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Dumitru de la secția A.C.R. Alba lulia lucrează cu 
sindu-și zilnic sarcinile de plan cu peste 2 la sută.

r* pășit de citeva zile pragul u- 
oou an de muncă — penultimul 

dni planul șesenal. Entuziasmul 
icilor muncitori, ingineri și teh- 

ieni. al fiecărui om al muncii din 
insul raionului nostru, este cu 

t mai puternic cu cît bilanțul a- 
r 1963 a fost bogat în fapte.
r. anul pe care l-am încheiat, ce
hele de muncă din întreprinde- 
raionvlui nostru și-au realizat 

rînîle de plan in proporție de 
la sută, dînd patriei economii 

te p’an. ~ numai II luni, în va- 
■e_ de peste 9 milioane lei. In mi

se întreprinderi ca I.R.I.L. Af
ilia. E. M. Zlatna. iprodcoop 
lulia și altele sarcinile de plan 

depășite cu 9 pînă la 47 la 
ilizindu-se în același timp 

însemnate. La E. M. Zlat- 
mplu. volumul economiilor 

în 11 luni se ridică la a- 
mhioane lei, iar la U.C.M. 
2.t*XJ.000 Iei. Harnicii cefe- 

de la Depoul C.F.R. din Teiuș 
iachetat anul 1963 cu o econo- 

combustibil, față de norma 
suficientă pentru ca o loco- 

să remorce un tren de 3 ori 
tail Bâmintuluî.

tSe deosebite au fost obținute 
ce’ielalte sectoare ale econo- 

raio nulul. In agricultură, anul 
s-?jcaracterizat prin munca 
iciMpcolectiviștilor pentru con- 

ar ea economico-organizatorică a 
xiăriilor agricole colective, prin 

’ rea continuă a producției Ia 
ar. dezvoltarea sectorului zoo- 
ic și a celorlalte ramuri adu- 
are de mari venituri. Toate a- 
ea dovedesc entuziasmul cu care 

nii muncii din raionul nostru 
ă pentru înfăptuirea sarcinilor 
te de cel de-al II 1-lea Congres 

artidului nostru.
ășind pragul noului an. munci- 
i. inginerii si tehnicienii din în- 

inderile raionului nostru au in 
un program concret de activî- 

. Cu citeva zile în urmă în între- 
eri a început dezbaterea cifre- 

de plan pe 1964. Entuziasmul 
dit cu prilejul acestor dezbateri, 
cuparea de-a descoperi și pune 
aloare noi căi pentru creșterea 
ucției și productivității muncii, 
ru reducerea prețului de cost al 
uselor și îmbunătățirea calității 
tora. dovedesc înalta conștiință 
amenilor muncii, dragostea lor 

urită față de patria noastră 
aiistă. hotărîrea fermă de-a tra- 
e neabătut în viață sarcinile tra

de partidul nostru. De altfel, 
uie să subliniem faptul că adu- 
1e de dezbatere a cifrelor de plan 
constituit o puternică mobilizare 
lectivelor de muncă de a-și spo- 
ngajamentele in întrecerea so- 
istă. intimpinind cea de-a XX-a 
■ersare a eliberării patriei cu 

cese remarcabile in îndeplinirea 
depășirea sarcinilor de plan la 
, :ndkatorii. In toate intreprinde- 
unde au avut loc pină in pre- 

t dezbaterea cifrelor de plan pe 
, muncitorii, tehnicienii și in- 

erii și-au luat angajamente spo- 
. propunind pentru înfăptuirea 
măsuri deosebit de importante, 

mai la E.M. Zlatna și U.C.M. 
tna numărul propunerilor făcute 
acest prilej se ridică la aproape 
, din care o mare parte urmează 
fie aplicate încă in primul trime- 

u. La întreprinderea de morărit 
oraș de pildă. în afară de creș- 

producției cu 16,4 la sută față 
1953 și a productivității muncii 
12,1 la sută, colectivul de muncă 
mai angajat să realizeze o re- 

ere a prețului de cost de 500.000 
, iar numeroși muncitori care au 
tcuvintul s-au angajat să econo- 

sească diferite materiale, combusti

bil. energie c'ectrieă etc. în valoare de 
peste 50.000 tei. Colectivul de mun
că de la Autobaza I.R.T.A. Alba lu- 
lia, de pildă, și-a propus ca prin 
reducerea consumului de benzină și 
alte materiale să economisească 
79.000 lei. Asemenea angajamente 
însuflețitoare și-au luat și munci
torii, inginerii și tehnicienii de Ia 
fabrica „Ardeleana", Depoul C.F.R. 
Teiuș, Șantierul 4 construcții Alba 
lulia și alte unități.

Experiența anilor trecnți ne-a do
vedit cu toată puterea că în unită
țile noastre sînt toate posibilitățile 
ca aceste angajamente să fie nu nu
mai îndeplinite ci chiar și depășite. 
Pentru aceasta se cere a fi luate 
măsuri temeinice care să sprijine 
elanul oamenilor muncii în între
cere. In adunările pentru dezbaterea 
cifrelor de plan pe 1964 au fost fă
cute numeroase propuneri care în
majoritatea lor au fost incluse în
planurile de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Toate propunerile din a-
ceste planuri vor trebui să fie tra
duse operativ în viață, astfel ca ele 
să-și poată dovedi din plin eficiența. 
Organizațiile de partid au datoria 
de-a urmări îndeaproape, analizînd 
și luînd măsuri ca obiectivele stabi
lite să fie îndeplinite în termen.

Creșterea productivității muncii 
— sarcina primordială pusă în fată 
de partid — este indisolubil legată 
de introducerea tehnologiei noi, de 
extinderea mecanizării și micii me
canizări, de continua ridicare a ca
lificării cadrelor. De aceea în fiecare 
întreprindere este necesar să se 
studieze toate posibilitățile pentru a 
deschide larg porțile tehnicii înain
tate. de-a extinde inițiativele crea
toare ale colectivelor de muncă.Irii- 
țiativa metalurgiștilor din Zlatna 
„La fiecare loc de muncă o produc
tivitate tot mai înaltă" trebuie să 
capete. în aceste zile de început d<* 
an. a extindere si mai mare în toate 
unitățile din raion.

Este cunoscută atenția pe care 
partidul nostru o acordă continuei 
îmbunătățiri a calității produselor. 
Pentru fiecare colectiv de muncă 
trebuie să fie o chestiune de pres
tigiu calitatea produselor, luptînd ca. 
zi de zi. acestea să fie tot mai bune, 
mai frumoase și mai ieftine. Lupta 
continuă pentru reducerea prețului 
de cost, prin înlăturarea cheltuieli
lor inutile și în special prin econo
misirea materialelor și materiei pri
me nu trebuie să constituie cîtuși 
de puțin o portiță spre scăderea ca
lității.

In agricultură stau de asemenea 
sarcini deosebite în fața oamenilor 
muncii. In acest sector al economiei 
raionului nostru sarcina impor
tantă este sporirea producției 
cerealiere — baza dezvoltării tutu
ror celorlalte ramuri și în special a 
creșterii animalelor. Pentru oamenii 
muncii din raionul nostru sarcina 
imediată ce se pune este întocmirea 
unor planuri de producție cît mai 
reale și mobilizatoare, pregătirea 
exemplară a campaniei agricole de 
primăvară și desfășurarea unei sus
ținute bătălii în vederea traducerii 
în viață a tuturor sarcinilor ridicate 
de întărirea economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective.

Condițiile create pînă în prezent, 
măsurile ce se vor mai lua, consti
tuie o garanție că sarcinile planului 
pe 1964 vor fi îndeplinite și depă
șite. Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile sindicale tre
buie să militeze permanent pentru 
desfășurarea întrecerii socialiste Ia 
un nivel cît mai înalt, mobilizînd 
întreaga masă de muncitori, ingineri 
și tehnicieni la înfăptuirea mărețe
lor obiective cuprinse în planul ce
lui de-al cincelea an al șesenalului.

DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Angajamentele devin fapte

Hotărîțî să-șî traducă în fapte o- 
biectivele propuse în ceea ce priveș
te sporirea capacității de producție și 
depășirea sarcinilor de plan pe 1964 
cu 11 la sută față de anul 1963, co
lectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din cadrul I.R.I.L. Alba, 
sub conducerea permanentă a orga
nizației de partid a pornit o muncă 
susținută încă din primele zile ale 
noului an. Și, drept urmare, colecti
vul de muncitori de aici a încheiat
prima decadă a lunii cu un randa
ment de îndeplinire a planului la 
toți indicii prevăzuți în proporție de 
108 la sută.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de către comuniștii Vo- 
lonciu Ioan, Coman Alexandru, Rom- 
cea Gheorghe, Biro Arpad, Ciban 
Aurel, Toth Arpad și alții din ca
drul sectoarelor mecanică, parază- 
pezi metalice, împletit sîrmă și sec
torul ceramic Sîntimbru, care și-au 
realizat planul pe perioada de la 
1-10 ianuarie în proporție de peste 
116 la sută.

IN- CLIȘEE': Un nou lot de 25 tractoare „Universal-650" cu care a 
fost înzestrat de curînd S.M.T. Alba lulia.

Să pregătim temeinic adunările generale 
în gospodăriile agricole colective

In această lună, în cadrul gospo
dăriilor agricole colective din raio
nul nostru, vor avea Ioc adunările 
generale pentru analizarea activită
ții desfășurate în anul 1963 și apro
barea planurilor de producție și fi
nanciare pe anul 1964. Cu acest pri
lej se va face bilanțul rezultatelor 
obținute în cursul anului 1963, ana- 
lizîndu-se cu întreaga răspundere 
activitatea desfășurată de consiliile 
de conducere, comisiile de revizie, 
specialiști, brigadieri și ceilalți co
lectiviști pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite prin planurile de pro
ducție și financiare pe anul încheiat.

Pentru a asigura o largă dezba
tere a activității desfășurate și a 
analiza cu spirit de răspundere și 
competență toate laturile principale 
ale activității, consiliile de conduce
re ale gospodăriilor colective, îndru
mate de organele și organizațiile de 
partid, sfaturile populare și Consiliul 
agricol raional, trebuie să ia din 
timp toate măsurile pentru pregăti
rea temeinică a acestor adunări.

Acest lucru cere în primul rînd a- 
ducerea la zi a evidenței contabile, 
inventarierea bunurilor obștești, ter
minarea repartizării definitive a ve
niturilor. Un rol hotărîtor în aceas
tă direcție le revine îndrumătorilor 
contabili de la Consiliul agricol ra
ional și celorlalți contabili din alte 
unități repartizați să ajute gospodă
riile agricole colective. Aceștia tre
buie să sprijine îndeaproape consi

Prime de vechime pentru mineri
La sîîrșitul fiecărui an, numeroși 

oameni ai muncii din diferite sec
toare ale economiei naționale pri
mesc din partea statului nostru de
mocrat-popular însemnate sume de 
bani care se atribuie ca prime de 
vechime.

Și pentru minerii din cadrul Ex
ploatării miniere din Zlatna au fost 
alocate la sfîrșitul anului trecut im
portante fonduri pentru acest scop.

Un nou bloc dat în folosință
Cu citeva zile in urmă construc

torii de la T.R.C.H., grupul de șan
tiere din Alba lulia. au terminat lu
crările de finisare la un nou bloc 
în orașul nostru. După recepția de
finitivă, noul bloc cu 24 de aparta-

Pregătiri
In aceste zile harnicii mecaniza

tori de la S.M.T. Alba lulia se pre
gătesc intens pentru campania de 
primăvară. Revizuirea și repararea 
tractoarelor și a celorlalte mașini a- 
gricole se desfășoară din plin. Bine 
organizați pe posturi specializate și 
echipe de lucru, mecanizatorii de 
aici au reușit să execute pînă în 

liile de conducere pentru a aduce la 
zi evidența contabilă, inventarierea 
bunurilor și celelalte lucrări legate 
de întocmirea dărilor de seamă. In 
această direcție, consiliile de condu
cere din gospodării trebuie să simtă 
din plin și sprirnul comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare comu
nale care trebuie să ajute prin toate 
posibilitățile pregătirea temeinică a 
adunărilor generale in gospodăriile 
agricole colective.

Experiența anilor trecuți a dove
dit cu toată puterea că de rezolva
rea la timp a acestor probleme de
pinde prezentarea în fața colectiviș
tilor a unor dări de seamă cuprinză
toare. care să analizeze temeinic si
tuația economică și financiară a fie
cărei gospodării, să analizeze acti
vitatea consiliilor de conducere și a 
brigadierilor. In același timp ele 
trebuie să oglindească în mod con
cret rezultatele bune obținute, ajuto
rul acordat de stat pentru consoli
darea gospodăriilor precum și defi
ciențele care s-au manifestat în 
creșterea producției vegetale și ani
male. normai a și retribuirea mun
cii, repartizarea veniturilor, valorifi
carea producției marfă prin contrac
te și împărțirea produselor la zile 
muncă. Pentru aceasta este necesar 
ca la întocmire^ dărilor de seamă 
pe lingă președinți, contabili și in
gineri să fie antrenați brigadierii cei 
mai buni, șefi de echipe și colectiviști 
fruntași din toate sectoarele de pro

Astfel, colectivului de muncă de la E. 
M. Zlatna i-a fost alocată, drept prime 
de vechime, suma de aproape 1 mi
lion lei. Printre cei care au primit 
cele mai mari sume se numără to
varășii Marcu Vasile, Drăguș Au
rel, iancu Avram (între 4.000—5.000 
lei), Oprea Pamfil, Bota Ioan 1 Ni- 
colae, Roșea Ștefan și alții, (între 
2.000 și 3.000 lei).

mente a fost dat în folosință. Prin
tre cei care au primit apartamente 
confortabile în acest bloc se află 
numeroși constructori din cadrul șan
tierului 4 construcții Alba lulia.

intense
prezent lucrări de reparații si revi
zuiri Ia peste 35 la sută' din trac
toare si peste 50 Ia sută din plugu
ri. cultivatoare și alte mașini agri
cole.

Pentru a acorda un sprijin tot 
mai mare gospodăriilor agricole co
lective, prin executarea la timp și de 
calitate a lucrărilor agricole, meca
nizatorii de la S.M.T. Alba lulia, 
îndrumați îndeaproape de către or
ganizația de partid, se străduiesc 
să execute lucrări de calitate supe
rioară și să termine reparațiile în. 
timpul cel mai scurt.

Pentru fertilizarea solului
Colectiviștii din Berghin acordă 

o deosebită atenție fertilizării solu
lui. in afara gunoiului transportat 
din toamnă și îngropat sub brazdă. 
ei_ și-au mai propus să îngrașe cu 
bălegar de grajd și în primăvară o- 
însemnată suprafața de teren.

Astfel, cu tot frigul zilelor aceste» 
ierni, ei au început transportul gu
noiului la caoătul tarlalei. Pînă în 
prezent au fost transportate peste 
100 căruțe, evidențiindu-se colecti
viștii Szeghedi loan și Ghenesctt 
Vasile.

ducție, care să-și poată aduce o con
tribuție însemnată la îmbunătățirea 
dărilor de seamă. In anul trecut în 
multe gospodării colective din raion 
ca cele din Teiuș. Berghin, Bucer- 
dea Vinoasă, Cîstei și altele ca ur
mare a ajutorului acordat de orga
nizațiile de partid, consiliile de con
ducere din gospodării au prezentat 
în fața colectiviștilor dări de seamă 
complete, analitice, fapt ce a creat 
colectiviștilor posibilitatea să dezba
tă larg activitatea desfășurată în 
gospodărie, să facă propuneri deo
sebit de valoroase pentru înlăturarea 
unor lipsuri care s-au manifestat în 
creșterea producției vegetale și ani
male, în organizarea și retribuirea 
muncii. Au existat apoi și cazuri 
cînd în unele gospodării colective ca 
cele din Stra ja, Benic, Oarda de Jos 
și altele, consiliile de condu
cere n-au acordat întreaga atenție 
conținutului dărilor de seamă, n-au 
analizat cu răspundere multe lipsuri 
manifestate în organizarea muncii, 
astfel că discuțiile s-au desfășurat 
la un nivel scăzut.

O atenție deosebită trebuie acor
dată activizării comisiilor de revizie 
din cadrul gospodăriilor agricole 
colective pentru a verifica cu toată 
răspunderea, modul cum au fost în
grijite și păstrate bunurile obștești. 
Comisiile de revizie trebuie să veri
fice pînă jos la brigadă modul cum 
consiliile de conducere au dus la

lng. SUCIU MATEI 
vicepreședintele consiliului agricol 

raional 

((Continuare în pag. 4-a)
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Lipsuri ce trebuiesc grabnic lichidate Pregătiri pentru concurs

schimb au 
Manifestările de 

au început a fi și 
mai rare, mai slab 
consecință mai pu-

Cu aproape doi ani în urmă, pe 
cînd bibliotecar la biblioteca comu
nală din Ighiu era tovarășul David 
Vasile. această unitate ajusese să 
se numere printre bibliotecile frun
tașe din raion. Și pe bună dreptate. 
Pe atunci, cărțile din bibliotecă larg 
popularizate, circulau din mînă în 
mină. La sediul bibliotecii, la cămi
nul cultural sau la locurile de mun
că ale colectiviștilor erau organiza
te. cu regularitate, manifestări de 
masă cu cartea. Și muîți colectiviș
ti. aplicînd în practică învățămintele 
desprinse din cărți, au obținut re- 
zulțate de seamă în munca lor de 
zi cu zi.

Așa a fost pe atunci. Pe măsură 
ce timpul a trecut însă, situația la 
biblioteca comunală din Ighiu s-a 
schimbat. Fondul de cărți ce-i drept, 
a crescut. Cititorii în 
prins să scadă, 
masă cu cartea 
ele din ce în ce 
organizate și în 
țin eficiente.

Cu o astfel de „moștenire", după 
ce tovarășa bibliotecară Enceanu 
Rodica, succesoarea tovarășului Da- 
vîd Vasile, a fost schimbată consi
derată ca neputînd face față mun
cii ce-i fusese încredințată, pe la 
jumătatea anului trecut, bibliotecară 
la biblioteca comunală din Ighiu a 
fost numiță tovarășa Oțoi Valeria.

Prin- numirea noii bibliotecare se 
crea,oarecum, prerriizele îmbunătă
țirii activității bibliotecii comunale 
din Ighiu. Și, era de așteptat acest 
lucru. Dar, entuziasmul de început 
al tovarășei Oțoi Valeria s-a stins 
repede și, în loc ca lipsurile ce per
sistau la bibliotecă să fie lichidate, 
ele aii început a se adinei din ce în 
ce mai mult.

Și așa, s-a ajuns la situația de 
azi. Cele peste 7.000 de cărți și bro
șuri aflătoare în bibliotecă, în loc 
să fie în mîinile cititorilor, stau mai 
mult în rafturi, iar manifestările de 
masă organizate cu cartea sînt re
prezentate doar de cîteva recenzii 
ținute în prezența unui număr~ res- 
trîns de colectiviști din comună.

Care să fie cauzele care au con
dus la această stare de lucruri? Da
ta fiind situația de la biblioteca co
munală din Ighiu, această întrebare 
e pe cît de firească, pe atît de o- 
portună. Numai cunoscînd cauzele 
răului se poate lupta împotriva a- 
cestuia. Deci să le luăm pe rînd...

Numită bibliotecară, tovarășa O- 
țoi Valeria a procedat după cum era 
și firesc la preluarea fondului de 
cărți. A preluat o zi, două, multe 
zile în șir. Motivul? Fosta, bibliote
cară se prezenta cînd voia ca să 
predea și nimeni nu s-a sesizat de 
faptul că în acest răstimp biblioteca 
sta închisă. Nu s-a sesizat apoi ni
meni nici de faptul că noua biblio
tecară n-are experiența necesară u- 
nei asemenea munci și pentru a se

La doua luni dupâ plenara Comitetului d» cultura și artă
- - -s - - •Pe urmele unui plan de măsuri

felul cum 
etapă a 
concurs, a 
muncă al 
perioada de

pe-

Plenara Comitetului de cultură și 
artă, care a avut loc în primele zile 
ale lunii noiembrie 1963, a analizat 

s-a desfășurat nrima 
celui de-al VII-lea 

dezbătut planul de 
comitetului pe 

r_____ iarnă și a adoptat un
amplu plan de măsuri, menit să con
tribuie 1a continua îmbunătățire a 
activității cultural-educative și artis
tice din instituțiile culturale ale ra
ionului.

In planul de măsuri, obiective de 
seamă au fost înscrise și în ce pri
vește activitatea Casei raionale de 
cultură. Dar, cum au fost traduse a- 
cestea în viață? S-a depus oare toa
tă străduința pentru ca activitatea 
Casei raionale de cultură să se si
tueze la înălțimea sarcinilor? S-a 
făcut totul în ce privește îndruma
rea metodică a căminelor culturale 
din comunele și satele raionului?

Căutînd a răspunde acestor între
bări, se poate spune, acum la două 
luni de la plenara Comitetului de 
cultură și artă, că obiectivele pri
vind activitatea Casei raionale de 
cultură sînt într-o prea mică mă
sură realizate. Activitatea desfășu
rată aici, s-a redus ca și în trecut 
la forme din cele mai ușoare. Au fost 
organizate, ce-i drept, la Casa raio- 

putea descurca, ajutorul ce i s-a dat 
a fost cu totul insuficient. Astfel 
fiind, tovarășa Oțoi Valeria a pre
luat biblioteca cu cărți lipsă, cărți 
nerestituite de unii cititori de ani de 
zile. A preluat apoi tovarășa Oțoi 
Valeria registre greșit întocmite, e- 
vidențe încîlcite în care cu greu se 
putea face lumină.

Noua bibliotecară și-a început to
tuși activitatea. Cum? După meto
dele moștenite. A stat la sediul bi
bliotecii și a așteptat să-i vină ci
titorii. A înscris în registrul de e- 
vidență, în continuarea celor înscri
se înainte vreme, cifre care au in
dus în eroare organele superioare. 
Cum altfel dacă nu asa poate fi ca
lificat faptul că Ia sfîrșitul anului 
1963 în reo-istrul de evidență apar 
înscriși 1.175 de cititori, cînd în 
realitate numărul acestora n-a de
pășit cifra de 500?

Pe parcurs, ce-i drept, de lipsurile 
manifestate la biblioteca comunală 
din Ighiu s-a sesizat conducerea bi
bliotecii raionale. Și sesizîndu-se au 
venit la fața locului tovarășii Marca 
Ludian și Szalay Elisabeta. Rezul
tatul? Tovarășii au plecat, lipsurile 
de la biblioteca din Ighiu însă au 
rămas. Bibliotecara de aici practică 
aceleași metode- greșite de muncă, 
rupte de viața comunei, de preocu
pările colectiviștilor. Mai duc cîte o 
carte pe la rude, de teamă că alții 
o să mă refuze — se exprimă cu 
seninătate bibliotecara. N-am nici o 
legătură cu învățămîntul agricol de 
masă, iar în ce privește activitatea 
cercurilor de citit, de două din cele 
16, mai știu cîte ceva—se exprimă 
tot ea.

Lipsurile existente la biblioteca co
munală din Ighiu trebuiesc de în
dată lichidate. Nici una din zilele 
iernii să nu mai fie irosite. In acest 
sens Comitetul de cultură și artă 
trebuie să ia cele mai eficace mă
suri. Colectiviștii din Ighiu sînt 
dornici să trăiască o viată culturală 
intensă, să citească, să învețe. Do
vadă sînt colectiviștii Florea Flo
rian, Dumitru loan. Ureche Traian. 
Medrea Florian. Cristea Elena. Dă- 
nilă Samflora și multi alții care a-.: 
citit zeci de cărți. Bibliotecara însă 
trebuie să manifeste toata grija pen
tru îndrumarea lecturii cititorilor. Să 
fie larg popularizat și difuzată în 
rîndurile colectiviștilor cartea agro
tehnică. Să fie întocmite liste de 
lectură în funcție de locul de muncă 
al colectiviștilor și să sprijine cu 
toate forțele buna desfășurare a 
învățămîntuluî agricol de masă. For
țe pentru aceasta sînt la Ighiu. Să 
fie de îndată analizată situația mun
cii cu cartea din această comună și 
sa se pornească la acțiuni concrete 
pentru o largă pătrundere a cărții în 
casa fiecărui colectivist. E aceasta 
o cerință ce trebuie satisfăcută.

S. MĂRGĂRIT

întreg a- 
prezentate 
loc ca în 
organizată

nală de cultură vizionări la televi 
zor, audiții radio și dimineți de bas
me pentru copii. Dar, în 
cest răstimp, n-au fost 
decît două conferințe în 
fiecare săptămînă să fie 
cîte una. Programe artistice la se
diu, așa cum era prevăzut în planul 
de măsuri, de asemenea, n-au avut 
loc. S-a prezentat în schimb de că
tre formațiile artistice ale Casei 
raionale de cultură un program la 
căminul cultural din Vințul de Jos, 
dar și acesta, pregătit în pripă, nu 
s-a bucurat de prea mult succes.

Slabă preocupare a dovedit co
lectivul Casei raionale de cultură 
și în ce privește îndeplinirea altor 
obiective din planul 
de pildă, lectoratul 
nerală pe probleme 
mice și științifice, 
deschide la 15 noiembrie, nici pînă 
în prezent nu s-a deschis. Pînă la 
1 decembrie apoi, era prevăzut a se 
deschide cercul plastic, în care scop 
s-au și înscris 11 tovarăși. Dar nici 
cercul plastic nu s-a deschis invo- 
cîndu-se lipsa unei săli corespunză
toare pentru desfășurarea activității 
acestuia. Prea puțin s-a făcut apoi 
și în ce privește activitatea studiou
lui artistului amator, Iar cercul lite-

de măsuri. Așa. 
de cultură ge- 
politice, econo- 
prevăzut a se

Cu rîvnă și pasiune
In scopul participării cu cele mai 

bune rezultate în etapa a doua a ce
lui de-al VII-lea concurs, activiști: 
culturali și artiștii amatori din Gal- 
da de Jos se pregătesc de zor. Co
rul de aici pregătește cîntecele 
„Partidului părinte al bucuriei". 
„Țara întreagă o grădină", „Hate- 
gana cu strigături" și altele. Bri
gada artistică de agitație e pe ter
minate cu pregătirile textului ..La 
noi în gospodărie", iar formația de 
dansuri e gata a urca treptele sce
nei cu dansurile populare romînesti 
„Invîrtita", „Hațegana" și „Ca la 
Breaza".

Toți tinerii la cămin !
Pentru etapa a doua a celui de-al 

VII-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori, căminul cultural 
din Micești și-a anunțat participa
rea cu o brigadă artistică de agi
tație, o formație de dansuri și un 
grup de soliști vocali. Și în acest 
scop la căminul cultural de aici 
s-a început munca. Sub îndrumarea 
activiștilor culturali, tinerii Gavri- 
lă Nicolae. Breteanu Gheorghe. Mol
dovan Zaharie. Contor Ioan, Dăian 
Victoria. Crăciun Elena și Topîr- 
ceanu Elena fac. cu regularitate re
petiții la programul de brigadă cu 
tema „La un cerc de citit", se 
gătesc să prezinte 
șurile „Căiușerii" 
iar soliștii vocali 
Crișan Victoria și 
învață noi cîntece.

Pînă aici toate bune. Răul constă 
in faptul că nu toți tinerii din sat 
participă la munca din cadru! că
minului. Așa. de plidă, Bălgrădean 
Elena, Contor I. Elena, Pîclișan Ma
ria și alți tineri talentați stau de
oparte. De ce acest lucru? Organi
zația U.T.M. din sat trebuie să spri
jine cu mai multă tărie activitatea 
culturală, mobilizînd la cămin toți 
tinerii satului.

pre- 
cit mai bine dan- 
și „Barbuncul". 

Popa Gheorghe. 
Dreghici Elena

IN CLIȘEU: Scenă din filmul 
polonez „Taxiul morții" ce va 
rula la cinematograful „Victo- 
ria“ între 13-15 ianuarie.

privire la activita- 
metodice din raion, 
există. Activitatea 
însă lasă de dorit.

rar „Ion Budaî Deleanu" cu toate 
că a fost reorganizat, încă nu a tre
cut în mod concret Ia sprijinirea și 
îndrumarea colectivelor de creație 
ale brigăzilor artistice de agitație, 
în sensul că programele întocmite 
să oglindească cele mai semnificati
ve probleme din viața satelor.

Un alt obiectiv căruia, de aseme 
nea, i s-a acordat insuficientă aten
ție, este cel cu 
tea în centrele 
Ele, ce-i drept, 
in aceste centre
Nu sînt organizate aici acțiuni mo
del. așa cum s-a preconizat, acțiuni 
menite să generalizeze experiența 
bună și metodele cele mai eficace 
tn activitatea cuitural-educativă și 
artistică.

Planul de măsuri al Comitetului 
de cultură și artă, prezentat în ple
nară acum două luni, s-a întocmit 
cu scopul de a contribui la ridica
rea activității unităților culturale din 
raion. Pentru aceasta însă, obiecti
vele prevăzute în plan trebuie duse 
la îndeplinire cu toată grija. De a- 
cest lucru trebuie să fie pătruns în
treg colectivul Casei raionale de cul
tură în frunte cu tovarășul Vaide- 
segan Mircea. Să se treacă de în
dată la acțiune. Să fie revăzute o- 
biectivele prevăzute în plan și să se 
ia măsurile cuvenite pentru ca a- 
cestea să fie în întregime traduse 
în viață.

Noutăti în

căminul 
se desfă- 
cultural-

In aceste zile la Casa pionierilor din localitate. Scurt 
înainte de plecarea la săniuș.

Actlvitâfi variate $i atr<
In această oerioadă la 

cultural din V ințul de Jos 
șoară o rodnică activitate 
educativă. In ultimele 2 săptămîni. 
bunăoară. în cadrul manifestărilor 
prilejuite de sărbătorirea majoratu
lui au prezentat programe formațiile 
de teatru, dansuri și recitatorii că
minului cultural, iar în cadrul acțiu
nilor culturale închinate aniversării 
a 16 ani de la proclamarea Repu
blicii s-a organizat la căminul cul
tural o călătorie pe hartă cu tema : 
..Noua geografie a patriei" urmată 
de o seară literară.

Expunerile pe teme ca: ..înaltele 
însușiri morale ale tineretului pa
triei noastre", „Ce a dat regimul 
democrat-popular tineretului nos
tru", „Mîndria de a fi cetățean al 
Republicii Populare Romîne" sau 
organizarea serilor închinate tinere
tului în cadrul cărora au fost pre
zentate reușite programe artistice au 
făcut ca tinerii satului, în mare nu-

ABONAMENTUL...
...este documentul cu care, în mod 

normal, călătorești cu trenul sau cu 
autobuzele I.R.T.A.

Se mai întîmpiă uneori însă și 
cazuri cînd, chiar avînd abonament, 
ești nevoit să faci drumul pe jos și 
acest inconvenient se face simțit în 
special pe ruta Cricău-Alba lulia.

Cum de se întîmpiă un asemenea 
lucru? „Simplu"! Pleacă autobusul 
de la Cricău încărcat cu abonați și 
ne-abonați. Ajunge la Șard și (rece 
uneori chiar fără să oprească, urmă
rit de privirile întrebătoare ale ce
lor 10 abonați de aici.

Abonamentul în asemenea cazuri 
își „pierde" valabilitatea. Dar. e fi
rească oare această situație? Ziceți. 
Nu! tovarăși din conducerea I.R.T.A. 
și luați măsuri ca asemenea lucruri 
să nu se mai întîmple!

DE APROAPE UN AN
S-au bucurat mult locuitorii comu

nei Stremț cînd au aflat, încă din 
luna februarie a anului trecut, ves
tea că nu peste mult timp căminul 
cultural și biblioteca din comună 
vor fi electrificate. Și sperau că a- 
cest lucru se va face dacă nu azi. 
mîine. Dar. dorința lor fierbinte a 
fost pur și simplu dată uitării. Vino- 

măr. să-sî petreac 
structiv timpul libc 
tural.

O susținută act 
șurat în această p 
de Jos și pe linia 
Biblioteca a fost r 
de vîrstnici cît și d 
De altfel acest luc 
oglindit în registri ’ 
sînt înscriși aproap 
la rindul lor au c 
die cîte 3 cârti pe 

M. BĂCIL.

In cursul ultimei 
..Librăria noastră" 
din Alba lulia au 
toarele noutăți:

In editura politic 
hunul „Karl Marx 
breakova. Volumul 
te capitole în care . 
ferite evenimente 1( 
și activitatea lui k

..Atacul cisiuniiști 
Fărcășan este titlul 
părut în editura tin 
nea romanului se 
societate imaginar 
prin minune în mi 
socialiste și care pă 
mod fățiș și caricati. 
capitalismului. Tot 
neretului a mai ap 
..Intîlnirile viitorului 
prinzând lucrări pre 
cursul organizat de 
știință și tehnică di: 
liste.

Jn editura pentru 
versată a apărut r 
rului finlandez Mart 
tulat \,A patra vert 
nul este o puternică 
dresa modului de vi 
și redă viața finlan 
mia Suomalainen. c; 
S.U.A. practică tot 
serii începînd cu me< 
sind cu cea de cîntă»

*

*
l

lucrării.

vați de aceasta?
Dar. să-i luăm în ord' 
lectric Teiuș, stația n 
lia și în sfîrșit de ap 
cooperativa „Meșteșug 
iuș. Se pune întrebare 
tâ oare cooperativa „ 
din Teiuș? Zile mai < 
comenzi pentru executarea
De, fiindcă anul începerii lucrării a 
trecut!

O NOUA METODA...
...de deservire se folosește de cît- 

va timp la bufetul din Bărăbanț, al 
cooperativei „30 Decembrie". Este 
vorba de deservirea multilaterală. 
Dacă vrei să servești o bere și vrei 
să ocupi un loc la masă trebuie să 
te servești și cu o cîrpă pentru a 
șterge masa, altfel riști să stai în 
picioare. Metoda dă rezultate bune 
și probabil gestionara bufetului tov. 
Sofica Balaur o va extinde și 
asupra maturatului, care acum r>J 
se prea face cum de altfel nu se*'ac 
nici alte lucrări de Curățenie.

Depinde însă dacă con<“*cerea 
cooperativei „30 Decembrie* va t‘ 
de acord. i/âfe

k
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VIATA BE PART!»

Mai mult sprijin organizației de bază 
din brigada zootehnică

n principalele căi care asi- 
voltarea neîncetată a gos- 

colective. sporirea averii 
i bunăstarea membrilor a- 

> constituie creșterea unui 
t mai mare de 
ia colectivă din Totoi dis- 
peste 380 bovine un însem- 
r de porci și oi, de la care 

importante venituri ca ur- 
:ontractărilor făcute cu or- 
onomice de stat.
um este însă cunoscut, efi- 
:torului zootehnic depinde 

de creșterea efectivelor de 
:î mai ales de preocuparea 
e pentru îngrijirea și hră- 
rațională în vederea obți- 

■ producții sporite de lapte

animale.

a

i pentru îndeplinirea aces- 
tmt obiectiv, un rol de 
are organizația de bază 
îembru și candidat de 

acest sector economic al 
;i colective.
■nare a măsurilor luate 
tul raional de partid. în 
■ootehnice din gospodăriile 
ale raionului nostru, au 

a zate organizații de bază.
•estul fapt, munca politică 
i.ică cunoaște o îmbună- 
ultatele ce se obțin sînt 
;răitoare. La înființare, or- 
de bază din brigada zoo- 
gospodăriei agricole co- 
Totoi avea un număr mic 
și candidați de partid. In 
evidența organizației de 

ă 17 membri și 13 candi- 
irtîd. Este un rezultat al 
desfășurate de organiza- 

■ă pentru întărirea rindu- 
dului. Cu rezultate pozi- 
sfășoară munca de edu- 
ică a membrilor și can- 
e partid. Se muncește mai 

activul fără de partid, 
mtrenat în activitatea po- 
•ganizației de bază.
sectorul zootehnic al gos- 
dective constați, pe lîngă 
uri și aspecte pozitive și 
e unei slabe munci politi- 
omice și fără să vrei te 
1 se poate acest lucru? 
ul îl primești analizind fe- 

ocupă organizația de ba- 
«iemeie. economice din sec- 
i activitate. Și.
xistă. în această direcție 
ltiple. cum ar fi, țngriji- 
jarea animalelor, sporirea 
fe carne și lapte, termina- 
ucțiilor etc. pentru care 
Ită preocupare și răspun- 
rtea organizației de bază, 
leme însă nu au consil

ii unor dezbateri și ana- 
Jrul adunărilor generale 
'ației de bază, pe baza 
e ia măsuri concrete pen- 
tățirea. muncii.

generală a organizați- 
pentru dare de seamă și

trebuie

alegeri a hotărît să se ia astfel de 
măsuri ca pînă la 1 decembrie 1963 
să fie terminată maternitatea de 
scroafe. Această sarcină nu a fost 
dusă la îndeplinire. Din această cau
ză porcii gospodăriei colective nu 
au cele mai bune condiții de adă- 
postire și mai ales purceii.

Vtă-Problemă deosebit de impor
tantă, legată de dezvoltarea anima
lelor și creșterea producției lor este 
asigurarea bazei furajere. A existat 
în această direcție preocupare. S-a 
asigurat o înseninată cantitate de 
nutreț. Acest nutreț nu este păstrat 
cu toată răspunderea. Se mai face 
risipă.

Biroul organizației de bază și-a 
propus în planul de muncă pe luna 
decembrie 1963, să pună în discuția 
adunării generale, a organizației de 
bază următoarea problemă: „Fura
jarea animalelor". Situația aceasta 
n-a fost analizată, deoarece în luna 
decembrie 1963 organizația de bază 
nu a fost convocată în adunare ge
nerală.

O problemă care ar outea consti
tui ordinea de zi a unei adunări ge
nerale a organizației de bază ar fi 
înurîiirea animalelor. Aceasta pen
tru faptul că, acest lucru încă mai 
lasă de dorit. Unii membrii de 
partid, printre care tov. Birăuță Pa
vel, Josan Nicolae și alții nu dove
desc toată răspunderea fată de sar
cinile încredințate. In unele zile (6 
ianuarie a.c.) animalele sînt lăsate 
singure în grajd, nefiind suprave- 
ghiate de nici un 
Deși se 
fără o 
postise.
a animalelor, nu 
producții sporite 
Acest lucru însă 
organizației de bază. De aceea este 
necesar ca în prima sa adunare ge
nerală organizația de bază să ana
lizeze aceste probleme, să ia mă
suri concrete care să ducă la îmbu
nătățirea muncii în sectorul zooteh
nic.

Mai întîî de toate vor trebui luate 
măsuri pentru îmbunătățirea muncii 
politice. Membrii și candîdații de 
partid din acest sector să dovedeas
că mai multă preocupare pentru 
munca ce le-a fost încredințată, să 
fie exemplu în fața celorlalți colec
tiviști. Să fie studiată posibilitatea 
ca la graîdul unde muncesc tineri, cu 
mai puțină experiență în creșterea 
și îngrijirea animalelor, să fie repar
tizați membri și candidați de partid 
cu dragoste pentru animale și care 
pot să împărtășească din experiența 
muncii lor și celorlalți îngrijitori de 
animale.

Organizația de bază din sectorul 
zootehnic va trebui să primească 
mai mult sprijin din partea comite
tului de partid din cadrul G.A.C. în 
ce privește rezolvarea multiplelor 
sarcini ce le ridică creșterea anima
lelor și producția acestora.

îngrijitor, 
căci 

înpriiire si adS- 
hrănîre rațională 
poate fi vorba de 
de came și lapte, 
nu stă în atentia

de nici
știe din practică 

bună 
fără o

PE TEME ALE SFATURILOR POPULARE

pe acum toate măsurile
1963. a fost bogat în cepri-

din
Anul

■veste realizările gospodărești 
satele și comunele raionului nostru. 
"Nof localuri de școli și cămine cul
turale au fost date în folosință, au 
fost reparate străzi și drumuri, s-au 
executat lucrări de scurgerea apelor 
și îndiguiri etc.

Pentru anul 1964, cetățenii din 
satele și comunele raionului, și-au 
propus să continue ctt acțiunea de 
gospodărire, să termine lucrările în
cepute în anul 1963. să ridice alte 
construcții noi.

In adunările ponulare ce au avut 
loc pentru votarea contribuției 
voluntare a cetățenilor pe anul 1964, 

f™f nropuse să se construiască 
78 obiective. Acestea se referă la 
terminarea localurilor de școli, a 
căror construcție a început în anul 
trecut sj ridicarea unor noi localuri, 
construirea de noi cămine culturale 
și dispensare medicale, etc. Cu a- 
ceastă ocazie au și fost organizate 
41 comitete de cetățeni, pentru a 
sprijini sfaturile populare în mobi
lizarea maselor la înfăptuirea obiec
tivelor propuse.

Din analiza făcută la sfîrșitul a- 
tralui 1963, privind felul cum au 
muncit sfaturile populare comunale 
pentru mobilizarea cetățenilor la 
’T» Uzare a propriilor lor propuneri,

s-au 
cum

s-a desprins faptul că în acele co
mune unde organele locale ale pu
terii de stat au organizat din timp 
și în bune coridițiuni munca, 
obtinut rezultate pozitive, așa
a fost la Almașul Mare, Zlatna, Me
tes. Teius si în alte comune. Cu re
zultate slabe au muncit în această 
direcție sfaturile populare din co
muna Mihalț, Pețelca, Ighiu și al
tele unde realizările ce s-au obținut 
sînt sub posibilități.

Pentru a lichida lipsurile ce s-au 
manifestat în această direcție, sfa
turile populare comunale vor trebui 
să țină seama că îndeplinirea întoc
mai a acestor sarcini este legată de 
luarea din timp a măsurilor organi
zatorice care să asigure îndeplini
rea lor. Astfel în această perioadă 
pot fi mobilizate masele de cetățeni 
la executarea unor lucrări care nu 
cer mînă calificată cum ar fi, tran
sportul de balast pentru noile con
strucții sau pentru cele începute, re
pararea drumurilor, lucrări de ali
nierea străzilor și alte asemenea lu
crări. Să nu se lase executarea a- 
cestora „pînă se face vreme bună" 
cum obișnuiesc să mai spună unii 
președinți ai sfaturilor populare 
comunale. Munca va trebui în așa 
fel organizată, îneît să fie folosite

chin scrisorile sosite la redacție
La încheierea „Festivalului 

filmului pentru sate“
Hotărîți să obțină noi succese

deIndrumate de organizațiile, 
partid, unitățile cinematografice să
tești din raion au obtinut cu nrile- 
jul desfășurării „Festivalului filmu
lui nentru sate", încheiat la 31 de
cembrie 1963, rezultate de seamă. 
Cele peste 95 de filme artistice și 
documentare ce s-au rulat pe ecra
nele celor 35 cinematografe sătești 
au fost vizionate de peste 31.000 
spectatori.

De o deosebită apreciere s-au bu
curat filmele „Lupeni 29", „Codin" 
„Estrada, estrada". „Doi sub cer", 
„Alexandru Nevschi". „Cinci car
tușe". „Noapte pe autostradă", „Eroi 
vii". „Dintele de aur". „Omul de 
lîngă tine". „Printre oameni buni" 
.și altele care au rulat în circuit 
toate cinematografele sătești în 
rioada desfășurării festivalului.

Frumoase rezultate în privința
zionării filmelor de către colecti
viști au obținut cinematografele să
tești din Bărăbanț. Șard, Vințul de 
Jos, Galda, Ighiu și altele, la fiecare 
din acestea numărul spectatorilor 
depășin

De ui 
rat în rîndul colectiviștilor 
cu caracter agricol, care au consti
tuit pentru ei adevărate lecții practi
ce privind munca lor de zi cu zi în 
sprijinul întăririi și consolidării eco- 
nomico-organizatorice a gospodării
lor agricole colective.

I. TUDORAN

la
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id cifra de 2.500.
n deosebit interes s-au bucu- 

filmele

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din cadrul Depoului de locomotive 
CV.P. Teius au obtinut în cursul a- 
nului trecut rezultate de seamă. Fi 
au raportat îndeplinirea planului la 
toii indicatorii înainte cu 19 zile.

întreg colectivul de muncitori și 
tehnicieni ai depoului privesc cu op
timism rezultatele dobîndite. Pentru 
a obține noi succese în acest an. în 
frunte cu comuniștii, ei au analizat 
temeinic si cu simt de răspundere 
sarcinile care le stau în fată și au 
elaborat încă înainte de începerea a- 
nului planul M.T.O. în vederea în
deplinirii ritmice si la toti indica
torii a sarcinilor de plan pe 1964.

încă din primele zile ale anului 
colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai depoului a pornit hotă
rît la muncă pentru a obține noi suc
cese în acest an.

Așa, bunăoară, prin 
chiului sistem manual 
descărcare a roților și 
locomotivelor, cu noul

Măsuri

înlocuirea ve
de încărcare- 
alte piese ale 
sistem meca-

ce se
cunos-Comuna noastră, Meteș. a 

cut în anii puterii populare o conti
nuă înflorire. Fiecare țăran munci
tor din satele comunei se mîndres- 
te cu o serie de construcții social- 
cuiturale Ia care înainte nici nu se 
nutea visa. La Meteș. Găureni 
Poiana Ampoiuiui s-au ridicat 
acești ani școli noi pentru 
noștrii. s-a construit un local 
de cooperativă la 
trul de comună, 
dispensar și un 
Toate acestea, ca 
sind o dovadă a 
conducerea organizației de partid.

și 
în 

copiii 
nou

Tauți. iar la cen- 
s a construit un 
cămin cultural, 

si alte înfăptuiri, 
faptului că, sub

■H'Hi

din plin toate forțele satului și fie
care zi. Va veni perioada muncilor 
agricole în cîmp, perioadă în cațe 
toate brațele de muncă trebuiesc 
folosite din plin la executarea lu
crărilor agricole. La AAihalț, Cistei 
și Sîntimbru au început lucrări de 
construcții la. noile localuri de școli. 
Dar din lipsa de preocupare a sfa
turilor populare ale acestor comune, 
de a proteja, împotriva intemperiilor 
lucrările executate, acestea se de
gradează, ceea ce atrage după sine 
alte cheltuieli în plus. In privința 
năstrării și apărării a ceea ce s-a 
făcut, trebuie să existe din partea 
gospodarilor comunei mai multă 
răspundere.

Sfaturile populare comunale vor 
trebui să mobilizeze cetățenii la di
ferite acțiuni de gospodărire care nu 
cer nici investiții sau materiale 
nici mînă calificată. La Stremț 
s-a propus să se execute lucrări de 
reparații ia împrejmuirea școlii din 
satul Geoagiu de Sus. Aceste lucrări 
nu se pot executa oare și în aceste 
zile? Cu siguranță, că se pot. Și a- 
semenea cazuri mai sînt în raion.

Este. important însă ca fiecare co
mitet executiv să analizeze cu toată 
răspunderea posibilitățile de care 
dispune fiecare comună și să ia 
măsuri de pe acum pentru îndepli
nirea propunerilor făcute de cetățeni.

nic, pe lingă faptul că operațiunea 
de încărcare-descărcare se face de 
cel puțin 4 ori mai repede, se redu
ce în același timp și numărul mun
citorilor de la 6 la numai 2, crescînd 
astfel cu mult productivitatea mun
cii. De asemenea, în noul procedeu 
se reduce la maxim efortul fizic al 
muncitorilor, operațiunea făcîndu-se 
la comandă.

Tot în aceste zile s-a reparat elec- 
trocompresorul. s-au procurat recî- 
pienți de aer comprimat, urmînd ca 
neste cîteva zile să se dea în func
țiune. Totodată va fi utilizată cu un 
randament sporit inovația șefului de 
echipă Ion Morarii, care constă în 
acționarea burghiului cu aer com
primat.

Desigur acestea sînt numai cîte- 
» a din obiectivele propuse. în planul 
de măsuri tehnico organizatoric pe 
care întreg colectivul nostru 
hotărit să le 
acest an.

este
aplice cu succes în

V. STREMȚĂN

cer a fi luate
al comunei s-a stră-sfatul popular 

duit să înfăptuiască pentru noi, 
pentru familiile noastre, lucruri cît 
mai frumoase.

Dar dacă s-au obținut astfel de 
realizări cu care ne mîndrim, nu ne 
P"tem declara mulțumiți cu faptul 
că unele lucrări, deși începute, sînt 
lăsate în părăsire de ani de zile, pro- 
vocîndu-se destule greutăți în acti
vitatea noastră, lată despre ce este 
vorba. Cu doi ani în urmă s-a început 
construirea podului peste rîul Ampoi 
dintre Găureni și Meteș. S-a început 
cu spor și credeam că în scurt timp 
va fi gata. Dar spre mirarea noas
tră, după ce s-a ridicat întregul 
schelet, urmînd doar să se facă po- 
direa podului, lucrul a încetat. Au 
trecut de atunci aproape 2 ani. In 
tot acest timp noi am fost nevoiți să 
trecem pe o punte îngustă. Acum, 
ne timp de iarnă cu mașinile nici 
nu se poate intra în sat. In fața a- 
cestei situații, rămînem mirați de ce 
comitetul executiv al sfatului popu
lar Meteș (președinte tov. Parastte 
Florea) nu ia măsuri pentru execu
tarea lucrărilor de podire, mai ales 
că lingă pod, la cîțiva metri, stau 
‘ î putrezesc, de mai bine de un an, 
peste 30 bușteni aduși în acest scop.

Socotim că pentru rezolvarea a- 
cestei probleme se cer a fi luate mă
suri cît mai urgente, deoarece posi
bilități în această direcție sînt su
ficiente.

Un grup de cetățeni din comuna 
Meteș, satul Găureni

Dezbateri rodnice, propuneri prețioase
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la Uzinele metalo- 
chimice Zlatna a încheiat bilanțul 
anului 1963 cu succese deosebite în 
îndeplinirea și depășirea planului. 
La data de 12 decembrie harnicii 
noștrii muncitori au raportat înde
plinirea planului anual, iar pînă la 
sfîrșitul anului au mai dat cu încă 
6,6 la sută produse peste plan. De
pășirea sarcinilor de plan este ur
marea firească a faptului că, în ca
drul uzinei noastre se aplică tot 
mai mult și cu bune rezultate ini
țiativa colectivului secției meta
lurgice. „La fiecare loc de muncă o 
productivitate cît mai înaltă" ini
țiativă care a dus la creșterea pro
ductivității muncii și la realizarea 
unei economii, în 11 luni, de peste 
2.000.000 lei. Toate aceste rezultate 
se datoresc faptului că în cadrul u- 
zinei au fost luate o serie de măsuri 
pentru extinderea tehnologiei noi, 
pentru mecanizarea unor operații și 
extinderea mecanizării.

Recent colectivul nostru de mun
că a dezbătut cifrele de plan 
1964. In toate secțiile, a existat 
adevărată însuflețire caracterizată 
prin discuții fructuoase, prin anga
jamente însuflețite și în mod spe
cial printr-o hotărîre unanimă de 
a-și aduce fiecare, prin propunerile 
valoroase pe care Ie face, întreaga 
contribuție la realizarea sarcinilor 
sporite, dar mobilizatoare din acest 
an. Acest lucru e dovedit cu toată 
puterea de numărul mare de mun
citori, ingineri și tehnicieni, care au 
participat la discuții, prin propune
rile valoroase care le-a.u făcut. După 
centralizarea care s-a făcut în ur
ma dezbaterilor, numărul propune
rilor făcute se ridică la 131. Din 
aceste propuneri, în baza unui stu-

pe 
o

diu minuțios făcut de către colecti
vul pe întreprindere 50 au fost in
troduse în planul de măsuri tehnico- 
organizâtoric, iar celelalte se află în 
studiu.

Multe din aceste propuneri au o 
deosebită importanță pentru crește
rea producției si productivității mun
cii, pentru reducerea prețului 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor. Așa, de ’ exemplu, tov. Tuț 
loan, turnător, șef de echipă, a pro
pus să se studieze amplasamentul 
jgheabului de turnarea zgurii' în 
cuptor prin peretele frontal, rnărin- 
du-se astfel suprafața de topire la 
încă' două guri. Realizarea acestei 
propuneri va duce la creșterea indi
celui de utilizare a cuptorului și prin 
faptul că jgheabul va fi mai jos se 
va putea turna întregul conținut. O 
altă propunere care merită întreaga 
atenție este cea făcută de mecanicul 
Kiraly Simion. El a propus înlocui
rea totală a conductelor de plumb 
cu conducte. P.V.C. fapt ce ar duce 
la realizarea de însemnate economii. 
De asemenea, macaragiul Macavei 
Aurel, în scopul înlăturării opririlor 
în procesul de producție, a propus 
să se revizuiască periodic podul ru
lant, întocmindu-se în acest scop un 
program precis.

Cele cîteva exemple arătate mai 
sus dovedesc cu toată puterea că 
harnicul nostru colectiv de muncă 
este îndeaproape preocupat de bu
nul mers al muncii și sub conduce
rea organizației de partid va mun
ci cu toată hotărîrea pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor pc 1964.

Ing. PUȘCAȘ ȘTEFAN 
șeful serviciului tehnic U.C.M. Zlatn.

de



Raid-anchetâ
In majoritatea unităților agricole socialiste din raionul nostru, unde 

organizațiile de partid și consiliile de conducere acordă atenția cuve
nită sarcinilor încredințate, învățăm întul agricol de masă de 3 ani se 
desfășoară din plin în această perioadă. In multe cercuri s-au ținut 
pînă la această dată un număr însemnat de lecții în fața unui număr 
mare de colectiviști.

Cu toate acestea, mai sînt unele consilii de conducere, ce-i drept, pu
ține la număr, care nu se preocupă în suficientă măsură de buna des
fășurare a învățămîntului agricol în toate cercurile și în special în 
cele din anul 1.

Mai jos redăm cîteva aspecte constatate cu ocazia raidului întreprins 
de redacția ziarului „Steaua roșie".

EXEMPLU BUN
In cadrul gospodăriei colective 

din Stremț, funcționează în acest an 
3 cercuri cu un număr de peste 100 
cursanți. Colectiviștii de aici dor
nici să-și îmbogățească tot mai mult 
cunoștințele în ce privește cultura 
plantelor, creșterea animalelor și 
pomicultură, participă în permanen
ță și în număr mare la lecții. Aici 
ca și în alte gospodării colective din 
raion, pînă la data de 7 ianuarie 
1964 au fost predate cîte 12 lecții în 
fiecare cerc.

Hotărîrea colectiviștilor din 
Stremț de a învăța toate metodele 
științifice ce pot fi aplicate în ca
drul gospodăriei lor colective pen
tru sporirea continuă a producției 
vegetale și animale, constituie un 
exemplu bun și trebuie să fie ur
mat de fiecare unitate agricolă so
cialistă din raion în 
cît mai raționale 
creșterea continuă 
cereale, la hectar.

a
a

scopul folosirii 
pămîntului și 

producțiilor de

în-
re- 
In 
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Rămași în urmă

Să pregătim temeinic adunările generale 
în gospodăriile agricole colective

(Urmare din pag. I-a)

Pentru buna desfășurare a învă
țămîntului agricol de masă de 3 ani, 
sînt asigurate condiții bune în fie
care unitate agricolă din raion. Ca 
urmare a măsurilor luate de către 
organizațiile de partid și consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective, în multe cercuri, pînă la 
data de 7 ianuarie 1964 au și fost 
predate cîte 12-14 lecții, iar procen
tul de participare al cursanților în 
medie este de 85 la sută.

Cu aceleași condiții însă, unele 
cercuri sînt mult rămase în urmă 
cu predarea lecțiilor planificate. De 
exemplu, la cercul de cultura plan
telor anul II din Benic, lector tov. 
inginer Lipovan Teofil, au fost pre
date pînă la această dată doar 7 
lecții. Rămînerea în urmă a ținerii 
lecțiilor se datorește slabei mobili-

amînărilor ne-zări a cursanților și 
justificate care se fac.

Atît la Benic cît și în alte gospo
dării colective unde s-a rămas în 
urmă cu ținerea lecțiilor, trebuie 
luate măsuri urgente pentru a ajun
ge în cel mai scurt timp cu lecțiile 
la zi.

Nici cercurile anulului
Dacă activitatea cercurilor anului 

II se desfășoară în general mulțu
mitor, apoi nu același lucru se poate 
spune și de felul cum se desfășoară 
învățămîntul agricol în cercurile 
anului I. Atît în gospodăriile colecti
ve, cît și în cadrul întovărășirilor zoo
tehnice din sectorul de munte, în-

Concluzii
Din cele constatate pe teren cu ocazia raidului întreprins a reieșit 

că în unitățile agricole socialiste din raionul nostru unde există preo
cupare din partea consiliilor de conducere, lecțiile prevăzute au 
tînute, iar numărul cursanților care au participat la lecții a fost mare. 
Printre acestea se numără gospodăriile colective din Galda de Jos, 
Cistei, Cricău, Teiuș și altele.

Cu toate acestea mai există și unele consilii de conducere care nu a- 
cordă atenția cuvenită desfășurării activității în bune condițiuni a tu
turor cercurilor din cadrul unităților agricole respective. Așa se întîm- 
plă Ia gospodăria colectivă din Vintul de Jos. Mihalț și Micești, unde 
activitatea cercurilor din anul I este neglijată, iar numărul lecțiilor ți
nute pînă în prezent este foarte mic.

Rămînerea în urmă trebuie să fie recuperată în timpul cel mai scurt. 
Pentru aceasta, organizațiile de partid și comitetele executive ale sfa
turilor populare comunale trebuie să îndrume și să sprijine mai îndea- 
proape consiliile de conducere ale unităților agricole respective.

fost

Unde exiști preocupare
La Ciugud, ca de altfel în majo

ritatea gospodăriilor colective din 
raion, există o deosebită preocupare 
pentru învățămîntul agrozootehnic. 
Aici, membrii consiliului de condu
cere în frunte cu tov. Puiu Toma, 
președintele gospodăriei colective, 
participă la toate lecțiile în cadrul 
celor patru cercuri organizate. De 
asemenea, la Ciugud în zilele cînd 
este prevăzut învățămîntul agricol 
în cadrul brigăzilor, pot fi văzuti 
des președintele împreună cu alți 
membrii ai consiliului de conducere 
interesîndu-se de mobilizarea cursan
ților la cercuri. Preocuparea și in
teresul care există aici, față de a- 
ceastă importantă sarcină trasată 
de partid este dusă cu cinste la 
deplinire de către colectiviști și 
zultatele nu întîrzie să se vadă, 
cadrul cercului de legumicultura
nul II au fost învățate o serie de noi 
metode pentru cultivarea de cît mai 
multe legume timpurii, o parte din 
măsurile ce trebuiesc luate în a- 
ceastă perioadă au și fost executate. 
Astfel, ei au pregătit terenul și au 
strîns mranița necesară pentru ră
sadurile mai timpurii. Exemplul co
lectiviștilor din Ciugud este bine 
să fie urmat și de către alte gospo
dării colective și în primul rînd de 
cele care se ocupă cu legumicultura, 

nu trebuiesc neglijate
vățămîntul agrozootehnic este 
glijat. De pildă, pînă la data i 
ianuarie 1964, în cercurile de 
tura plantelor de cîmp anul I 
Vințul de Jos și Mihalț au fost 
nute doar cîte 2 lecții, iar la Șard, 
Straja șî în alte părți cîte 4 lecții. 
Nu stau mai bine lucrurile nici în 
cadrul întovărășirilor zootehnice din 
Ampoița, Meteș și Feneș. unde, de 
asemenea, au fost predate pînă la 
această dată abia cîte 2-3 lecții.

De ce sînt neglijate aceste cer
curi? La această întrebare trebuie 
să răspundă consiliile de conducere 
ale unităților agricole respective 
prin luarea măsurilor corespunză
toare în vederea recuperării lecții
lor rămase în urină, organizînd ține
rea mai multor lecții în cadrul unei 
săptămîni. De asemenea, organele 
Consiliului agricol raional trebuie 
să acorde mai mult sprijin unități
lor agricole rămase în urmă.

ne- 
de 7 
cui
din 
ți-

îndeplinire măsurile luate de adună
rile generale, cum au fost constitui
te și folosite fondurile statutare si 
cum s-a manifestat griia față de 
avutul obștesc. Rapoartele ce vor 
fi prezentate de comisiile de revîz’e 
în adunările generale trebuie să fie 
cît mai eficiente, scotîndu-se cu toată 
tăria Ia iveală lipsurile manifestate 
de unii colectiviști.

Dacă în anul trecut unele comisii 
de revizie ca cele din gosnodăriile 
agricole colective Galda de Jos, Cis- 
tei, Berghin si altele au prezentat 
rapoarte judicios întocmite, trebuie 
arătat că au fost si unele cazuri în 
care rapoartele prezentate de comi
siile de revizie nu au cuprins toate 
problemele, n-au analizat lipsurile 
si cauzele lor, așa cum s-au petrecut 
lucrurile la gospodăriile agricole co
lective din Benic si Vintul de Jos. 
In aceste gospodării rapoartele au 
fost sumare și cu toate că au sesiza* 
unele lipsuri n-au propus măsuri 
concrete pentru lichidarea abuzuri
lor, neglijenței și a risipei, pentru 
recuperarea pagubelor aduse gospo
dăriei. Cu prilejul dezbaterilor care 
vor avea loc pe marginea dărilor de 
seamă și a rapoartelor comisiilor 
de revizie, vor lua cuvîntul un mare 
număr de colectiviști. Datoria cea 
mai de seamă a acestora este de a 
analiza în mod principial cauzele u- 
nor lipsuri care s-au manifestat în 
gospodăria colectivă și să facă pro
puneri care traduse in viață să con
tribuie Ia consolidarea continuă a 
gospodăriilor noastre colective.

In cadrul adunărilor generale care 
au loc în gospodăriile colective sînt 
adontate planurile de producție pe 
anul 1964. Aceste .planuri reprezintă 
programul concret al until nou an 
de muncă. De exigența cu care 
este întocmit și, bineînțeles, tradus 
în viață, depind însăși rezultatele ce 
se vor obține. De aceea planurile de 
producție și financiare pe anul 1964 
trebuie să fie reale, dar în același 
timp mobilizatoare, să aibă drept o- 
biectiv punerea în valoare a tuturor 
rezervelor existente în fiecare gos
podărie agricolă colectivă. Aceasta 
impune luarea unor măsuri tehnice 
temeinic analizate care să asigure 
folosirea intensivă și rațională a 
pămîntului, a capacității utilajului 
agricol și a forței de muncă. Ele 
trebuie să reflecte clar, care sector 
de activitate se va dezvolta cu pre
cădere, în funcție de condițiile eco
nomice și naturale, care ramuri de 
producție îmbină în mod armonios 
interesele generale ale statului cu 
interesele colectiviștilor. Legat de 
condițiile specifice ale fiecărei gos
podării agricole colective se vor 
face propuneri pentru stabilirea ju
dicioasă a normelor de lucru, care 
trebuie să corespundă normativului.

La stabilirea cifrelor de plan, tre-

buie să se țină seama de rezultatele 
obținute în anii trecuți, de rezervele 
de creșterea producției pe care le 
oferă condițiile naturale și aplica
rea metodelor agrotehnice înainta
te, de folosirea semințelor de soi. 
a îngrășămintelor și altele. In mod 
deosebit trebuie acordată întreaga 
atentie producției de cereale și în 
primul rînd de grîu și porumb — 
culturi de bază pentru dezvoltarea 
multilaterală a tuturor celorlalte sec
toare. Ținind cont de posibilitățile 
reale ale fiecărei unități trebuie să 
se stabilească cu toată răspunderea 
cifrele de plan pentru aceste culturi, 
ca suprafețe, producții medii, efc.

La întocmirea planurilor de pro
ducție in centrul preocupărilor tre- 
buje sa stea și dezvoltarea sectoru- 
mLra00 ~ ca ° Principală ra
mura adoratoare de mari venituri 
^gospodăriile colective din raionul 
nostru ex.sta toate condițiile pentru 
s-etor aFTa !"• con,'nuar<‘ a acestui 
^ntru „Trebu,e. însă ItJate măsuri 
pentru a se asigura condițiile de 
furajare si adăpostire corespunză
toare. Treble trase cele mai serioa
se învățăminte din lipsurile dovedi- 
e m noul trecut de unele gospodării 

colective ca cele din Mihalț, Straja 
și altele care n-au asigurat baza fu
ra tera și condițiile de adăpostire si 
iernare pe măsura necesităților dic
tate de creșterea numărului de ani
male. Io această direcție la întoc
mirea planului trebuie acordată mai 
multa atentie asigurării necesarului' 
de furate. pe baza îndrumăritor in
ginerilor agronomi din gospodăriile 
agricole colective pentru a se asi
gura o bogată bază furajeră, vatre- 
boi ca in acest an să se extindă cul
tivarea plantelor furajere valoroase 
ca oor<.mb siloz, lucerna. trifoi, bor- 
ceag si sparcetă. iar prin folosire 
intensivă a pămîntului să fie exl 
suprafețele ce vor fi cultivate cUl j|- 
turi intercalate sau duble. In i «st 
an va trebui extinsă experiența unct 
gospodării agricole colective frun
tașe ca cele din Bucerdea Vînoasă, 
pistei si altele care prin punerea 
în valoare a unor suprafețe de te
renuri slab productive, au sporit 
considerabil sectorul pomivitîcol prin 
plantări masive, de pomi și vii. Șî 
re-ervp în această direcție sînt des
tule și în gospodăriile agricole co
lective din Berghin, Henig, Benic, 
Ighiu și altele.

Pregătirea temeinică a adunări
lor generale de dare de seamă în 
gospodăriile colective, adoptarea u- 
nor planuri de producție cît mai 
reale și mobilizatoare, vor constitui 
un nou și important pas înainte pe 
calea întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor colective din 
raion.

An de an gospodăriile colective 
din raionul nostru cultivă cu cartofi 
suprafețe tot mai însemnate de te
ren. In toamna anului trecut, după 
recoltare și sortare, o mare canti
tate de cartofi a fost păstrată atît 
pentru consum, cît și pentru asigu
rarea cantităților de sămînță nece
sară.

După recoltare tuberculii continuă 
să trăiască și în legătură cu proce
sul de resniratie emană căldură, 
umiditate și bioxid de carbon. Con
ținutul mare de apă în tuberculi mă
rește sensibilitatea lor la condițiile 
de temperatură, atît la cele scăzute 
cît și la cele ridicate. Totodată, prin 
lovire tuberculii se rănesc, din care 
cauză putrezesc. ușor. Dacă nu se 
iau la timp măsurile cuvenite, o 
mare parte din cartofi pot fi atacati 
de diferite boli, provocînd pierderi 
însemnate gospodăriilor colective, 
așa cum s-a întîmplat în anii tre- 
cuți la Ighiu, Straja, Dumitra și în 
alte părți.

Pentru păstrarea cartofilor se 
folosesc cele mai felurite depozite 
începînd cu gropi simple și pînă 
la pivnițe’ amenajate. Cartofii ce 
se depozitează în pivnițe trebuiesc 
asigurați cu o aerisire bună. In 
cest scop se construiesc uși 
din care una trebuie să fie 
țuri care servește la aerisire 
lele călduroase de iarnă. In pivnițe 
unde sînt depozitate cantități mari 
de cartofi, ei trebuie să fie verificați 
zilnic măsurîndu-se temperatura a- 
tît la pereții exteriori, cît și în co
ridor și în boxe. Temperatura în 
pivnițe trebuie să fie de 1 pînă la 4 
grade celsius, iar umiditatea aeru

SFATUL SPECIALISTULUI

Păstrarea cartofilor în timpul iernii

1 a- 
duble 

din la
in zi-

lui de 80 la sută. Dacă temperatura 
scade la 1 grad celsius, geamurile 
pivniței se vor căptuși cu paie. Tem
peratura în pivniță trebuie contro
lată zilnic și mai ales în perioadele 
critice de păstrare a cartofilor și 
anume: în primele 2-3 săptămîni de 
la depozitare și în timpul gerurilor 
mari din cursul iernii. Cînd tempe
ratura aerului în timpul zilei este 
mai mare de 3 grade celsius răsu- 
flătorile se deschid noaptea, iar cînd 
temperatura este mai joasă de 2 
grade celsius răsuflătorile se des
chid numai ziua, dacă afară este 
cald.

Dacă 
lor, în 
aceștia 
legerea lor din porțiunile unde apar.

La păstrarea cartofilor în silozu
ri, temperatura trebuie să fie cu
prinsă între 2-3 grade. Răsuflătorile 
silozului se vor ține închise în tim
pul gerurilor mari, cînd se vor as
tupa cu șomoioage de paie. Dacă 
temperatura în siloz în timpul iernii 
scade la 1 grad celsius silozul se 
mai acoperă cu un strat de circa 50 
cm paie sau coceni, care servesc și, 
pentru a opri zăpada, fortnînd un 
strat protector. Cînd pericolul ge
rurilor mari a trecut, se va înlătura 
zăpada de pe siloz. Controlul tem
peraturii în siloz se va face zilnic și 
se va înregistra în carnet de către 
responsabilul cu această operațiune. 
Orice ridicare de temperatură peste

in timpul păstrării cartofi- 
pivniță apar cartofi stricați, 
trebuiesc îndepărtați prin a-

4 grade celsius va fi semnalată lu- 
îndu-se măsuri de aerisire. Dacă 
temperatura trece de 6 grade celsius 
în timpul gerurilor mari, aceasta de
notă un început de putrezire a carto
filor în siloz. In acest caz silozul tre
buie imediat aerisit prin deschide
rea răsunătorilor și chiar prin gău- 
rirea coamei din loc în loc. Dacă 
nici în acest caz temperatura nu 
scade, silozul trebuie descoperit, car
tofii scoși, aleși și transportați în 
pivnițe. Această operațiune se va 
face în zilele cînd nu este ger mare 
afară. In cazul cînd temperatura se 
va ridica numai în spațiul unui sin
gur tub de control, silozul se va 
deschide în dreptul acestui tub, ale- 
gîndu-se cartofii și înlăturîndu-se 
cei stricați.

In jurul silozului se sapă un șanț 
de 60-80 cm lățime și 30-40 cm a- 
dîncime, care servește pentru scur
gerea apelor din ploi și zăpezi. ~ 
lingă măsurarea temperaturii, 
podăriile colective trebuie să 
serve și următoarele sisteme carac
teristice unei păstrări bune.

— Dacă în timp senin, silozul este 
înconjurat de aburi, aceasta arată 
că temperatura este prea ridicată în 
interior.

— Ochiurile de pămînt neînghe
țate pe coama silozului în timpul 
gerurilor sau de zăpadă topită în u- 
nele locuri ale silozurilor dovedesc 
de asemenea, încălzirea puternică a 
cartofilor din interiorul silozului.

— In cazuri grave de putrezire a 
cartofilor, silozul se prăbușește în 
locul de putrezire.

Uneori cartofii îngheață ' în jurtd 
răsuflătorii pînă la o adîncime de 
10-15 cm de la suprafața coamei. 
Acest lucru se poate înlătura prin 
îngroșarea stratului de paie de pe 
cartofi. îndată ce temperatura de 
afară permite, ei trebuie scoși pentru 
că prin dezghețarea și înmuierea lor 
să nu umezească și ceilalți cartofi. 
La controlul silozurilor către pri
măvară, cartofii trebuie să fie us- 
cați, cei umezi crează condiții favo
rabile pentru încolțire.

Țiriînd cont de aceste îndrumări, 
conducerile gospodăriilor colective 
vor putea într-adevăr să asigure 
pentru însămînțările de primăvară 
întreaga cantitate de sămînță de 
cartofi însilozată, fără nici o pier
dere.

Ing. B1CA VIRGIL
Șeful secției Horti-viticole a 
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ANGAJEAZA

De preferință solici- 
tanții să fie cu domici
liul stabil în raionul Alba.
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s Informații suplimen- 
ș tare la sediul șantierului. 
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O. C. L. COMERȚ MIXT ALBA-IULIA

Anunfă
că la restaurantul „STRUGURUL" din localitate 

sînt vacante ,
două posturi de bucătari
Cei interesați se vor adresa la O. C, L. Comerț 

mixt, serviciul cadre, strada Republicii nr. 9.
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