
Pentru mîndria fiecărui colectiv de muncă

faptă împlinită!
Alături de întregul nostru popor, 

oamenii muncii din unitățile econo
mice ale raionului nostru, au pornit 
cn un deosebit entuziasm bătălia 
pentru a întîmoina cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei cu noi 
șî remarcabile succese pe drumul 
desăvîrșirîi construcției socialismu
lui în țara noastră. In entuziaste a- 
donări care au avut loc cu prilejul 
prelucrării cifrelor de plan pe 1964. 
minerii și metalurgiștii. constructo
rii și ceferiștii, harnicii muncitori 
din industria ușoară și din celelalte 
sectoare de activitate din raion și-au 
luat angajamente sporite în întrece
rea' socialistă, călăuzîndu-se perma
nent de Directivele C. C. al P.M.R. 
cu privire-Ia principalele criterii ale 
întrecerii socialiste.

Pătrunși de un înalt simț patrio
tic, de datoria de a răspunde prin 

r fapte partidului pentru tot ce a în- 
p» făptuit în cele aproape două decenii, 

care au trecut de la eliberare, mun
citorii. inginerii șî tehnicienii din 
întreprinderile raionului, lucrătorii 
din G.A.S. și S.M.T., harnicii noș
tri colectiviști și-au luat angaja
mente mobilizatoare șî în același 
Hmp concrete, manifestîndu-și ho
tărîrea ca sub conducerea organiza
țiilor de partid să traducă cuvîntul 
dat în faptă împlinită. Nu poate și 
■u trebuie să fie mîndrie mai mare, 
bucurie mai nestăvilită pentru nici 
un colectiv de muncă decît aceea 
de a raporta partidului că angaja
mentele luate au fost traduse în via
ță fiind nu numai îndepbnite ci 
chiar și depășite. Ca o chdzășie că 
aceste angajamente pot fi îndeplini
te șî depășite stă faptul că ele au la 
bază analiza temeinică a posibili
tăților și rezervelor existente în fie
care unitate, la fiecare loc de mun- 

j&ă, au la bază însuflețite angaja- 
wnente individuale luate de entuzia- 
rștii animatori ai întrecerii. Așa. 
bunăoară, colectivul de metalurgist! 
și chimiști de Ia U.C.M. Zlatna și-au 
propus să realizeze pînă la 23 Au
gust o depășire a planului valoric 
la producția globală de 180.000 lei, 
la producția marfă de 380.000 lei, să 
dea la principalele sortimente meta
lurgice și chimice 120 tone produse 
peste plan și să realizeze o econo
mie de 180.000 Iei. Colectivul de 
muncă de la I.R.I.L. Alba s-a anga
jat să întîmpine marea sărbătoare a 
eliberării, dînd patriei produse peste 
plan la producția globală în valoare 
de 330.000 lei, iar constructorii șan
tierului nr. 4 al I. C. I. M. B. Alba 
lulia să dea o economie de peste 
700.000 lei. Astfel de angajamente 
pot fi date de pretutindeni din uni
tățile raionului nostru.

Interesul cu care oamenii muncii 
din întreprinderile raionului nostru 
au privit aceste angajamente, hotă- 
tirea lor de a-si aduce întreaga 

ontrîbuție la înfăptuirea lor se des
prinde din propunerile valoroase fă
cute de muncitori, ingineri și tehni
cieni pentru folosirea și mai com
pletă a rezervelor Interne, propuneri 
care fiind cuprinse în planurile 
M.T.O. duc într-o măsură și mai 
mare la creșterea producției și pro
ductivității muncii, la reducerea pre
țului de cost și îmbunătățirea cali
tății produselor. La U.C.M. Zlatna 
au fost făcute cu prilejul dezbaterii 
cifrelor de plan 131 propuneri din 
care o mare parte au fost incluse în 
planul M.T.O. Numeroase propuneri 
au fost făcute și la întreprinderea 
de morărit, la Depoul C.F.R. Te
iuș și în alte unități. Din experiența 
anilor trecuți am putut vedea ma
rea importanță a traducerii în viață

Varietatea activităților organizate la Casa pionierilor din orașul 
«ostru atrage zilnic aici zeci de pionieri. IN CLIȘEU : După o partidă 
de șah și una de dame e la fel de in teresantă pentru amatorii acestui joc.

a acestor măsuri. La E. M. Zlatna 
înfăptuirea măsurilor prevăzute în 
planul tehnico-organizatoric a con
tribuit în foarte mare măsură la 
creșterea productivității muncii 
la realizarea unei economii de 
proape 5.000.000 lei, în timp ce la 
sectorul ceramic Sîntimbru din cau
ză că traducerea în viață a tutu
ror măsurilor cuprinse în planul 
M.T.O. a fost amînată de pe o zi 
pe alta, a influențat asupra desfă
șurării ritmice a producției și a dus 
la ridicarea cheltuielilor neeconomi- 
coase. Din aceste aspecte grăitoare 
trebuie trase toate învățămintele ne
cesare și printr-o muncă politico-or- 
ganizatorică trebuie luptat ca ele 
să nu se mai repete. De altfel tre
buie arătat ca un exemplu pozitiv 
faptul că la unele întreprinderi s-a 
trecut cu toată hotărîrea la muncă 
pentru a înfăptui atît măsurile din 
planul M.T.O. cît și propunerile fă
cute de muncitori. La Depoul C.F.R. 
din Teiuș de pildă, încă din primele 
zile ale noului an s-a înlocuit siste
mul manual de încărcare descăr
care a roților, s-a reparat electro- 
compresorul, etc. fapt ce duce la o 
creștere considerabilă a productivi
tății muncii și reducerea prețului de 
cost. De asemenea la fabrica de în
călțăminte „Ardeleana" în vederea 
extinderii mecanizării s-au adus 10 
mașini automate pentru stanțat si 
sînt în curs de sosire și altele.

Este de datoria tuturor conduceri
lor tehnico-administrative să se 
preocupe cu toată răspunderea pen
tru a traduce toate măsurile cuprin
se în planul tehnico-organizatoric în 
viață, altfel vor rămîne simple 
formalități care nu vor con
tribui cu nimic Ia sprijinirea entu
ziasmului muncitorilor în întrecere 
pentru îndeplinirea angajamentelor. 
Organizațiile de partid trebuie să 
vegheze cu toată răspunderea asu
pra acestei probleme analizînd și 
trăgînd ia răspundere pe cei ce se 
fac vinovați de neîndeplinirea aces
tor măsuri.

In desfășurarea întrecerii socia
liste pentru înfăptuirea angajamen
telor luate, un important rol revine 
sindicatelor. Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, comitetelor de 
sindicat le revine sarcina de a se 
preocupa cu toată răspunderea de 
organizarea și desfășurarea între- 

................. ••••■ conducerile 
tuturor mă- 
secție, fie- 
poată în-

cerii socialiste sprijinind 
administrative în luarea 
surilor astfel ca fiecare 
care echipă și om să-și 
deplini și depăși angajamentele lua
te. De asemenea trebuie asigurată o 
largă extindere a metodelor înain
tate, făcînd o largă publicitate a

(Continuare în pag. 4-a)

Doi oameni, același drum

A-
ferestrele larg 
au pornit 
cuibul cald

Pentru soții Repede loan și Lucre- 
țîa, drumul în viață a început fi
resc pentru zilele noastre, așa cum 
în mod firesc înflorește primăvara 
ghiocelul. S-att cunoscut cu ani în 
urmă. S-au plăcut și s-au luat, 
poî, împreună, cu 
deschise spre viitor, 
încredere să-și facă 
viața frumoasă.

Și-așa anii au prins a trece și, 
dată cu ei, s-au strîns una cîte una 
bucuriile în casa rînduită cu gust 
de mîinile harnice ale Lucreției. Au 
venit pe lume Elena, Ionel și Ana.
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In bătălia pentru îndeplinirea angajamentelor
După două decade

Sub conducerea organizației 
partid muncitorii, inginerii și tehni 
cienîî secției Ateliere centrale din 
Alba lulia obțin zi de zi noi .succe 
se în muncă. Și, rod al desfășurării 
cu succes a întrecerii socialiste, 
care a cuprins muncitorii din toate 
sectoarele unității, a aplicării în 
procesul de producție a celor mai 
înaintate metode de muncă, planul 
de producție pe primele două deca
de ale lunii în curs a fost realizat 
în proporție de 102.1 la sută.

O contribuție de seamă la obți
nerea primelor succese din acest an 
au adus-o tovarășii Rîp Ioan, Toto- 
ian Dorin, lăcătuși, Magda Ioan. 
Rusu Gheorghe. mecanici și alți 
muncitori ai secției Ateliere centrale 
din orașul nostru.

Prind viață angajamentele luate
vitate, reușind ca 
25 ianuarie a.c. să 
succese în muncă. Pînă la această 
dată ei au realizat o depășire de 
23.570 tone/km mărfuri transportate, 
iar ca urmare a îngrijirii mașinilor 
în parcurs și a preocupării zilnice 
pentru realizarea de cît mai multe 
economii muncitorii autobazei au 
reușit să reducă consumul de com
bustibil cu

Cu prilejul prelucrării cifrelor de 
plan, muncitorii autobazei Alba lu
lia și-au luat însemnate angajamen
te cu privire la realizarea sarcinilor 
de producție la toți indicii și la e- 
fectuarea de cît mai multe economii.

Mobilizați de angajamentele luate 
cu acest prilej, colectivul de munci
tori ai autobazei și-a intensificat e- 
forturile încă din primele zile 
anului în toate sectoarele de

ale 
acti-

De pe acum însemnate economii
La fabrica „Ardeleana" din orașul 

nostru întrecerea pentru realizarea 
de cît mai multe economii de mate
riale se desfășoară cu avînt sporit 
încă din primele zile ale acestui an.

Luptînd pentru sporirea produc
tivității muncii, folosind cu pri
cepere și chibzuință materialele și

în- 
co-

hotărîrea cu

Apoi, alte și alte bucurii s-au 
râmat în inimile celor doi harnici 
lectiviști. In cîmp, la muncă pe o- 
goarele gospodăriei colective din Te- 
iuș, numele Lucreției a început a fi 
rostit cu tot mai mult respect. Și nu 
fără temeL La mijloc era entuzias
mul cu care muncea, 
care-și ducea la bun sfîrșit orice 
treabă îi era încredințată.

— Ști Ioane... că la gazeta de pe
rete printre fruntași e trecut și 
numele meu? — i s-a adresat soțu
lui în mai multe rînduri Lucreția.

— Știu!... i-a răspuns acesta 
de fiecare dată. Dar un lucru mă 
miră. De ce vorbești numai de tine 
cînd și humele meu este alături?

Rostite ce-i drept cu oarecare 
ciudă, cuvintele adresate soției de 
Repede loan aduceau totuși a mîn- 
drie. O mîndrie legitimă, legată de 
numele amîndurora. Lucreția frunta
șă pe ogor, el cioban de frunte la 
turma gospodăriei.

Mereu aceiași harnici colectiviști, 
soții Repede loan și Lucreția și-au 
cîștigat în scurtă vreme dragostea 
și prețuirea tuturor colectiviștilor 
din comună. Comuniștii din gospo
dărie s-au apropiat cu căldură de ei 
și din discuțiile purtate cu tovarășii 
Muntean loan, secretarul organiza
ției de-partid, cu Cosma Ladislau 
sau Hîrceagă loan, soții Repede 
loan și Lucreția au desprins rosturi

Maistru! Colceru N. de la A. C. 
Alba lulia acordă toată atenția 
ridicării calificării tinerilor.

pînă la data de 
obțină însemnate

peste 300 1 benzină.

maximum rebuturile, co- 
muncitori de la fabrica 

a realizat pînă la 16 
o economie de 7.090

reducîrid la 
lectivul de i 
„Ardeleana" 
ianuarie a.c. 
dm p piele și 196 kg talpă.

Planul de producție pe întreprin
dere pînă la 29 ianuarie a fost rea
lizat în proporție de t01,34 la sută.

noi în viață, pe care și le-au așter
nut pe hîrtie. Apoi. într-una din zi
lele iernii trecute s-au prezentat la 
organizația de partid.

— Am venit. Și de-ți crede de 
cuviință, primiți-ne în rîndul candi- 
daților de partid.

La scurtă vreme, cererile de pri
mire în rîndul candidaților de partid 
ale soților Repede loan și Lucreția 
au fost discutate în adunarea gene
rală a organizației de partid din 
gospodărie. Și pe baza faptelor, co
muniștii au hotărît să-i primească 
și să le fie ajutor în toate împreju
rările.

De atunci s-a scurs un an. Cu 
sprijinul comuniștilor cei doi can
didați de partid au crescut, au a- 
dăugat noi fapte celor deja dobîndi- 
te. Comuniștii din gospodărie s-au 
întrunit din nou în adunare gene
rală, de astădată pentru a discuta 
cererile de primirea celor doi soți în 
rîndurile membrilor de partid, 
hotărîrea primirii lor în marea 
mată a comuniștilor a

★
24 ianuarie 1964. 

loan și Lucreția s-au 
fața biroului Comitetului raional de 
partid, pentru a primi carnetul roșu. 
Momentul, li s-a întipărit pentru tot
deauna în minte. Au raportat despre 
cele 660 de zile-muncă efectuate lao
laltă anul trecut, s-au angajat să 
muncească cu și mai multă rîvnă în 
viitor. Apoi cu emoție și-au întărit 
angajamentul ducînd carnetul roșu 
în dreptul inimii... Doi oameni, ace
lași drum.

Și 
ar- 

fost unanimă.

Soții Repede 
prezentat în

Cu forțe sporite
In toate sectoarele I. R. I. L. Alba 

lulia bătălia pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate cu prilejul dez
baterii cifrelor de plan pe anul în 
curs se desfășoară în aceste zile 
cu multă însuflețire. De curînd har
nicul colectiv de muncitori de aici 
a făcut un scurt bilanț al rezulta
telor obținute pe primele două de
cade ale acestei luni. Ei au înscris 
în dreptul rezultatelor o depășire a 
planului la producția globală pe în 
treprindere de 8 la sută.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de secțiile lăcătușerie II, 
turnătorie, sîrmă și altele care au 
depășit planul de producție cu peste 
15 la sută pe această perioadă.

---  —■-----O-------------

Fertilizează solul
Colectiviștii din Drîmbar sîntho- 

tăriți să obțină în anul acesta pro
ducții sporite de cereale la ha. Pen
tru ca hotărîrea lor să devină fap
tă, au și trecut la aplicarea unor mă
suri care vor contribui din plin la a- 
ceasta. Astfel, folosind chibzuit a- 
telajele de care dispun, într-o pe
rioadă scurtă de timp au transportat 
în cîmp peste 1.000 tone de gunoi 
de grajd. In aceste zile, acțiunea de 
transportat continuă cu toate for
țele în scopul fertilizării unei supra
fețe cît mai mari de teren.

* • &

...Duminică, 2 februarie a.c. în 
comunele Stremț și Ighiu va avea 
loc, faza intercomunală din etapa a 
doua a celui de-al VII-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori. Cu 
acest prilej, pe scenele căminelor 
culturale din comunele amintite vor 
evolua artiștii amatori ai formațiilor 
artistice din comunele Teiuș, Pe- 
țelca, Stremț, respectiv Cricău și 
Ighiu.

...In ziua de 7 februarie a.c., pe 
scena Casei raionale de cultură, Tea-*
trul de stat Turda va prezenta spec
tacolul „Băiat bun, dar cu lipsuri" 
de Nicuță Tănase.



Adunările generale în gospodăriile colective

Gospodăriile colective - unități tot mai puternice, înfloritoare!
In aceste zile, în cadrul gospodăriilor agricole colective din raionul 

nostru au loc adunările generale ale colectiviștilor cu care ocazie se 
face bilanțul activității desfășurate în anul trecut și se pun în discuția a- 
cestora planurile de producție pe anul 1964. Cu ocazia dezbaterii noi
lor cifre de plan, colectiviștii analizează amănunțit fiecare obiectiv și 
fac propuneri prețioase pentru a îmbunătăți și mai mult munca în fie
care sector, în scopul obținerii de produse animale și vegetale tot mai 
sporite. Obiectivele concrete și mobilizatoare cuprinse în proiectele 
planurilor de producție pe anul 1961 sînt primite cu multă dragoste și 
aprobate în unanimitate de către colectiviști.

tis 4 ‘

Sporirea producției de cereale 
principala preocupare a colectiviștilor

Cunoscuți ca buni gospodari, co
lectiviștii din Galda de Jos au dez
bătut cu multă chibzuință în adu
narea generală bilanțul activității 
desfășurate în anul care a trecut, 
precum și măsurile tehnice și or
ganizatorice ce trebuie luate în ve
derea îndeplinirii și depășirii obiec
tivelor promise pentru acest an.

Materialele prezentate cît și co
lectiviștii care au luat cuvîntul s-au 
ocupat în mod amănunți de măsu
rile ce trebuiesc luate pentru spori
rea producțiilor de cereale la ha. 
Referindn-se la rezultatele obținu
te, colectivista Udrea Valeria a ară
tat nrintre altele că, în condiții ase
mănătoare de teren au existat dife
rente mari de recoltă în cadrul unor 
bripăzi și echipe. Aceasta s-a dato
rat faptului că lucrările de întreți
nere nu s-au executat la timpul op
tim și de calitate superioară pe u- 
nele parcele, lucru ce a dus la pro
ducții scăzute de cereale în special 
la m-ăsitoare.

Făcînd bilanțul rezultatelor obți
nute, colectiviștii care au luat cu
vîntul au scos în evidență posibili
tățile mari pe care le au pentru 
sporirea producțiilor de cereale și 
plante tehnice la ha și au stabilit 
măsurile tehnice Care trebuie luate. 
De asemenea, o atenție deosebită în 
dezbaterile adunării generale s-a 
acordat măsurilor pentru folosirea 
rațională a pămîntului și sporirea 
fertilizării lui. Pentru sporirea re
coltei de grîu la ha s-au și procurat 
o parte din îngășămintele chimice 
care vor fi aplicate diferențiat pe 
suprafețele unde culturile ies din 
iarnă mai slabe. In prezent atelajele 
gospodăriei colective dau zor Ia 
transportul gunoiului de grajd în 
cîmp, pentru a îngrășa suprafețele 
de teren mai slab productive.

Prin măsurile luate și bazați pe po
sibilitățile pe care le au, colectiviștii 
din Galda de Jos din cele 1.207 ha 
teren arabil proprietate obștească 
vor cultiva în acest an 800 ha cu 
cereale din care 465 ha cu grîu și 
orz de toamnă, 333 ha cu porumb din 
care 75 ha cu porumb pentru 5.000 
kg boabe la ha în condiții neirigate. 
Se va acorda o atenție mai mare 
plantelor tehnice. Astfel, ei si-au 
propus să cultive în acest an 45 ha 
cu tutun, 35 ha cartofi, 15 ha sfeclă 
de zahăr și 10 ha cu plante medici
nale. Colectivistele Vîntu Veronica, 
Șteau Samflora, Pascu Maria, Su- 
ciu Maria, Udrea Valeria și altele

Rezervele trebuie folosite mai bine
Ultimele cuvinte ale colectivistu

lui Ordean Virgil au răscolit par
că și mai mult conștiința multora 
din cei ce se aflau de față la pre
zentarea dării de seamă a gospodă
riei agricole colective din Mihalț.

— Este adevărat că în activitatea 
consiliului de conducere au existat 
o seamă de lipsuri, dar pentru re
zultatele sub posibilități sîntem în 
primul rînd noi vinovați. Avem con
diții mai bune decît orice gospodă
rie să devenim o unitate fruntașă nu 
numai pe raion, ci și pe regiune.

Aprecierea făcută de Ordean Vir
gil nu e lipsită de temei. Aici la 
Mihalț sînt toate condițiile ca a- 
ceastă gospodărie să devină în scurt 
timp multimilionară. Trebuie însă 
ca toți colectiviștii să pună umă
rul.

Din darea de seamă și din discu
țiile purtate s-a desprins că deși în 
anul trecut au fost obținute unele re
zultate, ele nu au fost pe măsura 
posibilităților. La grîu, de pildă, s-a 
realizat aproape numai jumătate din 
producția planificată, iar la sfecla 
de zahăr abia 7.300 kg la ha față 
de 25.000 kg cît era planificat. Pro

care au luat cuvîntul au arătat că 
producțiile prevăzute în planul de 
producție vor fi îndeplinite și depă
șite dacă munca va fi organizată 
mai bine, dacă în brigăzi și echipe 
se va întări disciplina în muncă. 
In cuvîntul său, colectivista Suciu 
Maria a spus: — ca să obținem pro
ducții mari pe toate suprafețele, tre
buie să lucrăm mai bine decît anul 
trecut, să-i ajutăm pe cei care lu
crează alături de noi să execute lu
crări de calitate, să-i lămurim că 
dacă Iasă buruiana să crească pă
gubim gospodăria și pe noi înșine.

Dezbaterile care au avut loc au 
scos în evidență succesele obținute 
în dezvoltarea sectorului zootehnic. 
Acordînd o mare atenție acestui sec
tor, colectiviștii au dezbătut pe larg 
măsurile pentru sporirea efectivelor 
de animale, creșterea productivității 
acestora printr-o furajare mai ra
țională și o îngrijire mai judicioasă.

Adunarea generală a aprobat ca 
gospodăria să vîndă pe bază de con
tract statului în acest an 143 tone 
de grîu și porumb, 105 tone cartofi, 
1.976 hi lapte, 98,6 tone carne, 1.424 
kg lînă, precum și alte cantități în
semnate de legume și fructe, reali- 
zînd un venit total de peste 2.220.000 
lei.

îndeplinirea hotărîrilor luate de 
către adunarea generală pe baza 
analizei făcute, va duce la întărirea 
gospodăriei colective și la creșterea 
bunăstării colectiviștilor.

Gospodăriile colective dezvoltă tot mai mult sectoarele zootehnice.

ducția slabă s-a datorat neîngrășăriî 
terenului. Din cele 480 ha planifica
te a se îngrășa n-au fost îngrășate 
decît 130 ha. La sfecla de zahăr pro
ducția slabă s-a datorat faptului că 
unii brigadieri ca David Virgil și 
Usca Gheorghe au lăsat sfecla în 
cîmp neacoperită, o mare parte fiind 
mîncată de vite. De asemenea, su
prafața de 18 ha însămînțată cu 
sfeclă a fost păscută de oile satu
lui și ale gospodăriei, fără ca con
siliul de conducere să ia vreo mă
sură împotriva celor vinovați. O 
serie de lipsuri s-au manifestat și 
în sectoarele legumicol și zootehnic. 
In grădina de legume, la cultura 
roșiilor, producția a fost realizată a- 
bia în proporție de circa 30 la sută. 
Din lipsa de preocupare a brigadie
rilor Boancăș Ana și Boancăș Mi- 
hailă această cultură a fost năpădi
tă de buruieni și compromisă. In a- 
celași timp zilele-muncă planificate 
au fost depășite cu 8.000.

Mulți din cei ce au luat cuvîntul 
ca Cristea Simion, Cîrrtaț Matei, 
Truța Petru și alții au criticat pe 
bună dreptate deficiențele din sec
torul zootehnic. In acest sector nu

La gospodăria agricolă colectivă 
din Teiuș, a avut loc zilele trecute 
adunarea generală pentru dezbate
rea și aprobarea dării de seamă pe 
anul 1963 și a proiectului planului 
de producție pe anul 1964. Darea de 
seamă prezentată cît și discuțiile 
purtate de către cei peste 30 de co
lectiviști care au luat cuvîntul, au 
scos în evidentă rezultatele frumoa
se care au fost obținute în întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriei colective. Ca urmare a mun
cii depuse și a ajutorului primit din 
partea organelor de partid și de 
stat, colectiviștii au obținut suc
cese însemnate în sporirea produc
ției vegetale si animale, în dezvol
tarea proprietății obștești si creș
terea bunăstării colectiviștilor. In 
cadrul adunării generale au fost 
dezbătute ne larg măsurile luate de 
către consiliul de conducere pentru 
sporirea producției de cereale la ha. 
De asemenea, nu au fost trecute cu 
vederea nici lipsurile manifestate în 
activitatea consiliului de conducere.

Analizînd cu atenție rezultatele 
obținute în anii trecuți, colectiviștii 
din Teiuș au stabilit obiectivele pla
nului de producție pe 1964. Astfel, 
pe baza experienței dobîndite pînă 
în prezent și ținînd cont de condi
țiile existente, colectiviștii din Te- 
îuș au prevăzut pentru anul 1964 
obținera unor producții sporite de 
cereale și plante tehnice.

O atentie deosebită se va acorda 
dezvoltării sectorului zootehnic. Nu
mărul bovinelor va crește pînă la 
sfîrșitul anului de la 524 capete la 
641 capete, iar numărul vacilor și 
juninciior va crește de la 147 ca
pete la 313 capete. Producția de 
lapte va fi de 1.900 litri pe fiecare 
cap de vacă furajată. Numărul por
cilor va crește pînă la sfîrșitul a- 
nului la 400 capete din care 70 
scroafe. Numărul ovinelor va crește 
de la 1.259 la 1.430. Numărul pă
sărilor va crește de la 335 la 2.500 
bucăți. Sporirea numărului de ani
male va fi asigurat în majoritate 

numai că nu au fost realizate efec
tivele planificate, dar nici cele exis
tente n-au fost întreținute cum se 
cere, fapt ce a dus la scăderea pro
ductivității, uneori înregistrîndu-se 
chiar mortalități. Atît brigadierii 
<stînPa Nieolae si Aldea Mihai cît și 
fostul vicepreședinte Usca loan au 
dovedit o gravă neglijență, deoare
ce n-au efectuat un control riguros 
asupra îngrijitorilor, astfel că a- 
ceștia n-au asigurat îngrijirea și hră- 
nirea rațională a animalelor. De ase
menea n-au fost repartizați să lucreze 
in acest sector cei mai buni colec
tiviști. Consiliul de conducere n-a 
luat toate măsurile nici pentru asi
gurarea bazei furajere corespunză
toare. Au fost cazuri cîn'd unele bri
găzi au cosit finul cu întîrziere. Față 
de aceste lipsuri revine o sarcină 
principală noului consiliu ca, cu 
sprijinul comitetului de partid, să 
ia măsuri hotărîte pentru înlătura
rea pe viitor a unor asemenea lip
suri.

Colectiviștii din Mihalț au apro
bat apoi planul de producție pe 1964, 
manifestîndu-și cu toții hotărîrea ca 
în acest an gospodăria lor să de
vină o unitate fruntașă, dezvoltată 
multilateral, pe măsura marilor po
sibilități pe care le are. 

prin prăsilă proprie, iar pentru creș
terea productivității acestora se va 
îmbunătăți calitatea efectivelor din 
rasele autohtone cu rase ameliora
te. Se va acorda o mai mare atenție 
completării bazei furajere cu nutre
țurile necesare pentru fiecare specie 
de animale, iar pentru înlocuirea can
tităților de fînuri deficitare se vor 
folosi furaje grosiere în amestec cu 
concentrate în procent de 30 la sută.

In discuțiile purtate pe marginea 
dării de seamă și a cifrelor prevă
zute în planul de producție pe anul 
1964, colectiviștii Lazăr Aurel. 
Toth Arpad, Muntean Nelu și alții 
au arătat că cifrele prevăzute în pla
nul de producție se pot realiza și 
chiar depăși. Colectivistul Roman 
loan, lucrează în sectorul zootehnic 
și are în primire 12 vaci cu lapte. 
In cuvîntul său a arătat că în anul 
care a trecut a obținut în medie 
cîte 1.874 litri lapte de la fiecare 
vacă furajată. El s-a angajat în fața 
adunării generale că va realiza în 
acest an cîte 2.100 litri lapte de fie
care vacă furajată și a chemat la 
întrecere socialistă pe toți îngriji
torii de animale din gospodărie.

Sectorul pomi - viticol în plină dezvoltare
Gospodăria agricolă colectivă din 

Bucerdea Vinoasă își are dezvoltat 
pe lîngă cultura cerealieră și secto
rul zootehnic un puternic sector po- 
mi-vîticol în plină dezvoltare. Zi
lele trecute, colectiviștii de aici au 
analizat activitatea desfășurată de 
consiliul de conducere al gospodă
riei în anul trecut, rezultatele obți
nute. și au aprobat planul de pro
ducție pe acest an. In cadrul adu
nării care a avut loc, colectiviștii 
au scos la iveală și unele lipsuri ma
nifestate în activitatea consiliului, 
a unor colectiviști.

Din suprafața de teren pe care o 
are gospodăria colectivă, 79 ha re
prezintă sectorul viticol. Darea de 
seamă prezentată, ca și discuțiile 
purtate au scos cu toată puterea în 
evidență că atunci cînd se muncește 
cu dragoste, cînd forțele colectiviș
tilor sînt dirijate cu pricepere, se 
obțin rezultate din cele mai frumoa
se. Dacă în alți ani viile au avut de 
suferit de pe urma manei si făinării, 
provocînd pagube gospodăriei co
lective, apoi în anul trecut ca ur
mare a măsurilor luate de consiliul 
de conducere, astfel de situații au 
fost prevenite.

— Cînd am primit avertismentul 
de la Stația de avertizare a manei 
— a arătat colectivistul Florea Cor
nel — toți ca unul am răspuns la 
chemarea consiliului. In 4 zile toate 
viile au fost strooite. încă în viata 
satului nostru nimeni n-a cunoscut 
așa ceva ca într-un timp așa de 
scurt să se stropească atîtea vii. 
De altfel și la celelalte lucrări s-a 
muncit cu atîta hărnicie că nouă ne 
venea a ne mira. Toată suprafața de 
grîu am secerat-o în 4 zile. Cuvinte
le colectivistului Florea îți readuc 
parcă în fața cîmpului auriu cloco
tul de muncă harnică a colectiviști
lor. Este o dovadă în plus că oame
nii au înțeles mai mult ca oricînd 
că la baza rezultatelor stă munca 
entuziastă. In anul' trecut gospodă
ria a recoltat peste 3.500 kg stru
guri la ha, realizînd prin valorifi
carea a 153.000 kg un însemnat ve
nit. Acest rezultat frumos se da- 
torește faptului că în cadrul gospo
dăriei toate lucrările s-au făcut la 
timp, că regulile viticole au fost 
aplicate întocmai de către echipe ce 
au lucrat sub directa supraveghere a 
inginerului gospodăriei, tov. Coția

La gospodăria colectivă din Te
iuș există toate condițiile pentru îm
bunătățirea continuă a rezultatelor 
în sectorul zootehnic. Este insă ne
cesar ca noul consiliu de conducere 
care a fost ales să desfășoare o ac
tivitate mai bogată în această di
recție. Trebuie să se urmărească 
încă de la începutul anului realiza
rea efectivelor de animaie prevăzute 
în planul de producție. Se cere tot
odată ca hrănirea animalelor să se 
facă cu mai multă chibzuință. Con
siliul de conducere trebuie să se în
grijească pentru repartizarea colecti
viștilor celor mai buni care să lucreze 
în sectorul zootehnic și să se preo
cupe în vederea permanentizării în
grijitorilor pe mai mulți ani, avînd 
în permanență grijă pentru ridica
rea nivelului profesional al acestora. 
De asemenea trebuie să manifeste o 
preocupare mai susținută pentru a- 
sigurarea unei puternice baze fu
rajere. Pentru aceasta, este necesar 
ca suprafețele de pășuni, finețe și 
culturi furajere să fie mai bine în
treținute pentru a asigura producții 
sporite de nutrețuri la hectar

Nicolae. De scos în evidență este a- 
poi grija pe care colectiviștii au a- 
cordat-o lucrărilor de îngropare din 
toamna anului 1962 cît și în toamna 
trecută. In alte gospodării unde r-a 
s-a făcut îngroparea, întreaga prs^ 
ducție din 1963 a fost compromisă. 
O atentie deosebită a fost acordată 
în cadrul gospodăriei dezvoltării po- 
miculturîi. Și trebuie arătat că s-a 
făcut un pas deosebit de important, 
înființîndu-se în primăvara anului 
1963 o livadă pe o suprafață de 94 
ha din care 84 ha în plantație agro- 
pomicnlă și 10 ha în plantație in
tensivă.

Dezbaterile din cadrul adunării 
au scos în_ evidență faptul că aceas
tă gospodărie mai are încă mari re
zerve pentru dezvoltarea sectorului 
pomi-viticol. In baza identificării 
terenurilor improprii culturii cereale
lor gospodăria va putea ajunge îa 
viitorii ani la o suprafață de 200 ha 
cu vie, plantată pe terase la dis
tanțe mai mari spre a se putea lu
cra mecanizat. Sînt — așa de alt
fel cum a arătat colectivistul Clara- 
ba Silvestru — mari rezerve pentru 
a spori pomicultura. Consiliul de 
conducere va trebui să studieze si£ 
tuația terenului din „Săliște", carft 
pentru cultura mare nu dă nici un 
randament ca și alte suprafețe.

Perspectiva dezvoltării gospodări
ei în această direcție a stat în a- 
tenția consiliului. In planul de 
producție pe 1964 s-a prevăzut plan
tarea a 12 hectare cu vie. In acest 
scop s-a desfundat întreaga supra
față. In vederea asigurării materia
lului săditor în cadrul gospodăriei 
se va înființa o pepinieră de 4 ha 
în care scop s-a și desfundat terenul.

Dezbătînd sarcinile dc producție 
pe 1964, colectiviștii din Bucerdea 
Vinoasă au scos în evidență că ele 
sînt mobilizatoare și pot fi înfăptui
te și chiar depășite. Numeroși vor
bitori ca Jurca Epifan, Teodorescu 
loan și alții au cerut însă consiliu
lui de conducere să se preocupe cu 
mai multă răspundere de sectorul 
zootehnic, sector care în cadrul gos
podăriei a fost neglijat.

— Numai atunci ne vom putea 
mîndri — a arătat tov. Jurca Epi
fan — cînd în cadrul gospodăriei 
toate sectoarele vor fi la nivelul ce
lor fruntașe.
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Activitate concreta în sprijinul îndeplinirii 
sarcinilor de producție

DIN ACTIVITATEA CULTURALĂ
I

Concurs „CINE
Tn sala de festivități a Uzinei chi- 

Olico-metalurgică Zlatna s-au des
fășurat în zîua de 25 ianuarie a.c. 
lucrările Conferinței sindicale, pen
tru dare de seamă și alegeri. La 
conferință au participat delegați re- 
prezentînd organizațiile de sindicat 
■din secțiile și sectoarele uzinei.

Conferința a analizat activitatea 
desfășurată de comitetul sindicatu
lui pentru mobilizarea maselor de 
muncitori, tehnicieni și ingineri la 
îndeplinirea sarcinilor economice, 
izvorîte din planul de producție al 
uzinei, felul în care a fost organi
zată și s-a desfășurat munca cultu
ral-educativă de masă și alte sar
cini trasate sindicatelor prin Direc
tivele celui de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R.

Darea de seamă referindu-se Ia 
activitatea desfășurată de comitetul 
sindicatului în perioada celor doi 

'J?*- ani care s-au scurs de la ultima con
ferință sindicală și pînă în prezent, 
ca de altfel și delegații care au luat 
cuvîntul la discuții, au scos în evi
dență felul cum a muncit comitetul 
sindicatului pentru mobilizarea ma
selor la îndeplinirea sarcinilor de 
producție și care sînt în același timp 
rezultatele economice obținute.

Îndrumat îndeaproape de comite
tul de partid, comitetul sindicatului 
prin grupele sindicale, a avut în 
centrul preocupării sale, mobiliza
rea întregului colectiv de muncă la 

luptă pentru îndeplinirea sarcinilor iz
vorîte din directivele celui de-alIII- 
tea Congres al P.M.R. și din hotă- 
rîrile celui de-al IV-lea Congres al 
Sindicatelor 
ît propriilor 
deplinirea și 
producție la 
ca urmare a

zare a întrecerii socialiste, comite
tul sindicatului a atras colectivul 
său obștesc, comisia de întrecere so
cialistă formată din muncitori cu o 
înaltă calificare, ingineri, maiștrii 
și tehnicieni, oameni cu o bogată 
experiență în producție, care au des
fășurat o rodnică activitate.

Principala preocupare a comite
tului sindicatului a fost îndrumarea 
grupelor sindicale și sprijinirea con
ducerii tehnico-administrative pen
tru crearea condițiilor optime în 
sprijinul muncitorilor de a-și putea 
îndeplini angajamentele luate în în
trecere.

Organizarea întrecerii socialiste, 
crearea condițiilor pentru îndeplini
rea angajamentelor luate de munci
tori, urmărirea rezultatelor, stimu
larea celor ce s-au situat în fruntea 
întrecerii, generalizarea celor mar 
bune metode de muncă își au efi
cienta în rezultatele economice ob
ținute în cursul anului 1963. In a-

comite- 
va tre- 
atenția

CONFERINȚA sindicală 
DE LA U. C. M. ZLATNA

ȘTIE CÎȘTIGĂ“

din R.P.R. precum și 
hotărîri, urmărind în- 
depășirea planului de 
toți indicatorii. Astfel, 
unei susținute și con-

* crete munci de mobilizare a întregu- 
» lui colectiv de muncitori, ingineri și 

tehnicieni, planul producției globale 
și marfă pe anul 1962 a fost înde
plinit în proporție de 101,5 la sută. 
Tn această perioadă productivitatea 
muncii a crescut cu 2,4 la sută față 
de sarcina planificată. De aseme
nea, printr-o muncă bine organizată 
pentru folosirea cît mai chibzuită a 
materiei prime și a materialelor, co
lectivul de muncă a dat patriei 
nomii peste plan în valoare 
967 eon iei.

Cîștigînd o bună experiență 
muncă și trăuînd învățăminte 
lipsurile manifestate, în anul 1963 
comitetul sindicatului a trecut la o 
și mai susținută muncă organizato
rică și cultural-educativă în rîndul 
maselor și mobilizarea lor la lupta 
spre noi succese în producție.

w Deosebit de important și de mare 
ajutor în activitatea sindicatelor sînt

- Directivele C. C. al P.M.R. cu privi 
țe la criteriile întrecerii socialiste, 
țcestea au constituit și pentru Comi
tetul sindicatului de Ia U.C.M. Zlat
na un permanent îndrumar în orga
nizarea întrecerii socialiste pentru 
continua îmbunătățire a calității pro
duselor, creșterea productivității 
muncii și continua reducere a pre
țului de cost. Im munca de organi-

eco- 
de

în 
din

ceastă oerioadă planul la valoarea 
producției globale a fost îndeplinit 
în prooortie de 106.9 la sută, iar 
cel al producției marfă a fost depă
șit cu 6.1 la sută. Pe întreg anul 
1963 planul Ia producția globală si 
productivitatea muncii a fost înde
plinit cu 2! zile mai devreme.

Ca rezultat al întrecerii socialis
te, în perioada la care se referă da
rea de seamă, succese deosebite 
s-au obtinut si în ce privește crește
rea productivității muncii, obiectiv 
de seamă trasat colectivelor de mun
că de cel de-al 111-lea Con eres al 
P.M.R. Astfel. în anul 1963 pro
ductivitatea muncii a fost cu 7 la 
sută mai mare decît nrevedea pla
nul. La obținerea acestui de seamă 
succes au contribuit inițiativele 
creatoare izvorîte în focul întrece
rii socialiste dovadă a entuziasmu
lui și dragostei de care dă dovadă 
întregul colectiv de muncă. Utiliza
rea mai completă și mai intensivă 
a agregatelor, creșterea randamen
tului de extracție. îmbunătățirea 
tehnologiei la secția metalurgică, 
organizarea mai bună a muncii la 
toate instalațiile, aplicarea în pro
ducție a unor inovații au contribuit 
din plin la creșterea productivității 
muncii. Cu bune rezultate au mun
cit tov. Nicula Nicolae, Valacic loan, 
Zaharie Stefan. Tanislav Constan
tin, Bibolar Iosif, Nistor Sabin, Tă
tar Andronic, Tomotas Petru, No- 
văceanu Ioan, Dominic Alexandru 
și mulți alții. Deosebit de valoroasă 
s-a dovedit a fi inițiativa colectivu
lui de muncă de la secția metalur
gică ..La fiecare loc de muncă o 
productivitate cît mai înaltă", iniția
tivă îmbrățișată și de celelalte co
lective de muncă din secțiile uzinei.

Depășirea sarcinilor de plan, creș
terea productivității muncii, reduce
rea unor consumuri specifice, lupta 
pentru cît mai multe economii au 
arătat în discuțiile lor tov. Forosi- 
gan Aurel și Gușat Aurel, sînt roa
de ale unei mai bune organizări a

consfătuirilor de producție, a activi
tății pe care au desfășurat-o gru
pele sindicale îndrumate de 
tul sindicatului, problemă ce 
bui să stea și în viitor în 
noului comitet sindical.

Din dezbaterile ce au avut loc oe 
marginea dării de seamă a comite
tului sindicatului', din propunerile 
prețioase făcute și din angajamen
tele luate de cei ce au luat cuvîntul 
la discuții a reieșit hotărîrea între
gului colectiv de muncă de a lupta 
cu entuziasm pentru ridicarea acti
vității economice pe o treaptă supe
rioară. pentru a-și îndeplini anga
jamentele luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

O problemă larg analizată în ca
drul conferinței sindicale de către 
tuv. Sfedac Adrian. Bibolar Iosif și 
alții, a fost introducerea tehnicii noi 
în procesul de producție. In acest 
scoo. criticîndu-se unele aspecte ne
gative ce s-au manifestat, s-a atras 
atentia comitetului sindicatului să 
se preocupe mai mult de această la
tură a activității sale, să îndrume 
mai îndeaproape comisia inginerilor 
și tehnicienilor în ce privește răs- 
pîndirea si introducerea celor mai 
noi cuceriri a’e științei și tehnicii în 
producție. Aceeași preocupare să e- 
xiste pentru spriiinîrea muncii ino
vatorilor, pentru ridicarea calificării 
profesionale a tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor.

In cuvîntul său tov. Nistor Sa
bin, a arătat că este necesar ca în 
viitor să se dea 
creării condițiilor pentru ca munci
torii să-și poată îndeplini angaja
mentele luate în î..t.ccc.„„ 
listă. Propuneri prețioase pentru ac
tivitatea de viitor a comitetului sin
dicatului au făcut și tov. Ivansuc 
Vasile, Melinte Dumitru, Filimon 
Victor și alții.

Atmosfera de lucru în care s-au 
desfășurat lucrările Conferinței sin
dicale este o dovadă în plus că 
colectivul de muncă de la U.C.M. 
Zlatna va lupta cu entuziasm pen
tru a-și îndeplini cu cinste sarcinile 
trasate de partid și angajamentele 
luate de a da patriei produse și e- 
eoun-mî peste plan

mai mare atenție

întrecerea socia-

Pentru timpul cînd vor ieși în 
cîmp, colectiviștii din Galda de Jos 
se pregătesc de zor încă de pe a- 
cum folosind cu chibzuință fiecare 
din zilele iernii. Ei participă cu re
gularitate la învățămîntul agrozoo
tehnic, citesc însușindu-și din cărți 
învățăminte prețioase în vederea 
muncii lor viitoare, se sfătuiesc și 
se consultă cu fiece prilej cu ingi
nera gospodăriei asupra celor ce 
vor avea de făcut pentru obținerea 
de recolte bogate în acest an.

Zilele trecute, colectiviștii din Gal
da de Jos au adăugat încă o verigă 
șirului de pregătiri făcute pînă a- 
cum. La căminul cultural de aici a 
fost organizat un concurs „Cine 
știe cîștigă" pe tema „Culturii griu
lui". Și interesul față de tema a- 
nunțată a atras spre cămin peste 300 
de colectiviști.

Pe scena căminului au luat loc 
concurentele Crețu Veronica, Suciu 
Maria, Hangău Maria și Rusan Ro
zalia. Și concursul a început, fie
cărei întrebări puse de tovarășa in
giner agronom Suhov Maria, ur- 
mîndu-i un răspuns bun. subliniat

Cînd se muncește

cu aplauze de spectatori. Concuren
tele au răspuns, rînd pe rînd la în
trebările: ..Care sînt cerințele griu
lui față de climă și sol și care sînt 
cele mai indicate soiuri de grîu pen
tru regiunea noastră", „Ce se înțe
lege prin fertilizarea solului și care 
sînt îngrășămintele care dau cele 
mai bune rezultate în cultura griu
lui", „Ce lucrări trebuiesc făcute în 
vederea pregătirii terenului pentru 

• îlt-ira griului". „Condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească sămînța 
de grîu pentru a fi bună de semă
nat" și altele, concursul constituind 
astfel o largă popularizare a meto
delor înaintate de muncă la această 
cultură.

Pe aceeași temă a avut loc apoi 
la căminul cultural din Galda de 
Jos un „Concurs fulger", prin răs
punsurile date concurentele Vîntu 
Veronica, Șonea Maria, Herlea Ele
na și Păcurar Valeria, dovedindu-se 
la fel de bine pregătite.

După încheierea concursului, for
mațiile artistice ale căminului cul
tural au prezentat în fața colecti
viștilor un reușit program artistic. 

cu forțe sporite
In urmă cu cîtva timp, despre ac

tivitatea cultural educativă și ar
tistică desfășurată de căminul cul
tural din Ighiu nu se puteau spune 
prea multe lucruri bune. Și faptul 
nu era lipsit de cauze. Pe atunci, su
dura între forțele culturale de aici 
era slabă. Artiștii amatori erau lip
siți de o îndrumare concretă și, în 
consecință, manifestările cultural-ar- 
tistice din cadrul căminului erau 
rare și slab organizate.

Sesizate fiind lipsurile din activi
tatea căminului cultural din Ighiu. 
organizația de partid din comună a 
luat măsuri pentru lichidarea aces
tora. Și așa, sub îndrumarea orga
nizației de partid și cu sprijinul sfa
tului' popular, activitatea culturală

IN CLIȘEU : Corul căminului 
cultural din comuna Șard.

a început a înregistra rezultate din
• în ce mai bune. In fața colecti
viștilor întruniți la cămin, au prins 
a fi prezentate conferințe actuale și 
interesante. Au fost organizate apoi 
la cămin seri culturale, seri de în
trebări și răspunsuri și au fost re-
• rganizate și completate formațiile 
artistice ale căminului.

Duminica trecută, după prezenta
rea conferinței „Republica Populară 
Romînă, patria noastră socialistă" 
în fața a aproape 200 de colectiviști 
din comună formațiile căminului cul
tural și-au verificat forțele în ve
derea participării lor la întrecerile 
din etapa a. doua a concursului al 
VII-Iea. Cu acest prilej a fost pre
zentat un reușit program de brigadă 
artistică de agitație și un buchet de 
melodii interpretate de solistele Sa- 
moilă Maria, Ureche Tina și Petraș- 
cu Maria. Și, faptul nu e lipsit de 
semnificație. Unindu-și forțele acti
viștii culturali din Ighiu au reușit 
să ese din impas și sînt hotărîți 
să-și lărgească necontenit realiză
rile.

Gata pregătiți pentru concurs
Printr-o activitate susținută, acti

viștii culturali și artișii amatori din 
Intregalde au obținut succese de 
seamă în prima etapă a concursului 
al VII-Iea. Acest lucru le-a fost im
bold. Au pornit în cea de-a doua e- 
tapă cu și mai multă rîvnă la mun
că. Și rezultatul? Formațiile artis
tice ale acestui cămin sînt gata să 
urce din nou treptele scenei.

In curînd artiștii amatori din In
tregalde se vor prezenta la faza in- 
terraională a concursului. Cu aeest 
prilej, membrii brigăzii artistice de 
agitație de aici vor prezenta pro-

Cea de-a 
luî popular 
felul cum a fost îndeplinit planul e- 
conomic și social-cultural pe anul 
1963 și a aprobat planul economic 
șî bugetul pe anul 1964.

In anul 1963 în raionul nostru, ca 
urmare a preocupării sfatului popu- 

n Iar s-au obținut frumoase realizări 
în ce privește îndeplinirea olanului 
economic local și al acțiunilor so- 
cial-cuțturale. Astfel. întreprinde
rea raională de industrie locală și-a 
depășit olanul producției globale pe 
anul 1963 cu 16 la sută, iar produc
ția marfă cu 9 la sută. întreprinde
rea de gospodărire orășenească a 
încheiat bilanțul realizărilor anului 
trecut cu o depășire a sarcinilor de 
plan cu 20 la sută.

O atenție mai mare s-a acordat 
în această perioadă lucrărilor 
gospodărire și înfrumusețare a o- 
rașului și comunelor din raion. In 
această acțiune sfaturile populare 
au reușit să mobilizeze masele la 
acțiuni cu caracter patriotic reali- 
zînd în acest fel economii de peste 
3.499.000 lei.

j In cursul anului 1963, alte 8 sate 
din raion au fost electrificate, acțiu
ne la care sute de cetățeni și-au a- 
dus un aport deosebit la executarea 
lucrărilor care nu au cerut muncă 
calificată. Trebuie de asemenea a-

XlV-a sesiune a Sfațu- 
a raionului a analizat

de

mintită contribuția voluntară a ce
tățenilor din satele și comunele ra-

Cea de-a XIV-a sesiune a Sfatului popular a raionului

Dovezi grăitoare
ionului nostru în ce privește con
strucția de noi obiective cu caracter 
social-cultural. In satele Viitori și 
Pătrînjeni au fost construite cămine 
culturale, la Meteș, Pirita și Ciu- 
gud copiii învață în școli noi, iar la 
Teiuș a fost ridicat în roșu un dis
pensar medical.

Oamenii muncii din raionul nos
tru au primit în cursul anului 1963 
prin rețeaua comerțului de stat și 
cooperatist cu 7,4 la sută mai multe 
produse industriale și alimentare 
comparativ cu anul 1962. Au fost 
date în folosință în această perioa
dă 72 apartamente pentru locuit.

Atenție deosebită s-a acordat în
tăririi economice și organizatorice a 
sectorului socialist al agriculturii, 
înzestrarea S.M.T. cu noi tractoare 
și mașini agricole de mare randa
ment care să sprijine munca în 
G.A.C. sînt o dovadă grăitoare a 
grijii partidului și statului nostru 
pentru consolidarea economică a 
gospodăriilor colective. Gospodăriile 
colective din raion au primit din 
partea statului ajutor sub formă de 
împrumut în valoare de 1.900.000 
lei și însemnate cantități de mate
riale de construcție.

Pentru combaterea dăunătorilor 
din agricultură s-au cheltuit de la 
bugetul statului 1.700.000 lei, iar 
pentru baza furajeră și combaterea 
bolilor la animale suma de 967.000 
lei.

In vederea dezvoltării învățămîn- 
tului și culturii precum și pentru al
te acțiuni social-culturale, au cres
cut an de an cheltuielile de la bu
get. Astfel, în anul 1963 cheltuielile 
pentru învățămînt se ridică la 
16.000.000 lei. Fonduri importante 
s-au cheltuit pentru răspîndirea 
științei și culturii, creîndu-se con
diții materiale corespunzătoare cul
turalizării maselor.

Grija partidului și statului pentru 
apărarea sănătății celor ce muncesc 
este oglindită prin măsurile luate de 
a asigura acestui important sector 
de activitate cele mai bune condiții. 
In acest domeniu din bugetul sfatu
lui popular al raionului s-au chel
tuit 12.000.000 lei.

Darea de seamă a Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular raional 
scoate în evidență și alte rezultate 
economice și social-culturale obți
nute în cursul anului 1963 de către 
oamenii muncii din raionul nostru

mobilizați de sfaturile populare co
munale sub îndrumarea și cu ajuto
rul Sfatului popular al raionului.

Rezultatele obținute sînt dovezi 
grăitoare ale politicii partidului și 
statului nostru pentru ridicarea eco
nomică a tuturor regiunilor și ra
ioanelor, pentru creșterea nivelului 
de trai material și cultural al celor 
ce muncesc.

In anul 1964 alocațiile la 
buget sînt sporite față de cele pre
văzute în anul 1963. Astfel, pentru 
finanțarea economiei locale sînt pre
văzute a se cheltui mai mult de 
12.600.000 tei.

Finanțarea acțiunilor social-cultu
rale dețin ponderea cea mai mare 
în buget pa anul 1964. Volumul 
alocațiilor în acest scop se ridică la 
36.340.000 lei. Pentru apărarea să
nătății oamenilor muncii se va chel
tui suma de lei 13.604.000 lei.

Sume deosebit de importante sînt 
alocate pentru nevoile agriculturii, 
pentru întreținerea și repararea dru
murilor și alte probleme ale econo
miei locale.

In numele celor ce i-au ales, de
putății prezenți la lucrările sesiunii 
și-au manifestat hotărîrea de a 
munci în așa fel ca în anul 1964 să 
se obțină noi succese în ce privește 
dezvoltarea economică a raionului, 
pentru creșterea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce mun
cesc.

gramul întitulat „Așa a fost, dar a 
trecut", formația de fluierași, aproa
pe dublată ca număr față de prima 
etapă, va prezenta un repertoriu 
sporit de cîntece, iar echipa de dan
suri va interpreta dansuri populare 
din partea locului.Intr-o zi la căminul cultural

Duminica trecută, la căminul cul
tural din Cricău s-a desfășurat o bo
gată activitate cultural-educativă de 
masă. Copii, întruniți la cămin în 
cadrul unei dimineți de basme, au 
ascultat cu mult interes basmul 
„Rene și boierul" și povestirea 
„Moș Ion Roată și Unirea", iar ti
nerii satului, în cadrul întîlnirii lor 
cu tovarășul Rusan loan, bibliote
car la biblioteca comunală, au dez
bătut problema: „Cum să ne com
portăm".

In orele după amiezii activitatea 
la căminul cultural din Cricău a 
continuat și mai bogată. In fața u- 
nui mare număr de colectiviști to
varășul Lazăr Traian a expus con
ferința „Romînia ieri și azi", iar 
în cadrul unui jurnal vorbit li s-a 
explicat colectiviștilor o seamă de 
probleme deosebit de interesante pri
vind fenomenele meteorologice, for- 
losirea rațională a îngrășămintelor, 
lupta împotriva maladiilor și altele.



Corespondenții scriu redacției 
In sprijinul muncii colectiviștilor

Săptămîna trecută, Secția de ci- 
neficare Alba a organizat la Vin- 
țul de Jos o interesantă acțiune cu 
filmul documentar agricol, cu care 
prilej la cinematograful de aici au 
fost prezentate o serie de filme de 
scurt metraj cu teme legate de mun
ca practică din cadrul gospodăriilor 
colective. Acțiunea întreprinsă a fost 
unanim apreciată de cei peste 350 
colectiviști prezenți în sala căminu
lui cultural din localitate. După ce 
au urmărit cu atenție filmele prezen
tate numeroși colectiviști ca de pil
dă îngrijitorul de animale Matrapei 
Gligor, brigadierul zootehnic Cîm- 
pean loan, brigadierii de cîmp Voi-

Din activitatea sportivă de iarnă
In ultimii ani și iarna a devenit 

un sezon bogat în evenimente spor
tive în raionul nostru.

Peste tot în satele și comunele ra
ionului, tinerii îndrăgesc schiul sau 
săniuța, la fel de mult ca și patina
jul sau concursurile de orientare tu
ristică și alte discipline sportive or
ganizate în aceste zile în satele ra
ionului.

In ultima săptămîna, în asociațiile 
sportive din Benic, Sîntimbru, Fe- 
neș, Geoagiu, Galda de Jos și alte 
sate și comune din raion au avut 
loc o serie de concursuri organizate 
în cadrul spartachiadei de iarnă a 
tineretului la care au participat pes
te 1.500 de tineri și tinere. Concomi
tent cu desfășurarea acestor con
cursuri sportive pînă în prezent 
peste 900 de tineri din raion, și-au 
trecut cîte 4 sau 5 probe în vederea 
obținerii insignei de polisportiv.

In cadrul spartachiadei de iarnă

Un caz cu bucluc
Am trecut pînă acum de 3 ori pe 

la magazinul de desfacere O.C.I.. 
Metalo-chimic nr. 11 din orașul no
stru pentru a-mi cumpăra o sticlă 
necesară unui geam, dar tot de a- 
tîtea ori mi s-a spus că ace6t 
articol lipsește. Interesîndu-mă am 
aflat că sticlă există din abundență 
în depozitul O.C.L. dar că datorită 
nepăsării unor tovarăși de aici, stic
la a fost lăsată (depozitată) în voia 
sorții, fiind expusă ploilor, iar mai 
tîrziu a înghețat, devenind neutiliza
bilă pînă la... vară.

Alături de alți cumpărători, mă 
întreb care va fi oare rezolvarea a- 
eestui bucluc? Se va aștepta venirea 
verii? Sau..,?

P. N1ȚĂ

r ■ . . . . _ .
In sala L*Atelier din Cairo a fost 

deschisă la 27 ianuarie a.c. Expo
ziția de artă populară romînească. 
La festivitatea de deschidere au par
ticipat personalități din conducerea 
Ministerului Culturii și Informații
lor al R.A.U. a Ministerului Educa
ției și Invățămîntului, profesori u- 
nîversitari, critici de artă, folclo
riști, artiști plastici, șefi ai unor mi
siuni diplomatice, reprezentanți ai 
Ligii Arabe. Au mai fost de față 
Vasile Florea, directorul relațiilor 
externe din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, membrii ai am
basadei romîne și specialiști romîni.

Cu acest prilej ambasadorul 
R. P. Romîne la Cairo, Mircea Ni- 
colaescu și Jehia Abon Bakr, subse
cretar de stat, ca reprezentant al doc
torului Abdel Kader Hatem, minis
trul culturii și informațiilor al 
R.A.U. au subliniat în cuvîntul lor 
dezvoltarea relațiilor culturale din
tre R. P. Romînă și R.A.U., precum 
și contribuția pe care această ex
poziție o aduce la cunoașterea crea
ției populare romînești.

★
Marți au luat sfîrșît convorbirile 

dintre cancelarul vest german, Er
hard și premierul italian Moro. Ob
servatorii politici din capitala Ita
liei subliniază că, în cursul convor
birilor, s-a manifestat „identitate de 
vederi" într-un mare număr de pro
bleme. Cei doi oameni de stat au 
fost de acord asupra îmbunătățirii 
relațiilor dintre țările Pieței Comu
ne și Anglia, subliniind că aceasta 
va trebui să se asocieze ulterior co
Redacția și administrația: Alba Iulia, Piața 1 Mai nr. 14. Td. 738 - Tiparul Intr. Poligrafice Hunedoara, subunitatea A. Iulia, tel. 483, - STAS 5452-53.

cii Pompiliu, Trăscăian loan, ingi
nerul agronom Dicu Pompiliu, dr. 
veterinar Stoica Sorin și mulți alții 
au purtat ample discuții pe margi
nea filmelor documentare vizionate, 
au discutat despre felul în care cele 
văzute pot fi aplicate cu succes în 
munca lor de zi cu zi pe ogoarele 
gospodăriei colective în scopul obți
nerii de recolte bogate.

Numeroși colectiviști care au 
participat la discuții și-au afirmat 
dorința ca și în viitor să fie organi
zate asemenea acțiuni, în acest fel 
putîndu-și întregi cunoștințele în
sușite la învățămîntul agrozootehnic

ENE FLOREA

a tineretului, au fost antrenați pînă 
în prezent în raionul nostru aproape 
9.600 de tineri și tinere.

I). TORSAN

Intre 3-5 februarie a. c. la cinematograful- „Victoria"

„ESCONDIDA."
Este istoria dragostei dintre doi 

tineri din ponor, Gabriela și Felipe 
ce se deapănă cu intensă poezie în- 
tr-un peisaj pitoresc, pe fundalul 
luptei țăranilor mexicani împotriva 
mizeriei și opresiunii feudale în re
voluția mexicană din 1911.

Felipe este în fruntea celor din 
satul său ce pregătesc acțiunea de 
eliberare care să-i scape de sărăcie 
și jugul asupririi. Va putea astfel 
să se căsătorească cu tînăra și fru
moasa Gabriela. Ea fură o sumă de 
bani pe care o oferă lui Felipe pen
tru a pleca cu el. • Gabriela fiind 
prinsă, Felipe își ia asupra sa fap
ta ei. După ce-și ispășește pedeapsa 
revine în sat și se încadrează cu 
toată îndîrjirea în rîndul răsculați- 
lor. N-o mai găsește pe Gabriela.

IN CLIȘEU: Scenă din filmul mexican „Escondida".

Pe scurt din viața internațională
munității vest-europene. Pe această 
linie, au arătat ei, trebuie să se con
tinue consultările între „cei șase" și 
Londra in cadrul U.E.O.

In ce privește problema alianței 
atlantice, ei și-au reafirmat atașa
mentul față de aceasta.

★
Cu prilejul aniversării Tratatului 

de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Romînă și 
R. P. Ungară, ambasadorul R. P. 
Romîne, M. Roșianti a oferit marți 
seara un cocteil. Au participat Kâ- 
roly Kiss, secretar al Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, Peter Jă 
noș, ministrul de externe, reprezen
tanți ai conducerii Alinisterului Co
merțului Exterior, conducători ai u- 
nor instituții centrale și organizații 
de masă, oameni de cultură. Cocte- 
iul a decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie.

★
Recent s-a depus la Secretariatul 

General al Consiliului de cooperare 
vamală, instrumentul de aderare a 
R. P. Romîne la convenția vamală 
privind înlesnirile acordate pentru 
importul mărfurilor destinate a fi 
prezentate sau utilizate la expoziții, 
tîrguri, Congrese sau manifestări si
milare, încheiată la Bruxelles la 8 
iunie 1961.

★
La Praga a avut loc ședința ordi

nară a Comisiei permanente

Cuvînful daf — fapfă 
împlinită !

(Urmare din pag. l-a)
rezultatelor în întrecere a celor ce 
se evidențiază prin hărnicia muncii 
lor. Organizațiilor de partid le revine 
de asemenea sarcina de-a sprijini 
conducerile administrative și orga
nizațiile sindicale pentru a organi
za pe baze temeinice calificarea ca
drelor și ridicarea calificării lor, ca 
o pîrghie principală pentru creșterea 
productivității muncii și îmbunătă
țirea calității produselor. De aseme
nea mobilizînd comuniștii să fie în 
primele rînduri ale întrecerii ele tre
buie să urmărească sistematic felul 
cum se înfăptuiesc angajamentele în 
întrecerea socialistă.

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă în cinstea celei de-a XX-a ani
versării a eliberării patriei, oamenii 
muncii din raionul nostru își vor 
aduce o largă contribuție la tradu
cerea în viață a mărețului program 
de desăvîrșire a consirucției socia
liste elaborat de cel de-al II 1-lea 

! Congres al partidului nostru.

I s-a pierdut urma. Ea va deveni a- 
manta guvernatorului general ce 
este trimis în aceste locuri pentru a 
restabili ordinea.

Felipe, revăzîndu-și iubita, va a- 
vea un motiv în plus să acționeze 
cu mai multă îndîrjire împotriva a- 
supritorilor. Un atac al răsculaților 
va pune din nou față în față pe cei 
doi îndrăgostiți.

Plină de reinușcare, Gabriela im
ploră moartea. Iubirea este însă mai 
puternică decît ura și Felipe o iar
tă. Ea îl va urma în acțiunile lui 
pe luptătorul ce va deveni unul din 
comandanții răsculaților. împușcată 
întîmplător chiar de- răscttlați, Ga
briela rămîne o amintire dragă lui 
Felipe.

C.A.E.R. pentru problemele econo
mice.

La ședință au luat parte delegații 
din: R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară și U.R.S.S. In calitate de 
observatori au fost prezenți repre
zentanții R. P. Chineze.

Comisia a examinat și adoptat ra
portul cu privire la rezultatele com
parării principalilor indicatori eco
nomici, ai dezvoltării economiei na
ționale a țărilor membre ale Consi
liului și a indicat direcția activității 
viitoare de efectuare a unor astfel 
de comparări. La ședință a fost as
cultat și aprobat raportul către Co
mitetul Executiv al Consiliului cu 
privire la activitatea comisiei per
manente C.A.E.R. pentru probleme 
economice pe anul 1963 și planul de 
muncă al Comisiei și organelor sale 
de lucru pe anul 1964.

★
Zilele trecute au început Ia Atena 

lucrările Biroului Asociației interna
ționale de studii Sud-est europene. 
La lucrări iau parte oameni de știin
ță din mai multe țări. Din partea 
R. P. Romîne participă acad. Em. 
Condurachi, secretar general al A- 
sociației, Virgil Cîndea, directorul 
secretariatului Asociației, prof. univ. 
Mihai Berza, directorul Institutului 
de studii sud-est europene al Aca-

Intre 1 februarie — 1 martie 1964 
pe întreg cuprinsul scumpei noastre 
patrii se va desfășura „Luna cărții 
la sate".

Devenită tradițională, această ma
nifestare se bucură an de an de o 
tot mai largă apreciere din partea 
oamenilor muncii din mediul sătesc, 
lucru de altfel firesc date fiind ma
nifestările de masă cu cartea pe 
care le prilejuiește.

Ca peste tot în țară „Luna cărții 
la sate" e așteptată cu viu interes 
și de oamenii muncii din satele ra
ionului nostru. Și pentru a le satis
face pe deplin interesul, la îndru
marea Comitetului raional de partid, 
Comitetul pentru cultură și artă, în 
colaborare cu U.R.C.C. și celelalte 
organizații de masă a întocmit un 
vast plan de măsuri cuprinzînd ac
țiunile ce se vor desfășura în aceas
tă perioadă, acțiuni menite să sti
muleze munca de popularizare și 
difuzare a cărții în mase, în scopul 
ridicării nivelului de cunoștințe po
litice, culturale și profesionale a 
oamenilor muncii de la sate.

Bine chibzuit și orientat planul de 
măsuri întocmit, prevede organiza
rea unui șir de manifestări variate 
și interesante. Așa bunăoară, în 
întreaga perioadă a desfășurării 
„Lunii cărții la sate" la căminele 
culturale din raion, la biblioteci, la 
școli și gospodării colective, vor fi 
organizate cicluri de expuneri, șe
zători tematice, concursuri pe tema 
„Cine citește, cunoaște". Vor fi or
ganizate de asemenea, o seamă 
manifestări de masă cu cartea 
serbări ale cărții, seri literare, 
cenzii și prezentări de cărți, iar 
concursul inginerilor agronomi vor 
fi organizate consfătuiri 
viștii pe temele „Cum 
cartea în activitatea de 
„Cum aplic în practică 
tele desprinse din cărți"

„Luna cărții la sate" 
fășura in acest an sub lozinca „Fie
care casă de colectivist cu biblio

de
ca 
re-
cu

cu colecti- 
m-a ajutat 
producție", 
învățămin- 
și altele.

se va des-

INVIER/NELE

JULIUS
Încă adolescent, Julius Fucik de

clara cu fermitate: „Cînd i se face 
cuiva o nedreptate, mă privește în
totdeauna". Intr-o compoziție șco
lară scria: „Eu văd fericirea omului 
într-o perfecțiune absolută. Dar 
poate oare cineva s-o atingă? Fi
rește că nu. Niciodată! De aceea nă-

din provin- 
căpătat am- 
s-a aflat că 
de Kikwit

demiei R. P. Romîne. Lucrările bi
roului au fost deschise de prof, 
univ. Zakithinos, președintele Aso
ciației.

Subliniind importanța inițiativei 
romîne de creare a acestei asociații, 
el a relevat activitatea depusă de 
Secretariatul general din Romînia 
în cursul anului 1963.

★
Acțiunile partizanilor 

cia congoleză Kwilu au 
ploare. La Leopoldville 
orașul Idiofa de Ia est
(capitala provinciei) a fost ocupat 
de partizani. Autoritățile au fugit 
din oraș. Răscoala pare să fi luat 
proporții mai mari decît se credea. 
Numărul partizanilor este evaluat 
la mai multe mii. Ei ocupă sau con
trolează de pe acum un teritoriu mai 
întins decît cele două departamente 
franceze. Se afirmă că ambasada 
S.U.A. la Leopoldville și-a manifes
tat îngrijorarea în legătură cu situa
ția misionarilor americani din pro
vincia Kwilu. Se crede, continuă a- 
genția France Presse că americanii 
ar putea proceda ei înșiși la eva
cuarea misionarilor din Kwilu și 
Kwango, o altă provincie congoleză 
în care au fost semnalate acțiuni ale 
partizanilor.

După cum s-a mai anunțat, presa 
occidentală afirmă că detașamentele 
de partizani ar fi organizate de cu
noscutul om politic congolez Pierre 
Mulele, fost ministru în guvernul 
lui Patrice Lumumba.

în- 
pus 
vo-

tecă proprie". In acest sens, la 
demîna oamenilor muncii va fi 
prin cooperația de consum un 
lum snorit și variat de cărți. Apo?, 
la librăriile specializate și ra
ioanele de librării ale cooperativelor, 
la unitățile culturale vor fi organi
zate standuri, bazare, vitrine și ex
poziții tematice, colțuri cu noutățî' 
literare și expoziții cu vînzare, de 
unde oamenii satelor își vor putea 
procura cărțile preferate. Vor fi or
ganizate dumin'ci ale difuzării căr
ții si se va lărgi număral difuzorilor 
voluntari încadrați în concursul 
„Pentru cel mai bun difuzor de 
carie".

Ca în fiecare an, tradiționala lună 
a cârtii se va desfășura pe săptă- 
mîni dedicate fiecare cîte unui gen 
de literatură. Așa, bunăoară între 
1-8 februarie va avea loc „Săptămî
na cărții politice" — între 9-15 fe
bruarie „Săptămîna cărții agrozoo- 
tehnice și tehnice" — între 16-22 fe- 
bruarie „Săptămîna cărții literare", 
iar între 22-29 februarie „Săptămî
na cărții de popularizare a cunoș
tințelor științifice". In tot acest răs
timp bibliotecile comunale și săteș
ti. căminele culturale, organizațiile 
de femei și U.T.M., cooperativele, 
sînt chemate să organizeze șî 
desfășoare o susținută activitate 
popularizare și difuzare a cărții 
rîndurile oamenilor muncii de 
sate. In acest fel se va contribui 
sporirea numărului de biblioteci per
sonale și îmbogățirea celor existen
te cu noi volume, se va contribui la 
o mai largă pătrundere a cărții îa 
mase și 
bitorilor

„Luna 
nifestare 
mare importanță, căreia organizații
le de partid și sfaturile populare, 
fiecare. activist cultural și fiecare 
lucrător din cooperația de consum 
trebuie să-i acorde toată 
nimic să nu se pară prea 
tru deplina ei reușită.

sa 
de 
îrr 
îa 
la

la creșterea numărului iu- 
cărții.
cărții la sate“ este o mr 
culturală de masă de g

atenția și 
greu pen-

FUCIK
dăjduiesc să găsesc fericirea măcar 
în năzuința spre perfecțiune".

Un adevărat program de viață 
Julius Fucik a luptat cu persevere* 
ță pentru a cuceri dreptul la acea st? “ 
nobilă fericire pe care și-a propus: 
s-o atingă adolescent fiind. A lup
tat cu curaj, cu dîrzenie, cu tărie
sufletească, pînă la ultima clipă a' 
vieții lui. Aceasta reiese pe deplin’ 
din cartea lui Mojmir Grygar, car© 
și-a propus și a reușit să redea tră
săturile caracteristice ale persona-> 
lității lui Julius Fucik și momentele- 
principale ale biografiei dramatice 
a comunistului consecvent și zia
ristului înflăcărat, care, în ghearele- 
gestapoului, a scris în ultimele lut 
clipe zguduitorul „Reportaj 
ștreangul de gît

I


