

Dacă în ce privește recrutarea 
cursanților a existat o intensă pre
ocupare, apoi nu același lucru se 
poate spune despre calitatea învă
țămîntului în cursuri. La cursurile 
deja încheiate, numărul celor care 
au obținut calificative mediocre a 
fost destul de mare. Conducerea ex
ploatării n-a urmărit și nici n-a 
dat indicații cadrelor inginerești de 
la centru, ca atunci cînd merg la 
sectoare,, să urmărească și calitatea 
învățămîntului. Din această cauză 
lecțiile nu se predau pe bază de 
conspect, nu se folosesc materialele 
didactice, fapt ce împiedică asimi
larea materialului predat. Ca o lip
să ce, trebuie arătată este aceea că 
deși se tot programează organiza
rea unei lecții model, conducerea 
exploatării și comitetul sindicatului 
nu dovedesc operativitate în această 
problemă.

Nici problemei ridicării califică
rii cadrelor nu i se acordă aici în
treaga atenție. Este adevărat că au 
fost organizate conferințe cu carac
ter tehnic, dar oricine cunoaște 
mărimea acestei unități nu poate fi 
de acord ca în aproape un an să se 
tină 13 conferințe. Lipsa de grijă 
rață de continua ridicare a califi
cării se face simțită în faptul că 
sînt Ja sectoare echipe care reali
zează o, slabă productivitate fizică, 
deși au condiții de muncă egale cu 
ale echipelor fruntașe.

lată de ce, pentru continua creș
tere a productivității muncii la 
E. M. Zlatna trebuie să se acorde 
mai multă atenție creșterii califi
cării muncitorilor și formării de 
noi cadre cu o înaltă calificare.

(Contiauare fa paf. 4-a)

...Teatrul de stat Valea Jiului pre
zintă azi 29 noiembrie a.c. pe sce
na Casei raionale de cultură din 
orașul nostru spectacolul: „Punc
tul culminant" comedie în trei acte 
de Gheorghe Vlad.

...La cinematograful „23 Au
gust" va rula între 29 noiembrie și 
1 decembrie filmul „Rebelul", iar 
la cinematograful „Victoria", între 
aceleași date, va rula filmul „Cel 
mai mare spectacol".



DE LA ÎNCEPUT

Grijă deosebită învățămîntului agrozootehnic de masă
I BINrQi A M POAUT1 ȘCOLII

Raid-anctietă
In unitățile agricole socialiste din raion au început de cîteva săptă- 

mîni cursurile învățămîntului agrozootehnic de masă. Școală a re
coltelor bogate — aceste cursuri sînt de mare importanță în vederea 
formării de cadre capabile să aplice în viață cuceririle științei și să 
contribuie astfel la dezvoltarea multilaterală și intensivă a agricul
turii raionului nostru.

In acest an în centrul unităților socialiste din raion vor funcționa 
un număr de 63 cercuri anul II și 29 cercuri anul I, cu un număr to
tal de circa 4.000 cursanți. Pentru buna desfășurare a cursurilor, pen
tru predarea lecțiilor Ia un înalt nivel calitativ și asimilarea celor 
predate, Consiliul agricol raional a luat o serie întreagă de măsuri ca, 
recrutarea și repartizarea lectorilor, instruirea lor, repartizarea ~pe 
unități a materialului didactic etc, dîndu-se îndrumări lectorilor să-și 
organizeze cît mai bine munca.

Pentru a vedea încă de la început felul în care se desfășoară învă
țămîntul agrozootehnic, redacția ziarului a organizat zilele trecute un 
raid-anchetă ale cărui constatări le publicăm în numărul de față.

Din n»u in primele rintel
La gospodăria agricolă colectivă 

din Galda de Jos învățămîntul a- 
grozootehnic de masă se bucură de 
întreaga atenție. La fel ca și în a- 
nul școlar trecut, aici atît lectorul, 
tovarășa inginer Suhov Maria, cît 
și consiliul de conducere al gospo
dăriei colective se îngrijesc ca pro
gramul ținerii lecțiilor să fie res
pectat, lecțiile să fie la un nivel 
înalt, iar przența să fie bună astfel 
ca însușirea materialului să se facă

Motive___
învățămîntul agricol de masă și-a 

început cursurile în urmă cu mai 
bine de două săptămîni și în pre
zent în unele gospodării colective 
au și fost ținute primele 3-4 lecții.

Interesul și dorința colectiviștilor 
de a cunoaște tot ce este nou în 
știinta agricolă se vede din numă
rul mare de participanți. De exem
plu. la cercul de creștere a plante
lor. anul II, din cadrul gospodăriei 
colective Galtiu, brigada din Sîn- 
timbru, la prima lecție au partici
pat 46 de colectiviști. Numai că a- 
ceasta a fost doar la prima lecție 
pentru că lecția următoare a fost 
amînată din cauza unor motive așa- 
zîse obiective. Așa s-a întîmplat în 
ziua de 25 noiembrie, ora 16 la 
brigada din Sîntimbru, tov. inginer 
agronom Bogdan Moise, lectorul a- 
cestui cerc, a găsit de ctivință să a- 

Concluzii

LECTORUL:
— Și acum, dragii mei, să vedem cine lipsește ?

Din constatările făcute cu prilejul raidului a reieșit cu toată pute
rea că în acele unități agricole socialiste unde a existat preocupare, 
unde buna desfășurare a învățămîntului este privită ca o importantă 
sarcină trasată de partidul nostru se obțin rezultate din cele mai bu
ne. La gospodăriile colective din Cricău, Căpud, Vințul de Jos, Gal
da de Jos și altele, ca urmare a preocupării consiliilor de conducere și 
a lectorilor s-au ținut pînă în prezent 3-5 lecții cu o participare des
tul de însemnată de cursanți. De remarcat este faptul că lectorii fo
losesc materiale didactice, mulaje, diferite schițe, producții agricole 
din gospodăriile respective. ,

Cu ocazia raidului efectuat au reieșit însă și o serie de lipsuri pen
tru a căror lichidare se cer măsuri operative. Unele cercuri ca cele 
din Țelna și Tăuți pînă mai acum cîteva zile nici nu și-au început 
cursurile. De asemenea se manifestă în mod cu totul nejustificat lip
suri în ce privește frecvența la unele cursuri. La cercul condus de tov. An
drei Raveca din gospodăria colectivă din Galtiu au participat din 43 
cursanți, la prima lecție 15, iar Ia a doua 16, la cel condus de tov. Băr- 
bănțan Nicolae de la gospodăria colectivă din Alba lulia din 32 
cursanți înscriși, la lecția a doua au participat doar 14. Astfel de si
tuații pot fi întîlnite și la cercurile învățămîntului agrozootehnic din 
Totoi, Pîclișa șî altele unde prezența este de asemenea slabă.

învățămîntul agrozootehnic de masă constituie un puternic mijloc 
de înarmarea masei colectiviștilor cu cuceririle științei, astfel ca 
ceștia să-și poată aduce întreaga contribuție la aplicarea regulilor
grotehnice, la dezvoltarea șî consolidarea unităților agricole socialis
te. De aceea consiliile de conducere, organizațiile de partid, sfaturile 
populare comunale, lectorii și toți ceilalți factori care concură la buna 
desfășurare a învățămîntului trebuie să ia toate măsurile încă de pe 
acum, ca de la început toate cercurile să-și desfășoare activitatea la 
nivelul sarcinilor trasate de partid.

a- 
a-

cît mai ușor. In acest scop sînt pe 
larg folosite diferite mulaje, colec
ții de plante și soluri etc. Aici au 
fost predate pînă în prezent 4 lec
ții, iar ca o dovadă în plus faptului 
că aceste lecții interesează pe 
cursanți, este prezența acestora de 
aproape sută la sută la cerc.

Deci la Galda de Jos învățămîn
tul agrozootehnic a început și se 
desfășoară ca și în trecut bine. Și 
acest exemplu se cade a fi urmat.

oSaiecitve ?
mîne ținerea lecției a doua pe mo
tiv că la biigada din Galtiu se îm- 
părțeau unele produse la zi-muncă. 
Dar dacă a fost amînat învățămîn
tul la Galtiu pentru. acest... motiv, 
apoi el trebuia amînat și Ia Sîntim- 
bru? Nu! Aceasta dovedește super
ficialitatea cu care unii lectori în
deplinesc sarcinile primite. Neres- 
pectarea zilelor și orelor fixate du
ce ia scăderea numărului de parti
cipant! și trebuie luată atitudine 
încă acum, de la început pentru a 
nu se mai repeta

Din cauza slabei preocupări 
pentrsi mobilizarea cursanților 
la unele cercuri din Benic, Țel- 
na, Tăuți și altele, învățămîntul 
agrozootehnic n-a fost încă des
chis.

Nu numai pe jumătate
In cadrul gospodăriei agricole co

lective din Benic, funcționează în 
acest an două cercuri pomicole, u- 
nui pentru cuisanții din anul II și 
altul cu cei din primul an. La cer
cul pomicol ânul II unde este lec
tor tov. Oarga loan, activitatea se 
desfășoară intens. Aici s-au ținut 
pînă în prezent un număr de 4 
lecții cu o participare de peste 95 
la sută.

Nu aceeași situație este însă și 
la cercul anului I, unde este lector 
tov. Oțoi loan. Aici, datorită re
crutării superficiale a Cursanților 
și slabei lor mobilizări, încă nici la 
data de 27 noiembrie învățămîntul 
nu a început. Pentru a înlătura 
asb'ei rfe lipsuri se impun de ur
gență măsuri.

Prezența să fie asigurată
Pentru anul școlar 1963/1964. la 

cercul pentru creșterea animalelor 
anul II din cadrul gospodăriei co
lective din Teiuș au fost înscriși un 
număr de 33 colectiviști din rîndul 
celor ce lucrează în acest sector. 
S-au luat unele măsuri pentru asi
gurarea materialelor necesare. Dar, 
numai cu lector și materiale, nu se 
poate ține cursul. La cele două lec
ții predate de către lectorul cursu
lui, tov. Pleșa loan, din cei 33 co
lectiviști înscriși au participat dbar 
cite 15 la fiecare lecție.

Față de această situație, consi
liul de conducere și organizația de 
partid trebuie să ia măsuri pentru 
mobilizarea tuturor celor înscriși 
să pailicipe la învățămînt.

Ps cînd deschiderea cercului?

din Țelna. 
posibilități în 

deschiderea
s-a

In majoritatea gospodăriilor agri
cole colective din raion unde orga
nizațiile de partid au acordat aten
ția cuvenită învățămîntului agro
zootehnic de masă, cercurile au fost 
pregătite din timp și deschise 
data stabilită. Nu același 
întîmplat însă și la G. A. 
brigada 
existat 
privință, 
viticol anul I s-a făcut abia du
minica trecută de cătr.e tovarășul 
profesor Teișan Constantin. îmbu
curător este totuși faptul căci la 
deschidere au participat 55 de 
cursanți din 60 cîți sînt înscriși.

Mai rău stau lucrurile la cercul 
pomicol anul II. Cei 35 de cursanți 
înscriși, deși așteaptă de la o zi la 
alta deschiderea cercului, aceasta e 
mereu amînată deoarece Consiliul 
agricol raional nu s-a îngri jit de asi
gurarea unui lector care să înlocu
iască pe tovarășa Avram Maria, care 
se află în concediu medical.

la 
lucru s-a 
C. Ighitt 
Deși au 

această 
cercului

activitatea cul- 
masă din co-

In ultimul timp, 
tural-edtîcativă de 
muna Oarda de Jos bate pasul pe 
loc. Ba se poate spune că aproape 
e inexistentă. Ușile căminului cul
tural de aici se deschid doar atunci 
cînd au loc proiecții cinematografi
ce sau cîte un program pregătit în 
pripă cu elevii școlii. In rest ele 
stau zăvorite. Sala căminului cul
tural este ferită cu „strășnicie" de 
priviri curioase. Și, într-o privință, 
poate e „bine" că-i așa. Ce să vadă 
oricine dezordinea care rămîneaici 
după prezentarea unui film sau 
altul?

Oglindită în cîteva rînduri, a- 
ceasta este situația la căminul cul
tural din Oarda de Jos. Și, ea nu e 
lipsită de cauze bine conturate. Sfa
tul popular comunal manifestă prea 
puțină grijă față de acest lăcaș de 
cultură,. și-apoi același lucru se 
poate spune și despre activiștii cul
turali. Altfel, cum s-ar putea expli
ca faptul că localului căminului îi 
lipsesc o seamă de geamuri, că în 
cutia aparatului de radio își țes 
pînza nestingheriți păianjenii, că 
picapul e și el fără glas ca și for
mațiile artistice?

La toate acestea apoi, se mai a- 
daugă încă una, care se poate spu
ne că le generează pe multe din 
celelalte. Ii lipsește căminului cul-

Lipsiți de podoaba frunzelor, co
pacii din curtea Școlii tehnice vete
rinare din Galtiu par niște uriași cu 
degetele resfirate printre care se 
vede albul clădirilor. Sînt clădiri 
vechi și noi. Unora li s-a pus te
melie din poruncă grotească cu ani 
mulți în urmă. Altele au fost con
struite de curînd. La un loc însă, 
toate slujesc azi celor aproape 200 
de elevi ai școlii, căci trecutului gro
tesc i-au fost șterse urmele și din 
sat și din vechea curte.

Dar. .. iată și elevii. Să pășim 
dincolo de ooarta școlii. Să le cu
noaștem munca, viața și preocupă
rile.

MUNCA ÎNCEPE IN ZORI
Spre ziuă, liniștea nopții se des

tramă. Educatorii Frîncu Ana și Al
bit Dumitru își consultă ceasurile, 
apoi se îndreaptă spre dormitoare. 
Vestec începutul unei noi zile dc 
nutncă.

Din așternuturile albe, elevii țîș- 
nesc sprinteni. își răcoresc fețele 
în apă rece, apoi sorb cu nesaț ae
rul curat al curții la exercițiile de 

i'iorare. Și așa, vine și buna dis- 
de mîncare. De alt- 
așteaptă. Intr-o sală 
fluorescentă face ca 

mai 
mai

să pară chiar

în-

«n 
poziție și pofta 
fel, masa îi și 
anume, lumina 
fețele de mese 
curate de cît sînt, iar bucatele 
îmbietoare.

Grupuri, grupuri, elevii se 
dreaptă apoi spre sălile de clasă 
luminoase, încălzite și dotate cu 
mobilier nou. Și, orele se scurg. Cu
noștințelor deja dobîndite, alteie noi 
Ii se adaugă. Cu rîvnă și interes me
reu mai viu, elevii își însușesc cu
noștințe temeinice cu prliviife Ia 
bolile infecto-contagioase ale ani
malelor. cu privire la bolile interne 
și farmacologia animală. Și-apoi a- 
celași interes stăruie în rîndurile e- 
levilor și cînd li se predau noțiu- 

Folosind din plin condițiile create, elevii Scolii tehnice veterinare 
din Galtiu se pregătesc cu sîrg pentru viitoarea lor profesie.

Oarda de Jos o conducere 
care să grupeze toate for-

de. mlin
iștitor.
căminul 
Indepli-

tural din 
hotărîtă, 
țele culturale din comună și să le 
dirijeze în sensul organizării la că
min a unei activități cultural-edu
cative de masă intense, continue, 
cu un conținut bogat, legat 
ca și preocupările colectiv

Director, ce-i drept, are 
cultural din Oarda de Jos. 
nește această funcție tovarășa Popa 
Elena. Muncind însă ca învățătoare 
în Oarda de Sus și avînd și domi
ciliu în acest sat, tovarășa Popa 
Elena se deplasează și greu și rar 
la căminul cultural de centru de 
a cărui activitate răspunde. Și, se 
vede,, că tocmai acest lucru este pe 
placul activiștilor culturali din co
mună. N-a venit directoarea? „Ce 
să facem noi fără ea“?l găsesc ei 
să se scuze și pleacă care încotro. 
De altfel, însăși numirea tovarășei 
Popa Elena, ca directoare de că
min vorbește oricui despre răspun
derea cu care activiștii culturali din 
Oarda de Jos își privesc sarcinile 
ce le revin. Cînd a fost vorba să 
fie numit director de cămin unul 
dintre ei, toți au dat înapoi și a fost 
nevoie să vină cineva dintr-un sat 
aparținător comunei care să „sal
veze" situația.

Oricare ar fi însă mentalitatea 
activiștilor culturali din Oarda de 

nile de chirurgie, igienă animală 
sau cînd li se vorbește despre cul
tura plantelor de nutreț.

Elevii de azi, tehnicienii veteri
nari de mîine, se străduiesc să pă
trundă cît mai adînc în tainele me
seriei și pentru aceasta au totul la 
îndemmă. Iată-i. In laborator, în
conjurați de planșe, schițe și mu
laje, sau ariceați asupra microscoa- 
pelor. Bulgărea Simion, Paraschie 
Sofica, Arion Maria din anul 
și Stan Maria, Bucur Marin, 
Maria și Petrean Sabina din 
111 par mai maturi, au ceva 
înfățișarea celor care cu rîvnă 
pasiune se îngrijesc de sănătatea 
animalelor —■ comoară a unităților 
noastre agricole socialiste.

ISCUSINȚA E RODUL
STRĂDANIEI

I, ca 
Bota 
anul 

din
Și

O zi pe săptămînă, elevii din a- 
nul III ai Școlii tehnice veterinare 
din Galtiu pleacă în practică de i- 
nițiere. Urcă în autobuzul școlii și 
poposesc la Miercurea la crescăto
ria de păsări, la Orăștie Ia crescă
toria de porci, la spitalul veterinar 
din Alba lulia sau în alte unități 
legate de specificul muncii lor. Și 
dacă în drum spre țintă îi însoțește 
cîntul, ajunși ei fac dovada iscu
sinței. Pensele hemostatice, bistu- 
riile, sondele sau pensele Reimers 
sînt niirîuite cu mîini sigure.

In legătură cu aceasta, vești din 
cele mai bune sosesc la școală și 
despre elevii anului IV aflați în 
practică continuă de un an. ZahaEie 
Vasile tehnician veterinar la Benic 
și l'umitraș Iosif la punctul de 
însăinînțări din aceeași comună, fac 
dovada unei bune pregătiri atîtteo
retice cît și practice. Și ca ei, spre 
mîndria școlii, cu aceleași bune re
zultate muncesc și Barbu Vasilj.lp 
G.A.S. Galda de Jos, Tomuță 
rica la G.A.C. Spini și în general 
toți cei 40 de elevi din anul IV a- 
flați la practică.

Jos, situația la căminul cultural de 
aici trebuie să-și găsească deîndată 
rezolvarea. Cu forțele existente în 
comună se pot organiza la cămin 
multe acțiuni frumoase. Și, au fost 
organizate asemenea acțiuni cu cî
teva luni în urmă. De ce n-ar putea 
fi organizate și acum cînd timpul 
a devenit deosebit de prielnic pen
tru aceasta?

Colectiviștii din Oarda de Jos sînt 
dornici să trăiască o viață culturală 
intensă. Dovadă sînt cei 562 citi
tori ai bibliotecii, larga participare 
a colectiviștilor la . manifestările de 
masă cu cartea organizate de bi
bliotecă. Ce-i face atunci pe acti
viștii căminului să creadă că mani
festările organizate de ei s-ar bu
cura de o mai mică participare? Să 
fie prezentate la cămin conferințe 
bine pregătite, să fie organizate seri 
de calcul, seri de întrebări și răs
punsuri, seri culturale și de expe
riență științifică și cu siguranță că 
colectiviștii vor veni. Să fie apoi 
prezentate la căminul cultural din 
Oarda de Jos programe artistice 
bine pregătite și la fel sala căminu
lui va deveni populată de colecti
viștii din comună. Concluzia este 
deci să se pornească la muncă cu 
toate forțele. Să fie lichidate cu ho- 
tărîre lipsurile existente, oricare ar 
fi natura lor, și să se facă din că
minul cultural ceea ce acesta tre
buie de fapt să fie —- loc unde co
lectiviștii să învețe să-și facă mun
ca mai spornică și viața tot mai 
frumoasa.

S. MĂRGĂRIT



Adunări de dări de seamă și alegeri In organizațiile de partid

Cind măsurile nu sini luate la timp
Alături de celelalte gospodării 

colective din raionul nostru, gospo 
daria colectivă din Vințul de Jos 
s-a dezvoltat an de an și s-a întărit 
din punct de vedere economic. Ca 
urmare a preocupării colectiviștilor, 
a muncii depuse, an de an a cres
cut averea obștească. Dacă la sfîr- 
șitul anului I960, proprietatea ob
ștească reprezenta 95.793 lei, în 
prezent ea se ridică la peste 630 
de mii lei.

întruniți în adunarea generală 
pentru dare de seamă și alegerea 
noului comitet de nartid, membrii 
și candidatii de partid din gospo
dăria agricolă colectivă Vințul de 
Jos, au analizat activitatea comite
tului de partid, stilul și metodele 
de muncă pentru îndeplinirea sarci
nilor ce i-au stat în față de la ulti
mele alegeri și pînă în prezent.

Adunarea generală a organizației 
de partid a scos în evidență rezul
tatele pozitive obținute de comitetul 
de partid în ce privește organizarea 
și desfășurarea muncii politice în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor eco
nomice și a criticat pe bună drep
tate o serie de lipsuri ce s-au mani
festat în stilul și în metodele de 
muncă ale comitetului de partid.

Se știe că una din condițiile de 
bază în obținerea de recolte mari 
Ia hectar, pe lingă îngrășarea tere
nului, este executarea la timpul 
optim a tuturor lucrărilor agricole. 
De acest lucru s-au convins și co
lectiviștii din Vințul de Jos. Astfel, 
la brigada din Mereteu, unde s-au 
aplicat regulile agrotehnice Ia cul
tura griului, s-a obținut o producție 
ce a depășit prevederile stabilite în 
plan. Producții mari de grîu s-au 
obținut și pe alte tarlale unde apli
carea regulilor agrotehnice a con
stituit o preocupare zilnică a con- 

1 '•țiului de conducere al gospodăriei 
colective. Producția medie de grîu 
însă, a fost diminuată de slaba re
coltă obținută de pe unele parcele 
unde, terenul nu a fost îngrășat, iar 
plivitul griului, această lucrare de 
mare importantă, riu a fost în a- 
tențîa consiliului de conducere al 
gospodăriei colective și a comitetu
lui de partid care trebuia să ia 
toate măsurile de mobilizare a tu
turor colectiviștilor Ia executarea 
lucrărilor de întreținerea culturi
lor. Fenomene asemănătoare s-au 
manifestat și în ce privește cultura 
brumbului Și ia această cultură, 

aplicarea științei agrotehnice și-a' 
spus cuvîntul. Recoltă sporită de 
prrumb s-a obținut pe supra- 
Jeieie unde s-au transportat îngră
șăminte naturale, unde prașilele 
s-au făcut la timp, unde s-a lucrat 
cu toată răspunderea. Dar faptul 
că în perioada hotărîtoare pentru 
soarta recoltei, comitetul de partid 
nu a analizat felul cum se preocupă 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective de organizarea mun

cii, a dus la obținerea unor slabe re
zultate. Referindu-se la această pro
blemă în discuțiile purtate tov. 
Stînea loan a criticat comitetul de 
partid, care nu a luat măsuri co
respunzătoare și la timp pentru a 
preveni astfel de situații. Deși s-a 
discutat despre măsurile ce urmau 
să f'e luate, s-a tărăgănat în mod 
nejustificat aplicarea lor în viață. 
La aceste lipsuri, ca urmare a sla
bei îndrumări din partea comitetu
lui de partid, au contribuit și orga
nizațiile de bază din brigăzi, mem
bri de partid, care nu au mobilizat 
toate forțele la executarea lucrări
lor agricole la timp și de calitate.

Dacă în cadrul gospodăriei co
lective se manifestă unele lipsuri, a- 
ceasta se datorește în primul rind 
faptului căci comitetul de partid nu 
ia măsuri la timp și chiar dacă a- 
nalizează o problemă, aplicarea ho- 
tărîrii adoptate este dată uitării. 
Tov. Mărginean- Nicolae în discu
țiile purtate pe marginea dării de 
seamă a comitetului de partid pe 
gospodăria agricolă colectivă, a a- 
rătat că în unele cazuri comitetul 
de partid nu a ținut cont de propu
nerile organizațiilor de bază.

In gospodăria noastră colectivă 
s-au obținut rezultate bune și la 
sectorul zootehnic — a arătat în 
discuțiile purtate tov. Șincu Ana. Cu 
ajutorul statului noi am cumpărat a- 
nimale, am ridicat construcții. Din 
sectorul zootehnic gospodăria colec
tivă a realizat rezultate frumoase. 
F.ste de datoria noastră — a spus 
în continuare tov. Șincu .Ana — să 
muncim mai bine pentru a obține 
producții mari de la animale. A- 
cestei probleme comitetul de partid 
nu i-a acordat întreaga atenție.

Din dezbaterile ce au avut loc cu 
privire la dezvoltarea sectorului 
zootehnic s-a desprins că mai există 
încă lipsuri și în ce privește orga
nizarea muncii în acest sector. Că 
nu toți îngrijitorii de animale își 
fac pe deplin datoria în ce privește 
grija față de animalele gospodăriei 
colective. Lucru de care se face vi
novat în cea mai mare măsură co
mitetul de partid, care nu a anali
zat felul cum muncește organizația 
de bază din acest sector și nu a 
luat măsuri corespunzătoare pentru 
îmbunătățirea muncii.

Criticarea cu curaj a lipsurilor 
din activitatea comitetului de par
tid, concluziile ce s-au desprins din 
lucrările adunării generale a orga
nizației de partid, sarcinile ce re
ies u.n uoiamea atiOptală, dar mai 
ales hotărîrea tnembrilor si candi- 
daților de a lupta cu entuziasm pen
tru ridicarea pe o treaptă superioa
ră a muncii de partid, sînt un indi
ciu că în viitor gospodăria colectivă 
din comuna Vințul de Jos va obține 
rezultate economice și mai bune, 
se va întări și dezvolta multilate
ral.

Alegeri în organizațiile U.T.M.

Aportul mecanizatorilor
Cu prilejul adunării de dare de 

seamă și alegeri a organelor con
ducătoare U.T.M. din cadrul G.A.S. 
Oarda de Jos pe lîngă alte aspecte 
ale muncii din organizație s-a des
prins aportul deosebit pe care l-au 
adus tinerii utemiștî de aici la rea
lizarea ritmică a planului de pro
ducție pe unitate. Avînd în perma
nență exemplul comuniștilor, tinerii 
utemiști de la G.A.S. Oarda de Jos 
au muncit zi de zi cu mult elan pe 
ogoarele gospodăriei pentru realiza
rea obiectivelor propuse.

In cadrul sectorului mecanic unde 
peste 75 la sută îl reprezintă tinerii 
s-au înregistrat rezultate semnifi
cative. Brigăzile de tractoare de 
la Țelna și Berghin, aparținătoare 
G.A.S. Oarda și-au depășit sarci
nile planificate cu 35 la sută, rea- 
lizînd totodată economii în valoare 
de peste 15 000 lei. Un aport deo
sebit la obținerea frumoaselor re
zultate l-au adus utemiștii Comșa 
Simion, Ordean loan, Cutean Gheor- 
ghe și alții.

Acfiuni pafriotice
Mobilizați de organizațiile U.T.M. 

tinerii de pe raza comunei Feneș 
au participat la diferite acțiuni cu 
caracter patriotic.

La Feneș, de pildă, tinerii au cu
rățit suprafața de 100 ha pășune. 
Tot aici, tinerii au contribuit la des
fundarea pîrîului mare pe o lungi
me de 600 m, au luat parte activă 
la repararea drumurilor pe o dis
tanța dc 10 km. Totalizînd numă
rul de ore de muncă patriotică e- 
fectuate de tineretul din Feneș, ele 
se ridică la 2.800.

Cu rezultate bune a muncit și 
organizația U.T.M. din satul Pre- 
saca în ce privește mobilizarea ti
nerilor la muncă patriotică, contri
buind în felul acesta la înfrumuse
țarea satului, la gospodărirea tre
burilor obștești. Prin muncă pa
triotică tinerii de aici, au împrej
muit cu. gard de zid curtea căminu
lui cultural, au desfundat valea 
,,Bibarțului“ pe o lungime de 400 
m. In scopul refacerii patrimoniu
lui forestier tinerii au muncit cu 
drag la lucrări de împădurire, cum 
de altfel au participat și la alte 
acțiuni de interes obștesc.

In satul Galați, tinerii au muncit 
cu entuziasm și au adus un prețios 
aport la construirea școlii și la cu
rățitul pășunilor.

Despre toate aceste fapte tinereș
ti, ca și despre multe altele, ute
miștii de pe raza comunei Feneș în
truniți în adunarea generală pen
tru dare de seamă și alegerea nou
lui organ de conducere au discutat 
cu un viu interes și cu legitimă 
mîndrie.

fee ară uliâsneSe Biectare
Rezultatele sporite obținute de 

membrii gospodăriei agricole colec
tive din Stremț, de pe acele supra
fețe care au fost arate adînc din 
toamna trecută, au întărit convin
gerea că aceasta este o lucrare de 
bază pentru pregătirea producției 
anului viitor. De aceea ei au luat 
măsuri pentru eliberarea terenului 
și desfășurarea în ritm intens, a 
arăturilor. Rină în ziua de 27 no-

Mai multă atenție arăturilor
Convinși de importanța mare pe 

care o are arătura de toamnă în 
sporirea producției vegetale din a- 
nul următor, consiliile de conducere 
ale majorității gospodăriilor colec
tive din raion acordă tot mai multă 
atenție acestei lucrări. Astfel, în 
unele gospodării colective ca cele 
din Alba Iulîa, Micești, Șard, Vin
țul de Jos și altele, această lucrare 
este foarte avansată și se dă bătă
lia ca în zilele următoare să fie ter
minată pe întreaga suprafață plani
ficată.

Cu toate acestea trebuie arătat că 
sînt și unele consilii de conducere, 
cei drept puține la număr, care nu 
în suficientă măsură se preocupă 
de executarea arăturilor de toamnă 
in ritm intens și nu veghează ca

Ingrășămintele naturale sâ fie transportate în cîmp
Una din condițiile de bază care 

contribuie în mod nemijlocit Ia spo
rirea producțiilor de cereale la 
hectar o constituie fertilizarea so
lului. Deși există însemnate canti
tăți de bălegar în cadrul fiecărei 
gospodării colective, totuși acțiunea 
de transportarea lui în cîmp în- 
tîrzie. l’înă la 26 noiembrie, doar 
în cîteva gospodării colective ca 
Ciugud, Cisței, Berghin și Micești a 

Sectorul porcin aduce mari venituri. IN CLIȘEU; O parte din 
porcii G.A.C. Tenis.

iembrie în această gospodărie au 
fost arate 235 hectare din 243 cît 
trebuie arate.

Un aport deosebit la executarea 
arăturilor de toamnă l-au adus me
canizatorii din brigada 12-a condu
să de tovarășul Sechereș Gheorghe 
și în special de tractoriștii Hălălaie 
Cornel și Raica Beniamin care 
s-au străduit să dea lucrări de cea 
mai bună calitate.

mecanizatorii care deservesc uni
tatea respectivă să folosească din 
plin capacitatea de lucru a tractoa
relor. Și, cauza principală a întîr- 
zierii constă în faptul că lucrul se 
întrerupe în jurul orei 16, în loc să 
se lucreze în schimburi prelungite. 
Numai așa se explică faptul că încă 
la 26 noiembrie unele gospodării 
colective ca cele din Mihalț, Straja, 
Henig și Oarda de Jos mai au încă 
de arat 50-60 la sută din suprafe
țele de teren ce trebuie arate.

Timpul fiind foarte înaintat și 
cum în orice zi poate veni înghețul, 
trebuie luate toate măsurile ca la 
unitățile agricole rămase în urmă, 
în aceste zile, arăturile de toamnă 
să se execute din plin.

fost începută acțiunea de tran
sportare a îngrășămintelor natura
le în cîmp. Cum însă există în fie
care gospodărie colectivă un nu
măr însemnat de atelaje și animale 
de muncă, acestea trebuie folosite 
din plin în fiecare zi la transportul 
îngrășămintelor în cîmp pentru a 
fertiliza suprafețe cîț mai mari de 
teren.

Experiența tot mai bogată a fă- 
'■cut ca an de an colectiviștii din 
.raionul nostru să întocmească pla
nuri de producție bine gîndite a că
ror înfăptuire să ducă la creșterea 
■producției agricole, la obținerea u- 
nor venituri tot mai mari și întări
rea economică continuă a gospodă
riei colective. Cu tot timpul secetos 
din acest an, datorită muncii har
nice a colectiviștilor și a mecaniza
torilor din S.M.T. Alba, măsurilor 
organizatorice și tehnice luate de 
•consiliile de conducere și de spe
cialiști, în multe unități agricole so
cialiste din raionul nostru s-au ob
ținut rezultate bune. Printre aces
tea se numără și gospodăria colec
tivă din Berghin. Această unitate 
agricolă socialistă întocmind planul 
de producție bine gîndit, și-a prevă
zut folosirea tuturor posibilităților 
de sporire a producției agricole ve
getale și animale și-a elaborat mă
surile tehnice și organizatorice care 
urmau să fie luate pe parcurs la 
•fiecare obiectiv în parte. Astfel, la 
cultura cerealelor pentru boabe, 
care ocupă suprafața cea mai ma
re, gospodăria colectivă a obținut 
producții destul de ridicate la hec
tar. La cultura păioaselor, deși din 
cauza secetei excesive din acest 
an producția planificată la hectar 
nu s-a realizat sută la sută, 
la grîu este totuși satisfăcă
toare. Cultura porumbului a suferit 
de asemenea foarte mult din cauza 

■secetei. Cu toate acestea producția 
prevăzu'ă pe cel.' 39." ha cultivate cu 
porumb a fost realizată. La cultu
ra de mazăre, fasole, floarea-soa- 

<relui, ovăz șl alte plante pro
ducția medie realizată la ha se

Planul de producție și rezultatele obținute
apropie de nivelul prevederilor pla
nului. In ce privește producția mar
fă de carne, lapte și lînă, care con
stituie indicele de bază al realiză
rilor obținute în sectorul creșterii 
animalelor, au fost de asemenea ob
ținute rezultate bune, ceea ce a 
permis să se vîndă statului cantită- 
țiunsemnate peste prevederile con
tractuale inițiale.

îndeplinind încă înainte de sfîr- 
șitul anului prevederile planului 
privind valorificarea produselor, co
lectiviștii din Berghin vor obține un 
venit bănesc de aproape 1.000.000 
iei. Veniturile bănești realizate pînă 
în prezent trec de 850.000 lei.

A’.ăsurîle concrete luate prin per
manentizarea brigăzilor de cîmp, 
desființarea unor drumuri care îm
piedicau mecanizarea lucrărilor, au 
dus la cîștiguri de teren arabil, la 
formarea de tarlale mari, care per
mit o mai bună folosire a mijloa
celor mecanizate, asigură o rotație 
mai bună a culturilor și folosirea 
mai judicioasă a îngrășămintelor. 
De asemenea, în planul de produc
ție s-au prevăzut amănunțit măsu
rile ce trebuie luate pentru spori
rea producțiilor de cereale din a- 
nul următor. Astfel, imediat după 
strîngerea culturilor, au arat te
renul, pregătind patul germinativ și 
în teren bine pregătit, în majoritate 
după plante bune premergătoare au 
însămînțat în toamna acestui an 465 
ha eu grîu din soiurile de înaltă 
productivitate, care au fost experi

mentate și au dat pînă în prezent 
cele mai bune rezultate. Deoarece 
una din cauzele care a dus la 
scăderea producțiilor de cereale a 
fost aceea că, în toamna trecută nu 
s-au executat pe toate suprafețele a- 
pături adinei, consiliul de conducere 
al gospodăriei colective a luat mă
suri ea în această toamnă să se e- 
fectueze arături de toamnă pe toate 
suprafețele și să se transporte în 
cîmp însemnate cantități de îngră
șăminte naturale, lucru ce se execu
tă din plin în aceste zile.

Rezultate frumoase au obținut 
colectiviștii din Berghin și în ce 
privește dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. și. creșterea productivității a- 
cestuia. In momentul de față gos
podăria colectivă dispune de 446 
capete taurine din care 114 vaci cu 
lapte, de 385 porci din care 85 
scroafe, de 855 ovine și 2.400 păsă
ri matcă. In prezent în afara pla
nului de taurine în toate sectoarele 
sarcinile de plan sînt îndeplinite și 
depășite, iar prin măsurile deja lua
te se va asigura ca și la acest sec
tor planul să fie nu numai îndeplinit 
ci și depășit. Îndeplinirea și depă
șirea obiectivelor prevăzute în pla
nul de producție în sectorul zooteh
nic dovedește, că aici la Berghin sînt 
create toate condițiile de a se în
făptui angajamentele în întrecerea 
cu gospodăria agricolă colectivă 
din Cistei privind realizarea cu un 
an mai devreme a indicilor prevă- 
zuți pentru anul 1965.

Creșterea și dezvoltarea efective
lor de. animale depinde în mare 
măsură de asigurarea furajelor ne
cesare. Și în această direcție în 
planul de producție s-a prevăzut a- 
mănunțit ce trebuie făcut pentru a 
se. asigura hrana animalelor pe 
întregul an. Astfel, s-au asigurat 
300 tone fin natural, 1.000 tone de 
porumb siloz, 300 tone sfeclă fura
jeră, 100 tone cartofi și 340 tone de 
diferite concentrate. Pentru a com
pleta baza furajeră consiliul de con
ducere a luat măsuri să se strîngă 
întreaga cantitate de paie și pleavă 
de la culturile cerealiere. In total 
s-au strîns 420 tone paie și pleavă 
și aproape 500 tone coceni de po
rumb, care vor fi folosite în mod 
judicios și servite numai sub formă 
tocată și preparată. Prin aceasta se 
va suplini deficitul la fibroase. In 
ce privește organizarea reproducți
ei, fiecărui îngrijitor i se repartizea
ză sarcini de plan în raport ctt nu
mărul și starea animalelor încre
dințate. retribuția muncii făcîndtt- 
se în funcție de producția obținută. 
Ca o măsură bună luata este per
manentizarea îngrijitorilor în secto
rul zootehnic, care, învățînd la 
cursurile cercului de creștere a ani
malelor metodele cele mai înainta
te, se străduiesc să Ie aplice cu 
gri jă în munca lor de zi cu zi. A- 
nalizînd periodic felul cum se rea
lizează sarcinile de plan în secto
rul zootehnic, consiliul de conducere 
ia măsuri concrete pentru extinde

rea metodelor bune și pentru a în
lătura lipsurile.

O experiență bogată au colecti
viștii din Berghin și în ce privește 
ridicarea unor construcții ieftine și 
trainice în cadrul gospodăriei lor 
colective. Și în prezent, se mîndresc 
1» bună dreptate cu cele 5 grajduri 
de cîte 190 capete taurine fiecare, 
o maternitate și o îngrășătorie de 
porci, 3 puiernițe cu o capacitate de 

,5.000 pui, un saivan pentru 1.000 o- 
vine, un sediu nou, magazie de ce
reale, pătule pentru porumb și o se
rie de alte anexe care asigură con
diții bune desfășurării muncii în 
cadrul gospodăriei colective.

S-a pus de asemenea în acest an 
un accent mai mare pe procurarea 
unor utilaje mecanice care ușurea
ză munca colectiviștilor si duce la 
realizarea de economii însemnate. 
Astfel, s-au procurat o moară cu 
ciocane, 3 tocători mecanice dintre 
care una pentru rădăcinoase și un 
iqagăr. Lipsa constă însă în faptul 
ca aceste utilaje atît de necesare 
stau în diferite șoproane fără să fie 
folosite.

Colectiviștii din Berghin au crea
te toate condițiile pentru o dezvol
tarea multilafaițală ,a gospodăriei 
lor. Experiența cîștigată de consi
liul de conducere și hărnicia colec
tiviștilor din Berghin constituie 
chezășia obținerii de noi șuccese în 
sporirea producției agricole, în. în
tărirea gospodăriei colective . și 
creșterea bunăstării colectiviștilor, 
în cîștigarea întrecerii socialiste ce 
se desfășoară între gospodăriile co
lective din raion.
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Reducerea consumului specific în atenția 
organizației de partid

Reducerea consumului specific 
de combustibil constituie una din 
preocupările de căpetenie ale între
gului colectiv din Depoul de loco
motive C.F.R. din Teiuș.

Cînd în lima septembrie 1963, trei 
locomotive s-au soldat cu pierdere 
de combustibil între 3 și 10 tone, 
la îndrumarea organizației de 
partid s-a organizat o ședință de a- 
naliză a cauzelor care au dus la 
această pierdere, fenomen rar întîm- 
plat în această unitate. Cu ocazia 
analizei a reieșit că la aceasta au 
contribuit mai multe cauze. In pri
mul rînd, în luna septembrie 1963. 
problema consumului specific a fost 
scăpată din vedere de către factorii 
care răspundeau de această sarci
nă. Biroul de calcul nu a adus la 
cunoștință noi’e norme de consum 
și personalul de locomotivă nu și-a 
mai ținut evidența de consum la 
zi în Carnetul de bord. Starea teh
nică și termotehnică a locomotivei 
50.634, care a avut cea mai marc 
cantitate de combustibil pierdut (10 
tone), nu a fost urmărită cu aten
ție, decît spre sfîrșitul lunii cînd s-a 
constatat că este necoresptinzătoare, 
cu pierderi mari de aburi. Celelalte 
două au fost alimentate în ultima 
zi a lunii și nu au făcut nici o pres
tație.

Față de această situație se cereau 
luate de urgență măsuri, nu numai 
pentru a recupera pierderea, ci în 
special pentru a se evita în viitor 
asemenea surprize, consumul spe
cific de combustibil urmînd să fie 
realizat sub norma p’an. In acest 
sens, biroul organizației de partid 
a recomandat colectivului de con
ducere al depoului ca noile norme 
să fie prelucrate cu întreg persona
lul de locomotivă, iar la locomoti
vele seria 50.100 să fie repartizați 
mecanici cu o bogată experiență 
care să-i ajute pe cei tineri.

Unii nu-și fac datoria
In fața magazinului „Universal" 

din comuna Vințul de Jos, mulți ce
tățeni așteptau să se deschidă ma
gazinul. Fiecare a venit să facă di
verse cumpărături. Au așteptat ce
tățenii pînă la ora 8 cînd urma să 
se deschidă magazinul (programul 
duminica este de la 8-12). Magazi
nul însă a fost deschis abia la ora 
8 și 45 minute (gestionari Rișa A- 
dalbert și Rambla Oscar). Aceeași 
sihiatie s-a petrecut și la magazinul 
„Alimentar" (gestionar tov. Suciu 
Eeaterina). Și nu este pentru prima 
oră că gestionarii acestor unități ale 
cooperativei din comuna Vințul de 
Jos nu-și îndeplinesc în mod con
știincios obligațiiile ce le au. De 
aceea, atit conducerea cooperativei 
cît mai ales conducerea U.R.C.C. 
Alba va trebui să ia măsuri care 
să ducă la lichidarea acestor lip
suri.

M. URZICEANU

La ordinea zilei Lucrări de toamnă pe pășuni
Dezvoltarea continuă a creșterii 

animalelor, sporirea productivității 
acestora, depind de asigurarea, ri
nei baze furajere îndestulate, atît în 
perioada de iarnă, cît și în perioada 
de vară. O mare rezervă pentru asi
gurarea hranei animalelor o con
stituie pășunile. Din primăvară _ și 
pînă toamna tîrziu, pășunile, bine 
înțeles cînd sînt întreținute, asi
gură o bogată hrană animalelor, 
creînd în același timp posibilitatea 
gospodăriilor noastre colective de-a 
trece în rezerva de iarnă toate nu
trețurile cultivate, toate fînurile de 
care dispun, lată de ce cu cît este 
mai mare cantitatea de masă verde 
în pășuni, cu cît calitatea acesteia 
este mai bună, cu atît cresc posibi
litățile de sporirea efectivelor de 
animale și crește în mod considera
bil producția de carne și lapte.

Prin condițiile pedo-climatice de 
care dispune, raionul nostru are 
în suprafața de pășune o mare re
zervă pentru sporirea cantităților 
de furaje pentru animale. Dar așa 
cum ne-a învățat experiența anilor

Zilnic colectivul de conducere să 
urmărească starea termotelinică a 
locomotivelor, executîndu-se proba 
operativă a motorului și remedierea 
pierderilor de aburi. Să se facă zil
nic analiza consumului specific de 
combustibil și să se informeze bi
roul organizației de bază, asupra 
realizării consumului specific. De 
asemenea, să se acorde mai multă 
atenție ținerii la zi a evidenței pe 
fiecare locomotivă.

Rezultatul aplicării acestor mă
suri s-a dovedit a fi eficace. In luna 
octombrie 1963 consumul specific 
de combustibil a fost redus față de 
norma plan cu 4,37 Ia sută, reali- 
zîndu-se 165 tone economie.

De la începutul anului pînă în 
prezent s-au remorcat peste 900 
trenuri cu supratonaj și s-a reali
zat o economie de combustibil de 
peste 2.300 tone.

V. STRF.MȚAN

„SĂPTĂMÎNA
in fiecare an, între 24-30 noiem

brie, în întreaga țară se desfășoară 
„Săptămîna economiei", prilej de 
trecere în revistă a felului cum se 
dezvoltă în mase spiritul de econo
mie, de bună «-«spodărire a sume
lor bănești.

Oamenii muncii din raionul nos
tru, au întîmpinat „Săptămîna econo
miei" cu rezultate din cele mai .fru
moase. De la începutul anului și 
pînă în prezent, numărul depunăto
rilor la C.E.C. a crescut cu 3.460 
persoane, revenind în medie 1 li
bret la 4 locuitori. A crescut de 
asemenea la peste 2.700 tovarăși 
numărul salariaților depunători la 
C.E.C. pe bază de consimțămînt 
scris și s-au obținut rezultate fru
moase în munca de educare în spi
ritul economiei la C.E.C. a elevilor 
din școli. Școala de 8 ani nr. 3 din 
oraș, deține locul I în acțiunea de e- 
conomisire la C.E.C. cîștigînd un 
premiu în obiecte în valoare de 
2.000 lei.

IN CLIȘEU : Noua clădire a Școlii de 4 ani din Lunca Ampoiței, 
mîndrie a țăranilor muncitori din partea locului.

trecuți, pentru ca să avem produc
ție mare de masă verde aceste pă
șuni trebuie îngrijite, trebuie cu
rățite de spini și îngrășate, îndrep
tate mușuroaiele și, de la caz la 
caz, reînsămînțate. O deosebită im
portanță pentru sporirea productivi
tății pășunilor o au lucrările de cu
rățirea de mărăcini și resturi vegeta
le, nivelarea mușuroaielor, îngrășarea 
și protecția împotriva eroziunilor, ce 
se fac în toamnă. In multe gospo
dării colective ca cele din Berghin, 
Drîmbar, Cricău, Bucerdea Vinoasă 
și altele unde în toamna trecută au 
fost luate măsuri de curățirea pășu
nilor de spini și arborete, de nive
larea mușuroaielor etc, producția 
de masă verde a fost mai bună de
cît acolo unde nu au fost luate ast
fel de măsuri. La Straja, de exem
plu, lucrările de întreținere au fost 
neglijate în mod nejustificat, astfel 
că și producția pășunilor a fost 
foarte slabă. Asemenea exemple au 
mai existat și în gospodăriile colec
tive din Ighiu, Mihalț și altele unde 
nu numai că a fost neglijată efec

In cinstea fruntașilor 
gospodăriei

Tot mai numeroase și atractive 
sînt manifestările cultural-artistice 
organizate de către activiștii cultu
rali din comuna Stremț.

Duminica trecută, de pildă, în 
fața a peste 300 colectiviști, artiștii 
amatori din Stremț au prezentat pe 
scena căminului cultural un reușit 
program artistic. Programul la care 
și-au dat concursul formația de cor, 
brigada artistică de agitație, ta
raful și un însemnat număr de so
liști vocali și instrumentiști a fost 
dedicat colectiviștilor fruntași, care 
au obținut cele mai bune rezultate 
în cursul anului, care au muncit 
neobosiți pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei.

Programul artistic prezentat s-a 
bucurat de aprecierea unanimă a 
colectiviștilor, care au aplaudat în
delung pe talentații artiști amatori 
ai satului lor.

RUSU MIHAI

ECONOMIEI44
Creșterea numărului depunători

lor, ca urmare a multiplelor avan
taje de care se bucură depunătorii: 
garantarea sumelor depuse, asigu
rarea secretului operațiunilor, acor
darea de dobînzi și cîștiguri în 
bani, obiecte și autoturisme, a im
pus lărgirea continuă a unităților 
de deservire, astfel că în prezent în 
raionul nostru funcționează o Casă 
de economii, 6 agenții C.E.C. pro
prii, 18 agenții C.E.C. P.T.T.R., 12 
ghișee cu gestiune și numeroase 
ghișee C.E.C. în întreprinderi și u- 
nităti socialiste ale agriculturii.

„Săptămîna economiei" trebuie să 
marcheze un nou salt calitativ în 
lărgirea acțiunii de economisire de 
către populația raionului și atra
gerea de noi depunători C.E.C. în 
scopul bunei gospodăriri a banului.

C. BUDA
directorul Casei raionale de 

economii Alba

tuarea acestor lucrări în toamnă, 
dar ele nu au fost făcute de calita
te nici în primăvară.

Pentru toamna acestui an, în 
urma studiului făcut de Consiliul 
agricol raional, a fost întocmit un 
plan de acțiune care prevede curăți
rea de mărăcini, de resturi vege
tale și nivelarea mușuroaielor 
pe o suprafață de 4.000 hectare și 
aplicarea îngrășămintelor minerale 
și organice pe suprafața de 800 hec
tare. Aceste sarcini au fost defal
cate pe unități socialiste și pe comu
nele de munte, făcîndu-li-se_ cunos
cut cu mult timp înainte că toate 
aceste lucrări trebuie încheiate pînă 
cel tîrziu la 15 decembrie. Pînă 
în momentul de față au fost luate 
și unele măsuri. Astfel cu sprijinul 
Consiliului agricol raional s-au e- 
fectuat la Feneș desțeleniri de mu
șuroaie și supraînsămînțări pe su
prafața de 100 hectare, iar la Hă- 
pria în trupul de pășune „negări" 
și la Totoi și Galtiu în pășunea nu
mită, „beca" pe 200 hectare ș-au fă
cut plantări masive de salcîmi pen
tru combaterea eroziunilor. Tot pen
tru combaterea eroziunilor s-au fă
cut un număr sporit de cleionaje.

Ținînd însă cont de faptul că

(Urmare din pag. l-a)

ceasta sarcină și nu au tras la r.ăs- 
pundere pe cei ce dovedesc negli
jență în activitatea de propagandist.

O bună' experiență în ce privește 
pregătirea propagandiștilor a cîști- 
gat-o comitetul de partid de la U.C.M. 
Zlatna. Aici, comitetul de partid a- 
nalizcază periodic activitatea propa
gandiștilor, membrii comitetului de 
partid au fost repartizați să răs
pundă de activitatea unei forme de 
învățămînt, pentru documentarea 
propagandiștilor sînt puse la dis
poziție grafice, planșe și alte ma
teriale. Nu aceeași preocupare exis
tă din partea comitetului de partid 
din Complexul C.F.R. Teiuș-Coșla- 
riu. Aici datorită faptului că nu a 
existat preocupare din partea co
mitetului de partid în ce privește 
mobilizarea propagandiștilor, pregă
tirea acestora s-a amînat pentru o 
altă dată. Aceasta are urmări ne
gative. Nepregătirea la timp a ma
terialului bibliografic, a temei din 
programul de studiu, face ca și 
ședința cercului sau a cursului să 
fie amînată,. urmînd ca într-un timp 
mai scurt să fie ținute mai multe 
ședințe, lucru ce contribuie Ia slă
birea calității invățămintului de 
partid. De aceea se impune ca în 
viitor asemenea lipsuri să fie pre
venite prin luarea de măsuri orga
nizatorice care să asigure partici
parea tuturor propagandiștilor la 
pregătirile ce au loc la cabinetul 
de partid. Să fie pusă în discuția a- 
dunărilor generale ale organizațiilor 
de partid, lipsurile ce se fac simțite 
în ce privește învățămîntul de partid 
și luate măsuri pentru continua 
îmbunătățire a muncii de propagan
dă în cercuri și cursuri.

Adunările generale ale organiza
țiilor de partid pentru dare de sea
mă și alegeri, analizînd felul cum 
s-a desfășurat învățămîntul de 
partid, care este eficiența acestuia, 
au scos în evidență faptul că în 
viitor va trebui pus un accent și 
mai mare în primul rînd pe conți
nut. Sarcinile ce se desprind din 
hotărîrile adoptate de adunările ge
nerale ale organizațiilor de partid, 
privind învățămîntul de partid pe 
anul 1963-1964 trebuie să stea me
reu în atenția organizațiilor de 

i bază.
Mai sînt încă unele probleme or-

FOTBAL
Refractara Alba falia —
Duminica trecută, ca de altfel și 

cu o săptămîna și ceva în urmă, 
fotbaliștii de la Refractara Alba 
Iulia au fost nevoiți să se mulțu
mească pe teren propriu doar cu un 
singur punct, de data aceasta avînd 
ca parteneră de joc echipa Știinta 
Petroșani. Cauza? De la bun înce
put trebuie să arătăm că spre ne
mulțumirea spectatorilor echipa al- 
baiuliană a jucat sub orice critică, 
practicînd un joc închis cu greșeli 

timpul se poate strica de la o zi la 
alta, stadiul pe raion în ce privește 
lucrările de toamnă pe pășuni este 
cu totul necorespunzător. Intr-o se
rie de gospodării colective ca cele 
din Benic, Straja, Galda de Jos, 
Ciugud. Oarda de Jos și altele cu 
toate că trebuie efectuate aceste lu
crări pe 200-400 hectare în fiecare, 
n-a fost luată în mod concret pînă 
la ora actuală nici o măsură în a- 
ceastă direcție. Mai mult Ia gospo
dăria colectivă din Oarda de Jos, 
președintele gospodăriei, tov. Hațe- 
gan loan, nici nu știa despre o ast
fel de sarcină. Rămase în urmă cu 
aceste lucrări sînt și unele comune, 
de munte ca cele din Zlatna, Va
lea Dosului, Intregalde și altele, 
care deși dispun de posibilități su
ficiente nu au întreprins nimic pen
tru grăbirea acestor lucrări deose
bit de importante pentru sporirea 
producției de masă verde pe pă
șuni.

Cum timpul este.destul .de înain
tat se impune luarea tuturor mă
surilor necesare din partea consi
liilor de conducere și sfaturilor popu
lare pentru mobilizarea tuturor for
țelor la grăbirea lucrărilor de toam
nă pe întreaga suprafață de pă
șune planificată. 

ganizatorice legate de activitatea în 
cercuri și cursuri, cărora, de ase
menea trebuie să li se acorde toată 
atenția. Unii propagandiști ca tov. 
AAarina Florea, Bîrnău Stelian și 
alții sînt rămași în urmă cu preda
rea temelor din programul de stu
diu al formelor de învățămînt pe 
care le conduc. Birourile organiza
țiilor de bază au datoria să ia mă
suri care să asigure încadrarea a- 
celor forme de învățămînt în pro
gramul dinainte stabilit. De aseme
nea va trebui urmărită frecvența la 
cercuri și cursuri. Pînă în prezent 
se poate spune că, participarea 
cursanților la învățămîntul de 
partid este bună. Aceasta nu în
seamnă că birourile organizațiilor 
de bază să fie mulțumite de rezul
tate și să slăbească controlul în 
cercuri si cursuri. Dimpotrivă, suc
cesele obținute pînă în prezent vor 
trebui consolidate și dezvoltate. Or
ganele și organizațiile de partid să 
analizeze periodic cum se desfășoa
ră învățămîntul de partid. Să fie 
combătută tendința ce s-a mani
festat din partea unor organizații 
de bază de a analiza numai uneje 
aspecte privind munca organiza
torică: frecvența, participarea propa
gandiștilor la pregătire, cite lecții 
s-au ținut, cîți au luat cuvîntul etc. 
Și acestea interesează membrii de 
nartid și este bine să fie discutate. 
Dar baza analizei ce va fi făcută în 
plenarele comitetelor de partid, a- 
tunci cînd se discută învățămîntut 
de partid, trebuie să fie conținutul 
și calitatea, eficiența propagandei 
de partid în cercuri și cursuri.

Paralel cu munca ce o desfășoară 
pentru îmbunătățirea continuă a 
invățămintului de partid1, comitetele 
de partid, organizațiile de bază să 
dovedească o preocupare sporită 
pentru învățămîntul politic U.T.M. 
Pronacandistii ce conduc cercurile, 
de învățămînt politic U.T.M. să pri-4 
mească un sprijin permanent și 
ficient din partea propagandiștii^, 
ce conduc cercurile și cursurile î“x 
vătămîntului de partid.

Ridicarea nivelului politic st ideo
logic al membrilor și candidaților 
de partid, educarea comunistă a ma
selor de oameni ai muncii sînt sar
cini deosebit de importante, pentru 
îndeplinirea cărora trebuie să • fi
xiste din partea tuturor organelor 
și organizațiilor de partid o perma
nentă preocupare.

Știința Petroșani 1-1 (1-0)
elementare. De altfel, după merit, 
victoria ar fi trebuit să fie de par
tea oaspeților, deoarece aceștia au 
jucat mai tehnic, cu plasament de 
fiecare dată pe fază.

Golurile au fost marcate de Cris
tian de la Refractara în minutul 8 
și de Papură de la oasneti în minu
tul 62.

Comportarea nesatisfăcătoare a 
jucătorilor albaiulieni, scăderea în 
joc de la o etapă la alta, trebuie să 
constituie motivul unei serioase a- 
nalize, urmată de măsuri care să 
ducă la îndreptarea situației din 
cadrul echipei.

CLASAMENTUL 

campionatului regional
C.F.R. Simeria 12 8 3 1 19:11 19
Min. Aninoasa 12 8 2 2 30:10 18
Constr. Huned. 12 5 4 3 21:10 14
Aurul Brad 12 5 4 3 21:12 14
Minerul Vulcan 12 6 2 4 26:17 14
Parîngul Lonea 11 6 1 4 17:12 13
Dacia Orăștie 12 4 4 4 26:23 12
Textila Sebeș 12 5 2 5 19.17 12
Refractara Alba 12 4 3 5 15:28 11
Știința Petroșani 12 2 6 4 12:20 10
Retezatul Hațeg 12 3 3 6 14:25 9
Jiul II Petrila 12 3 2 7 19:20 8
Minerul Teliuc 12 2 2 8 11:25 6
Minerul Ghelar 11 2 2 7 11:32 6

Etapa viitoare
Minerul Vulcan — Minerul Te- 

liuc; Jiul II Petrila — Minerul A- 
ninoasa; C.F.R. Simeria — Textila 
Sebeș; Minerul Ghelar — Retezatul 
Hațeg; Știința Petroșani — Dacia 
Orăștie; Aurul Brad — Refractar.a 
Alba Iulia; Constructorul Hunedoara 
— Parîngiil Lonea.
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