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PREGĂTIREA EXEMPLARĂ 
A CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ

La Hunedoara munca nu înce
tează nici o clipă. IN CLIȘEU: Hu
nedoara noaptea.

Ne apropiem tot 
mai mult de tim
pul cînd în agricul
tură va începe o 
importantă etapă în, 
bătălia pentru ob
ținerea în acest 
an a unei recolte 

sporite Ia hectar. Campania agricolă 
din primăvara aceasta trebuie să 
constituie pentru fiecare colectivist 
din raion, pentru fiecare om al mun
cii care lucrează în agricultură, un 
nou și minunat prilej de-a întîmpina 
cea de-a XX-a aniversare a eliberă
rii patriei cu noi succese în dezvol
tarea multilaterală a agriculturii 
noastre socialiste, pentru obținerea 
unui volum sporit de produse agro- 
alimentare.

Pășind în întimpinarea acestei 
campanii foarte importante, se ri
dică ca o problemă importantă la 
k'dinea zilei pregătirea ei temeinică 
"că de pe acum, astfel ca de îndată 
ce timpul devine optim să se poată 
trece cu toate forțele la executarea 
lucrărilor Ia nivelul agrotehnic cel 
mai înalt. Experiența anilor trecuti 
ne-a confirmat încă o dată că la 
baza obținerii unor recolte sporite Ia 
hectar stau tocmai aplicarea strictă 
a regulilor agrotehnice, efectuarea 
lucrărilor în timpul optim și folosi
rea unor semințe de înaltă producti
vitate. In anul trecut gospodăria co
lectivă din Mihalț, insămînțînd la 
timp și în teren bine pregătit o în
semnată suprafață cu porumb hi
brid din generația I-a a realizat un 
spor de recoltă de peste 1.000 kg 
la ha față de soiul local. Rezultate 
frumoase au fost obținute și de gos
podăria colectivă din Galda de Jos. 
care datorită respectării timpului 
optim Ia însămînțat ca și pregătirii 
temeinice a terenului a obținut cu 
peste 200 kg la ha mai mult decît 
gospodăria colectivă din Galtiu. 

icare deși are același teren, n-a res
pectat epoca optimă de însămînțare.

Cele cîteva exemple, scot cu pu
tere în evidentă necesitatea unei te
meinice pregătiri din toate punctele 
de vedere, astfel ca atunci cînd se 
stabilește momentul optim, totul să 
fie bine pus la punct. Așa după cum 
s-a văzut din cele de mai sus un rol 
hotărîtor în obținerea unor produc
ții sporite Ia hectar îl are calitatea 
seminței. In anul trecut în gospodă
riile colective din raion, porumbul 
hibrid din generația I-a s-a com
portat deosebit de bine, dind recolte 
sporite ia hectar. Ținînd cont de a- 
ceastă experință pentru anul acesta 
s-a prevăzut sporirea considerabilă 
a suprafețelor ce vor fi însămîntate 
cu porumb din acest soi. Prin grija 
Consiliului agricol raional, gospo
dăriilor agricole colective din raion 
li s-a repartizat la Agrosem Orăștie 
toate cantitățile de semințe planifi
cate. trebuind doar ca ele să fie ri
dicate. Din lipsa preocupării pe care 
o dovedesc însă unele consilii de 
conducere din gospodării ca și ca
drele de ingineri. în afara gospodă
riilor colective din Micești, Berghin, 
Ighiu. Galtiu (se vede că s-au tras 
învățăminte) nici o altă gospodă
rie agricolă colectivă din raion nu 
și-a ridicat sămînța repartizată. Se 
pune întrebarea: Ce mai așteaptă 
conducerile acestor gospodării, de 
ce inginerii agronomi nu acordă mai 
multă atenție schimbării seminței mai 
ales că sămînța ce se ridică trebuie 
să mai fie supusă unei probe de ger
minație. In direcția asigurării unei 
germinații corespunzătoare deși a- 
nul trecut am avut surprize în ce 
pti-.ește asigurarea densității de 
piante la hectar, nici pînă la data 
actuală unele gospodării colective 
ca cele din Vințul de Jos, Benic, Te- 
ius, Pucerdea Vinoasă și altele n-au 
trimis laboratorului regional pentru 
controlul semințelor probele necesare 
pentru determinarea germinației. De 
asemenea, în gospodăriile colective 

uin raion s-a făcut încă foarte puțin 
în ce privește condiționarea semin
ței.

Obținerea unei producții sporite 
la hectar depinde într-o măsură ho- 
tărîtoare de fertilizarea solului. In 
toamna trecută, odată cu efectuarea 
arăturilor adînci a fost încorporat 
în sol o însemnată cantitate de gu
noi de grajd. Dar cantitatea tran
sportată nu acoperă nici pe departe 
suprafața planificată a fi fertilizată. 
De aceea, acum cînd colecti
viștii nu au de efectuat alte lu
crări este nevoie de mobilizarea tu
turor forțelor la transportul guno
iului în cîmp. In multe gospodării 
colective ca cele din Mihalț, Galda 
de Jos, Alba lulia și altele, folosin- 
du-se timpul prielnic din aceste zile 
au fost transportate în cîmp însem
nate cantități de gunoi de grajd. 
In numai cîteva zile la Mihalț s-au 
transportat, cu atelajele proprii, în 
cîmp peste 1.200 tone gunoi. In u- 
nele gospodării colective problema 
fertilizării solului nu este privită cu 
tot simțul de răspundere. Așa se 
explică de ce nu se folosește cu 
chibzuință timpul prețios din aceste 
zile. La gospodăriile colective din 
Teiuș și Șard, slaba preocupare este 
atît de mare ineît pină mai acum 
citeva zile transportul gunoiului în 
cîmp nici nu a fost început cu toate 
că aceste gospodării dispun de în
semnate cantități de îngrășăminte 
naturale. Slab se desfășoară a- 
ceastă importantă lucrare și în gos
podăriile colective din Căpud, Oar
da de Jos și altele unde s-au tran
sportat cantități foarte mici de bă
legar. Față de această rămînere în 
urmă, consiliile de conducere din 
gospodării trebuie să ia măsuri ca 
toate atelajele să fie mobilizate la 
transportul gunoiului în cîmp, asi- 
gurînd fertilizarea unei suprafețe cît 
mai mari. Este, de asemenea, nece
sar ca pentru corectarea terenurilor 
acide, gospodăriile agricole colective 
din Căpud, Stremț, Straja și altele 
care au planificate amendamente să 
transporte de îndată aceste amenda
mente deoarece pînă în momentul de 
față nu s-a transportat nici un kg.

In ansamblul pregătirilor pentru 
desfășurarea în cele mai bune con-

(Continuare în pag. 4-a)

In gospodăriile colective — sectoare 
legumicole tot mai dezvoltate

Una din sarcinile principale ale 
gospodăriilor colective din jurul o- 
rașului și a centrelor muncitorești 
din raion este aprovizionarea popu
lației cu legume proaspete și în sor
timente variate în tot cursul anului. 
Aceasta se poate realiza prin extin
derea răsadnițelor, folosirea chib
zuită a acestora și aplicarea unor 
metode avansate în producție.

Din experiența anilor trecuți s-a 
constatat că unele gospodării colec
tive producătoare de legume ca cele 
din Ciugud, Drîmbar, Mihalț și al
tele nu au folosit întotdeauna în 
mod just condițiile naturale și mij
loacele de producție pe care le-au 
avut la dispoziție pentru sporirea 
producțiilor de legume timpurii. De
și erau condiții pentru irigat, acest 
lucru nu s-a făcut. Pentru a înlătura 
pe viitor aceste neajunsuri, consilii
le de conducere împreună cu specia
liștii care lucrează în cadrul gospo
dăriei colective, trebuie să analize
ze încă de pe acum posibilitățile pe 
care le au pentru a produce legume 
în tot timpul anului, spre a între
prinde -măsurile cele mai corespun
zătoare în vederea sporirii produc
ției de legume timpurii. De aseme
nea, unitățile agricole trebuie să a- 
corde o mai mare atenție creșterii 
producției de legume la hectar, îm
bunătățirii calității produselor pen
tru ca ele să satisfacă cerințele con
sumatorilor în toată perioada anu
lui.

In cinstea celei d»-a XX-a aniversări a eliberării patriei

Cirvîniul dai-fapiă împlinită
Productivitate sporită

Colectivul de muncă de la Uzi
nele chimico-rnetalurgice din ZIat
na desfășoară o întrecere entuziastă 
pentru înfăptuirea angajamentelor 
luate. In cursul lunii ianuarie, acest 
harnic colectiv de muncă și-a înde
plinit sarcinile de plan în proporție 
de 106,9 la sută la producția marfă 
și în proporție de 106.1 la producția 
globală. Productivitatea muncii a 
crescut în această perioadă cu 5.8 
la sută.

In cursul lunii trecute în cadrul 
uzinei au fost realizate și două ino
vații importante, prin aplicarea că
rora se obține o creștere a produc
tivității muncii și se asigură o mai 
mare securitate a muncii. Așa, de 
pildă, maistrul Damian Florian a 
realizat inovația ..sifonarea electrică 
a matei prin cuptorul de topire, iar 
maistrul Trifu Gheorghe a realizat 
un dispozitiv de iluminarea automa
tă a stației de transformare în tim 
pul întreruperilor de curent.

IN CLIȘEU : Muncitorul Mitrofan Anton, de Ia I.R.I.L. Alba lulia 
muncind la presa de 25 tone.

Producerea legumelor în mod e- 
șalonat se poate realiza prin culti
varea soiurilor de legume cu diferi
te perioade de vegetație, însămînța- 
rea și plantarea legumelor la dife
rite epoci, extinderea metodei de 
cultivare a legumelor în cîmp prote
jate cu polietilenă, folosirea chib
zuită a răsadnițelor eliberate. Pen
tru a veni în ajutorul colectiviștilor, 
statul nostru acordă unităților agri
cole producătoare de legume cre
dite pe-termen lung în vederea pro
curării materialelor necesare con
struirii de răsadnițe și sere. A- 
vînd la dispoziție asemenea credite, 
multe gospodării colective din raio
nul nostru, printre care și cele din 
Micești, Alba lulia. Oarda de Jos. 
"Peiuș, Mihalț, Galda de Jos și altele 
au construit noi răsadnițe, cu o ma
re suprafață. La gospodăria colec
tivă din Micești. de exemplu, a în
ceput încă din anul trecut construi
rea unei sere de 1.000 m.p. din care 
o parte va trebui să fie dală în folo
sință încă în acest an. In ce privește 
dezvoltarea sectoarelor legumicole, 
gospodăriile colective au între
prins din timp o serie de măsuri 
pregătitoare. Astfel. în majoritatea 
acestora s-a asigurat cantitatea de 
semințe necesară, s-au reparat to
curile existente și s-au confecționat 
altele noi, s-a ales terenul și s-au 
îngrășat cu gunoi de grajd însemna

Cu sarcinile de plan depășite
încă din primele zile 

ale noului an, colecti
vul de muncitori, in
gineri și tehnicieni de 
la Exploatarea minieră 
ZIatna a început o sus
ținută bătălie pentru 
îndeplinirea angaja
mentelor luate in în
trecerea socialistă cu 
prilejul prelucrării ci
frelor de plan pe 1964. 
Cu sprijinul organiza

ției de partid, condu
cerea tehnico-adminis- 
irativă a asigurat toa
te condițiile de muncă, 
înfăptuind o parte în
semnată din măsurile 
tehnico-organizatorice.

Roadele muncii în
suflețite desfășurate de 
mineri sînt concretiza
te în rezultatele fru
moase obținute în pri
ma lună de întrecere.

Primele
Cu tot gerul și viscolul lunii ia

nuarie. cu care a avut de luptat, co
lectivul de muncă de la Depoul 
C.F.R. Teiuș, a desfășurat o rodni
că întrecere îndeplinindu-și și de- 
pășindu-și angajamentele luate.

Desfășurînd o largă acțiune de 
remorcare a trenurilor cu tonaje 

te suprafețe. Cu toate acestea, ac
țiunea de amenajare a răsadnițelor 
.este abia la început, iar o parte din 
semințe pentru diverse legume tim
purii ca ardei, gulii și varză de vară 
nu au fost încă asigurate.

In zilele acestea trebuie să se 
treacă cu toate forțele la amenaja
rea răsadnițelor, asigurîndu-se în a- 
cest scop materialele necesare ca 
gunoiul pentru încălzit, pămîntul ne
cesar. tocuri, geamuri și rogojîne. 
etc. In gospodăriile colective din 
Micești, Alba lulia, Oarda de Jos, 
Teiuș și altele care cultivă legume 
pe suprafețe mari de teren, tre
buie să se acorde toată atenția ră
sadnițelor, să se pregătească din 
timp înmulțițoare, răsadnițe pentru 
semănat și repicat, precum și alte 
construcții anexe. Toate acestea vor 
trebui organizate și amplasate ra
țional. ținînd seama de recomandă
rile Consiliului agricol raional și 
ale organelor de specialitate. Pentru 
folosirea intensivă a răsadnițelor 
este necesar ca în fiecare gospodă
rie colectivă producătoare de legu
me să se întocmească cîte un plan 
de lucru în care să se prevadă amă
nunțit folosirea răsadnițelor în toa
tă perioada anului.

Pregătindu-se din vreme pentru 
amenajarea răsadnițelor și aplicînd 
complexul agrotehnic indicat de spe
cialiști. gospodăriile producătoare de 
legume vor putea obține producții 
mari de legume în mod eșalonat, 
care să asigure aprovizionarea tot 
mai bună' a oamenilor muncii cit 
legume proaspete, sporindîn același 
timp și veniturile colectiviștilor. 

Astfel, in cursul lunii 
ianuarie, sarcinile de 
plan pe întreaga ex
ploatare au fost înde
plinite în proporție de 
112 la sută la pro
ducția marfă. La in
dicele de bază pro
ducția a fost depășită 
cu 32 la sută. Rezulta
tele cele mai bune au 
fost obținute de secția 
Haneș.

succese
sporite, harnicul nostru colectiv a 
reușit să depășească planul produc
ției globale cu 7,67 la sută, remor- 
cîndu-se în această perioadă un nu
măr de 53 trenuri cu supratonaj. Au 
fost astfel transportate mai repede 
8.000 tone mărfuri. In același timp 
au fost obținute însemnate economii 
de combustibil convențional.

In acțiunea de remorcarea trenu
rilor cu supratonaj, pe primele lo
curi s-au situat mecanicii Medrea 
luliu, Francisc Polco, Aurel Mate- 
iaș și Ștefan Crișan împreună cu 
fochiștii lor.

VASILE STREMȚAN si 
ȘVAIKOVSCHI ERNEST 

corespondenți
-------- -------------------

Angajamente însuflețite în gospodăriile 
colective

La G.A.C. Bucerdea
Cu prilejul adunării de dare de 

seamă și aprobarea planului de pro
ducție pe 1964, membrii gospodăriei 
colective din Bucerdea Vinoasă șl-au 
luat angajamente sporite în întîmpi- 
narea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Chemînd la între-
cere gospodăriile colective din I- 
ghiu, Cricău și Șard, adunarea ge
nerală ș-a angajat să depășească 
producția planificată la hectar cu 
80 kg Ia grîu, cu 90 kg la porumb, 
cu 105 kg la struguri și cu 100 kg 
la porumbul destinat pentru obține
rea unei producții de 5.000 kg jjoa- 
be la ha, în teren neirigat. La lap
tele de vacă colectiviștii s-au anga
jat să'realizeze cu 3 la sută mai 
mult decît sarcina planificată, iar 
la lînă cu 5 la sută.

La alte gospodării colective
Angajamente frumoase și-au luat 

.și colectiviștii din alte gospodării. 
La Micești, de pildă, brigadierul 
Crăciun Petru, a chemat la întrecere 
celelalte brigăzi din gospodărie, a- 
vînd ca obiective depășirea produc
ției planificate cu 100 kg la grîu, 
cu 200 kg la porumb, efectuarea de 
3 prașile mecanice și 2 manuale la 
porumb și terminarea acestei lucrări 
în timp de 4 zile de la începerea 
prașilelor. De asemenea s-a mai an
gajat să depășească producția va
lorică la grădina de legume cu 500 
lei la fiecare hectar.

La gospodăria colectivă din Te
iuș îngrijitorul mulgător Aron loan 
s-a angajat să depășească cu 2001 
producția de lapte pe cap de vacă 
furajată. De asemenea brigadierul 
Sasu Gheorghe din gospodăria 
colectivă din Oarda de Jos chemînd 
la întrecere celelalte brigăzi s-a 
angajat să depășească producția 
planificată la grîu cu, 250 kg la ha, 
la porumb cu 200 kg la ha, iar la 
sfecla de zahăr eu 3.000 kg la ha.



Incadrul etapei a doua a concursului al Vll-lea
Pe scenă formații artistice bine pregătite

Duminica trecută, în cadrul eta
pei a doua a celui de-al Vll-lea con
curs, a avut loc faza intercomunală 
a concursului Ia centrele Ighiu și 
Stremț.

încă din orele dimineții, cu tot 
timpul nefavorabil. Ia căminul cul
tural din Ighiu au prins a sosi, rînd 
De rînd formațiile artistice de pe 
raza comunei Cricău și cele de pe 
raza comunei gazdă. In același timp 
spre căminul cultural și-au îndrep
tat pașii un mare număr de colec
tiviști, dornici să vadă evoluînd pe 
scenă formații artistice bine pregă
tite. cu un repertoriu bogat și va
riat.

Si se poate spune că așteptările 
sutelor de spectatori au fost în bună 
măsură satisfăcute. Brigada artisti
că de agitație a căminului cultural 
din Cricău, printr-o interpretare a- 
leasă, a ridicat mult valoarea tex
tului întitulat „Belșug în gospodă
rie" de altfel si el destul de bun. 
Brigada a oglindit cu măiestrie 
realizările din comună, obținute în 
anii regimului democrat-popular, a 
scos în relief drumul de succese stră
bătut de colectiviștii din comună, me
todele bune de muncă folosite oen 
tru obținerea de roade mari la hec
tar, pentru întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriei. N-a sca
nat î"c.“ brigada nici faptul că în 
munca unor colectiviști se mai fac 
simtite și o seamă de lipsuri. A 
criticat cu ascuțime Rosurile și ne 
cei care se fac vinovați de existenta 
lor. Cu același succes au evoluat pe 
scenă soliștii căminului cultural din 
Cricău. lacsa Cornel a interpretat 
cu mult talent doina ..Cînd era ba- 
dea-n Cindrel", Popa Elisabeta a în
suflețit întreaga sală prin cmtecul 
„Zi bade cu fluiera", iar Șandru 
Ioan a adus pe scenă o seamă de 
melodii meșteșugit interpretate din 
fluier.

Artiștilor amatori din Cricău. le-au 
urmat cei din Bucerdea-Vinoasă. Co
rul de aici, ce-i dreot Ia unison, a 
produs totuși o bună impresie, mai 
ales că a fost unica formație^ de 
acest gen de pe raza celor două co
mune. care a urcat pe scena con
cursului. Interpreted cîntecele ..Re
publică’ măreață vatră".. „Măreț pă- 
mînt a' patriei iubite" și „Bade spi
cule de grîu“„ corul colectiviștilor 
din Bucerdea Vinoasă a dovedit că 
are largi perspective de dezvoltare 
în viitor. Și, nu încape îndoială că 
activiștii culturali de aici vor 
să fructifice talentele existente 
sat în sensul înjghebării unui cor 
puternic, pe mai multe voci. Bine 
s-au prezentat apoi brigada artisti
că de agitație a căminului cultural 
din Bucerdea Vinoasă 
lancu Ileana și Midea 
liste vocale ale acestui

O plăcută surpriză a 
rîndurile spectatorilor 
mațiilor artistice ale 
furai gazdă. Taraful 
furai din Ighiu și-a 
renume interpreted 
cîntece populare. Brigada artistică 
de agitație șî-a desfășurat, de ase-

și tovarășele 
Aurelia 
cămin.
produs-o în 

apariția 
căminului 
căminului 
cucerit un 
un putpuriu de

Notă

Condițiile pot
Secția rame, oglinzi, geamuri a 

cooperativei „Mureșul" din oraș este 
tot mai des vizitată de populația din 
oraș și raion. Printr-o bună deser
vire, prin străduința de-a da lucru 
de cea mai bună calitate, colectivul 
de muncă de aici reușește să-și în
deplinească într-o măsură tot mal 
mare sarcinile de pian.

Rezultatele acestei secții ar pu
tea fi însă cu mult mai mari dacă 
conducerea cooperativei1 „Mugeșiil" 
s-ar strădui într-o măsură mai mare 
de crearea unor condiții de muncă 
mai bune. Care este de fapt situația? 
In momentul cînd secția a fost mu
tată în actualul local, laboratorul a 
fost instalat provizoriu 
din cele două camere. Răul 
este că din provizoriu s-a făcut 
îlnitiv, deși condițiile nu sînt 
respunzătoare. Aici decantarea 
pei se face cu greutăți mari, iar
stalația de încălzire funcționează 
defectuos, scoate fum, fapt ce dău
nează calității oglinzilor. De aseme- 

într-una 
mare 

de 
co- 
a- 

In-

menea, bine programul cu tema „In 
colectivă a poposit Păcală", iar so
listele Ureche Valentina, Marian 
Silvia și Petrescu Maria, ca și co
lectiviștii din formația de dansuri 
s-au bucurat de aceeași apreciere 
din partea spectatorilor. Bine s-au 
prezentat apoi brigada artistică a 
căminului culural din Țelna cu tex
tul „Viață nouă, rod bogat", echipa 
de dansuri de aici și soliștii vocali 
și instrumentiști Plugar Aurelia, 
Florea Maria, Moguța Maria, Flo- 
rea Vasile și Precup Achim.

In aceeași atmosferă de nestăvilit 
entuziasm s-a desfășurat faza in
tercomunală a concursului și în 
comuna Stremț. Bine cunoscuți prin 
succesele lor anterioare, artiștii a- 
matori din Stremț au fost și de as 
tădată la înălțime. Corul de aici, pu
ternic și bine instruit, a interpretat 
minunat cîntecele „Partid, părinte-al 
bucuriei", „Hora colectiviștilor", 
„Nu fi bade supărat", „Țarina de 
la Găina" și altele. Brigada artistică 
a evoluat cu programul „Satul 
nostru în anii noștrii", formația de 
dansuri s-a remarcat prin vioiciune 
și precizie în mișcări, iar taraful, cu 
un repertoriu îmbogățit, s-a ridicat 
cu mult deasupra nivelului din pri
ma etapă a concursului.

Faza intercomunală a concursului, 
desfășurată duminica trecută în cele 
două centre, s-a 
reușită. Reușita 
nă dacă n-ar fi 
ficiențe privind
țiilor artistice la centrele de con
curs. Urmare unor asemenea lipsu
ri, formațiile artistice ale clubului 
C.F.R. Teiuș și cele ale căminului 
cultural din Pețelca n-au participat 
la faza intercomunală de la Stremț 
și acest lucru trebuie să dea de gîn- 
dit conducerilor celor două unități 
culturale.

bucurat de o bună 
putea fi însă depli- 
intervenit unele de- 
transportul forma

ști 
în

Aspect de la faza intercomu- 
nală a celui de-al Vll-lea con
curs. desfășurată duminica tre
cută la Stremț. Pe scenă, corul 
căminului cultural din Stremț.

pot de
asupra

fi îmbunătățite
nea primirea și predarea comenzilor 
se face de fapt acolo unde se și 
lucrează.

Ce e drept prin măsura luată de 
conducerea cooperativei, s-a început 
construcția unui nou local spațios. 
Numai că lucrul a fost lăsat la ju
mătate. S-au ridicat zidurile, s-au 
acoperit, dar nu s-au mai pus ușile. 
De cîteva luni lucrarea a fost lăsată 
baltă, în timp ce în actualul local, 
se lucrează în condiții ce nu 
cît să influențeze negativ 
calității muncii.

Ne-am obișnuit să vedem 
cooperativei bine organizate, primi
toare. Și acest lucru e posibil și cu 
secția geamuri, rame, oglinzi. Este 
însă absolut necesar ca tovarășii din 
conducerea cooperativei să dove
dească mai mult interes pentru ter
minarea noului local, în care să fie 
instalat atelierul, iar în localul ac
tual să se amenajeze secția de pri
mirea și predarea comenzilor în con
diții corespunzătoare.

secțiile

Aniversare...

Maria

pași si- 
apare o 
costum 

și

Prezentatoarea anunță cu glas 
răspicat: „Și-acum..., cîntă pentru 
dumneavoastră tovarășa 
Ungur".

Din culise, înaintînd cu 
guri spre mijlocul scenei, 
femeie într-un minunat 
național. Un acord de vioară 
sala căminului cultural din Stremț 
se umple de melodii: „Foicica 
foaie verde", „De ți-oi fi bădiță 
dragă"...

Cîntă, de nimeni întrecută prin 
partea locului, colectivista Maria 
Ungur. Și, după cum spun cei ce 
o cunosc, e pe cît de talentată pe 
atît de harnică. In gospodăria co
lectivă e fruntașă, dovadă numă-- 
rul mare de zile-muncă. iar a- 
casă pricepută în toate.

Veche solistă a căminului cul
tural, Maria Ungur a urcat pen
tru prima oară treptele scenei în 
urmă cu zece ani. Și. de atunci, e 
mereu aceeași, entuziastă, artistă 
amatoare. E și aceasta o aniver
sare și încă una de preț, care și-a 
meritat pe deplin aplauzele sute
lor de spectatori întruniți dumini
ca trecută la căminul culural.

LA ÎNVĂȚĂMÎNTUL AGROZOOTEHNIC

Graficul lecțiilor sâ ile respectat
Invățămîntul agrozootehnic de 

masă se desfășoară cu mult succes 
în majoritatea cercurilor organizate 
în cadrul unităților agricole socia
liste din raion. In această impor
tantă acțiune de îmbogățire a cu
noștințelor colectiviștilor, lectorilor 
le revine o sarcină de mare răspun
dere. Și majoritatea dintre ei se stră
duiesc ca printr-o bună organizare 
și desfășurare a procesului de învă
țămînt, să-i înarmeze pe cursanți cu 
cunoștințe cît mai temeinice, pri
vind cultura plantelor și creșterea 
animalelor. Despre felul cum lec-' 
torii se pregătesc și țin lecțiile teo
retice, și aplicațiile practice se pot 
da multe exemple bune. De pildă, 
la cercurile de creșterea plantelor de 
cîmp din cadrul gospodăriei colec
tive Galda de Jos, (lector tovarășa 
inginer Suhov M.) se desfășoară o 
activitate rodnică. Pregătirea temei
nică și din timp a lecțiilor, îmbo
gățirea lor cu numeroase exemple 
izvorîte din activitatea .gospodăriei 
lor colective și utilizarea cu price
pere a materialului didactic intuitiv, 
contribuie din plin la buna desfășu-

LUNA CÂRTII LA SATE
La festivitatea de deschidere

Importantă manifestare culturală 
„Luna cărții la sate" a devenit o 
tradiție scumpă tuturor oamenilor 
muncii din satele mîndrei noastre 
patrii. Și alături de „Festivalul fil
mului pentru sate" sau de concur
sul formațiilor artistice de amatori. 
„Luna cărții la sate", prin manifes
tările pe care Ie prilejuiește, se bu
cură an de an de o tot mai mare 
popularitate.

Duminica trecută, peste tot in sa
tele raionului nostru a avut loc des
chiderea „Lunii cărții la sate". Și 
peste tot. sălile căminelor culturale 
au devenit neîncăpătoare.

La Șard, deschiderea „Lunii cărții 
la sate" a întrunit la căminul cultu
ral peste 300 colectiviști. In fața a- 
cestora, despre importanta manifes
tare culturală a vorbit tovarășa pro
fesoară Bonea Stela, după care ce
lor prezenți le-a fost prezentat un 
frumos program artistic de către e- 
levii Școlii de 8 ani din comună.

In continuare colectiviștii din 
Șard au vizionat filmul „Trei zile 
după nemurire".

D. DUM1TRIU

Intîlniri cu autorul romanului 
„Cordovanii"

Romanul „Cordovanii" apărut a- 
nul trecut în vitrinele librăriilor a 
stîrrb un viu interes în rîndul oa
menilor muncii din raionul nostru. 
Și, ca urinare, întîlnirea cu autorul 
acestei prețioase opere a fost aștep
tată cu nerăbdare.

Zilele trecute, în cadrul „Lunii 
cărții la sate" scriitorul Ion Lăn- 
crănjan, autorul romanului „Cordo- 
vani " a poposit în raionul nostru

♦♦

LA UN CERC DE CITIT

in
ii: 
de 
nu

colectivistele Șara Ma- 
Ana, Abrudean Ma- 
Neta și multe altele, 
profesoară Cornescu

O căldură plăcută, răspindită de 
cărămida unei sobe noi te îndeamnă 
să intri. La lumina puternică a be
cului, încăperea pare parcă mai 
căpătoare decît la prima vedere, 
jurul unei mese stau peste 20 
femei. Stau și., ascultă. Da! Și 
este o intîlnire intîmplătoare. Este 
o zi din săptămînă cînd aici, în casa 
cu nr. 17 din comuna Vințul de 
Jos, la bunicuța Floarea Cioran, își 
dau întîlnire 
ria, Dreghici 
ria, Dreghici 
cu tovarășa
Mina. Cu vorba-i domoală dar pă
trunzătoare nu odată tov. Cornescu 
Mina în prag de seară cînd treburi
le în gospodărie se mai termină, își 
face prezența alături de femeile din 
apropierea casei cu 
una, 
pătrund în tainele 
lumina adevărului, 
tovarășa noastră - 

nr. 17 și împre- 
călătoresc pe aripile cărților.

lor, desprinzînd 
Ne mîndrim cu 
mi-a spus în-

rare a procesului de învățămînt. Ai
ci, graficul ținerii lecțiilor este res
pectat întocmai, consiliul de condu
cere organizînd mai bine munca se 
îngrijește de mobilizarea cursanților 
la lecții. Pînă la data de 3 februa
rie au și fost predate în toate 
cercurile cîte 20 de lecții.

Acolo unde consiliile de condu
cere si lectorii acordă atenția cuve
nită, învățămîntul agrozootehnic se 
desfășoară bine, lecțiile sînt ținute 
la zi, frecvența cursanților este mul
țumitoare. iar rezultatele care se 
obțin sînt din ce în ce mai bune. 
Cu toate acestea trebuie arătat că, 
mai există unii lectori care nu se 
preocupă în măsură suficientă de 
buna desfășurare a învățămîntului 
în cadrul cercurilor pe care le con
duc. Nu se respectă graficul stabi
lit. Așa se întîmplă, de exemplu, la 
cercurile de cultura plantelor anul 
II din cadrul gospodăriei colective 
Drîmbar ale căror lector este 
inginer Gligor loan. Aici, deși 
fost stabilite zilele de miercuri 
vineri ca fiind cele mai potrivite 
pentru învățămînt, aceste zile sta-

tiv.
au
și

cu care prile j s-a intîlnit cu sute de 
oameni ai muncii din Alba lulia, 
Oarda de Jos și Vințul de Jos.

Intîinirile cu scriitorul au fost 
deosebit de plăcute și instructive. La 
Alba lulia numeroși oameni ai mun
cii printre care Rusu loan. Stoia 
loan și Stoia Daniel, Moșneag 
GLeorghe și Capră Hristache au su
bliniat importanța operei „Cordo
vanii'' și au pus scriitorului o sea
mă de întrebări cu privire la roman 
și la preocupările sale de viitor.

De-a dreptul impresionantă a fost 
întî'nirea scriitorului Ion Lăncrănjan 
cu colectiviștii din Oarda de Jos 
și C'atda de Sus, așezări pe melea
gurile cărora și-a petrecut anii co
pilăriei. Căminul cultural din Oarda 
de Jos a devenit mai neîncăpător ca 
orieînd. Scriitorul a fost întimpinat 
cu aplauze îndelungate și cu na 
iu îg • ir dc întrebări din partea to- 

așilor Susan Ioan. Moldovan Ni
cola1, Popa Pavel, Moldovan 
mum, Ee’bu Partenie și alții, 
nici să-și cristalizeze cît mai 
acțiunea descrisă în roman.

La fel de entuziastă a fost 
și întîlnirea scriitorului cu colecti
viștii din Vințul de Jos.

Primele manifestări

Si- 
dor- 
bine

apoi

După deschiderea „Lunii cărții 
la sate", activiștii culturali din Am- 
poița au trecut la organizarea unui 
șir de manifestări de masă cu car
tea. Pînă în prezent, la biblioteca 
sătească de aici au fost organizate: 
o consfătuire pe tema „Ce și cum să 
citim", o seară literară cu tema: 
„Literatura de după 23 August 1944“ 
și a fost prezentată recenzia r-jj^ 
nului „Răscoala". La toate ace™ 
manifestări au luat parte un mare 
număr de țărani muncitori din co
mună.

tr-una din zile, mai multe femei vîrs- 
nice. Aceasta cu atit mai mult cu 
cît tovarășa Mina ne-a sădit în i- 
nimi dragostea de a citi, de a cu
noaște îndeaproape pe eroii dii 
„Baltagul", „Cordovanii" și alți și 
alți eroi ai celor peste 20 de cărți 
citite în ultimele luni.

Dar, nu numai atît. Cînd. de pil
dă, colectivistele 
Covaci 
nifestat 
metode 
podăria 
a fost aceea care le-a citit despre 
„cultura roșiilor timpurii", „avutul' 
obștesc în gospodăria colectivă"; 
sau „cum putem obține recolte bo
gate" și altele.

Pentru munca ei neobosită ca st 
dragostea pe care o are fată de 
răspindirea cunoștințelor în mase, 
femeile o stimează, o prețuiesc.

Coresp. VESA MARIA

Maria Bogățan, 
Maria sau altele și-au ma- 
dorința de a cunoaște unele 
înaintate de muncă In gos- 
colectivă, tot tov. Cornescu^

bilite "rafie nu sînt respectate. In 
mod repetat la Drîmbar sînt amina
te zilele si orele fixate pentru ține
rea lecțiilor. Aici învățămîntul a- 
grozootehnic se desfășoară la întâm
plare. în zilele și orele cînd crede 
de cuviință lectorul și nu după gra^ 
fic”l stabilit. Numai așa se explică 
faptul că la aceste cercuri în ultime
le două săptămîni nu a fost respec
tat graficul întocmit. Din această 
cauză ținerea lecțiilor este rămasă 

urmă, iar frecventa foarte slabă, 
vină în această direcție o poartă 
consiliul de conducere (președin- 
tov. Mărginean Achim) care nu 
ocupă cu toată răspunderea de

în 
O 
Și 
te 
se 
buna desfășurare a învățămîntuliti 
agrozootehnic.

Ținînd seama de importanța ma
re pe care o are învățămîntul agro
zootehnic de masă este necesar ca 
organizația de partid să îndrume 
cu mai multă competență consiliul 
de conducere în ce privește organi
zarea desfășurării în bune condițiu- 
ni a învățămîntului, respectînd în-^4_*' 
tocmai graficul ținerii lecțiilor și a- 
sigurînd participarea tuturor cursan
ților la lecții. Trebuie de asemenea 
ca lectorul să fie temeinic și din 
timp pregătit deoarece numai în fe
lul acesta va reuși să-și îndeplineas
că sarcina încredințată.



VIAȚA BE PARTID

Munca politica în sprijinul 
îndeplinirii angajamentelor

Problemele întăririi gospodăriei colective 
In centrul dezbaterilor

Prelucrarea cifrelor de plan pe 
anul 1964 a constituit o preocupare 
de seamă a organizației de bază de la 

’I.R.l.L. Alba Iulia. In acest scop au 
Tost luate o seamă de măsuri pre
gătitoare ca, informarea membri
lor și candidaților de partid cu sar
cinile economice ce stau în fața în
treprinderii pe anul 1964, îndrumarea 
comitetului sindicatului în vederea 
activizării grupelor sindicale și alte 
măsuri politice menite să ducă la 

■o largă popularizare a cifrelor de 
plan în rîndul colectivului de mun
că. Dezbaterile ce au avut loc ulte
rior, în adunările ce au fost orga
nizate pe secții au constituit un 
bun prilej de a analiza posibilitățile 
existente în vederea unor noi și im
portante succese în producție. Cu a- 
ceastă ocazie, mai mult de 80 tova
răși au luat cuvîntul Ia discuții fă- 
cînd numeroase și prețioase propu
neri pentru îmbunătățirea muncii în 
viitor. Pe baza posibilităților exis
tente, colectivul de muncă de la 
I.R.l.L. s-a angajat ca în anul 1964 
să depășească planul producției 
•globale cu 1,8 la sută, să reducă 
prețul de cost cu 0,25 Ia sută, iar 
planul privind productivitatea mun
cii să fie depășit cu 0,5 la sută.

După ce planul de producție a 
'lost dezbătut și fiecare muncitor a 
luat cunoștință de sarcinile ce re
vin întreprinderii și secției din care 
face parte, biroul organizației de 
bază a luat măsuri organizatorice și 
politice- care să ducă la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, astfel ca din 

• primele zile ale anului să se obțină 
•cele mai bune rezultate. In 
planul de muncă pe luna ianuarie 

ka.c., biroul organizației de bază și-a 
fîixat probleme ca, sprijinirea activi
tății conducerii administrative pen
tru îndeplinirea planului, confecțio
narea de lozinci la fiecare loc de 
muncă cu angajamentele luate, in
struirea agitatorilor, îndrumarea co
mitetului sindicatului de a se preo
cupa mai îndeaproape de organiza
rea întrecerii socialiste, antrenarea 
•organizațiilor de masă în desfășura
rea muncii politice.

Experiența a dovedit că una din 
«căile care duc la creșterea produc
tivității muncii o constituie și ino
vațiile în producție. Intr-o ședință 
ținută la începutul lunii ianuarie 

ia.c., biroul organizației de bază a

Conferința orășenească a femeilor

Pentru rezultate și mai frumoase
In ziua de 5 februarie a.c. s-au 

'desfășurat lucrările Conferinței o- 
rășenești a femeilor. Cele peste 230 
delegate prezente la conferință, re- 
prezentînd femeile din orașul Alba 
Iulia, au dezbătut și analizat felul 
cum a muncit comitetul orășenesc 
al femeilor, ce rezultate s-au obținut 
și ce va trebui făcut în viitor pen
tru a ridica activitatea comitetelor 
și comisiilor de femei pe o treaptă 
superioară.

A fost scoasă în evidență impor
tanta contribuție a femeilor din în
treprinderile orașului la îndeplinirea 
și depășirea planului de producție, 
^preocupările femeilor din cele două 
G.A.C.-uri pentru obținerea de pro
ducții sporite la hectar. In cadrul 
■dezbaterilor s-a apreciat activitatea 
rodnică a femeilor din unitățile co
merțului de stat, ale cooperației meș
teșugărești, a gospodinelor la înfru
musețarea orașului, a intelectualelor 
în munca cultural-educativă de ma
să.

Dovedind răspundere și preocu
pare pentru activitatea de viitor a 
noului .comitet ales, în vederea ob
ținerii unor noi succese în toate do
meniile- de activitate, cele peste 20 
femei care au luat cuvîntul la dis
cuții printre care tov. Tofan Re- 
ghina, Toderici Victoria, Ledrer El
vira, Bildea Ghița, Dr. Mitea Mar
gareta, Ciobotaru Cornelia, Popes
cu Ana, Gherbea Emilia, Contor I- 
leana, Jjac Magdalena, Boldură 
Maria și altele au criticat unele as
pecte negative din activitatea comi
siilor și comitetelor de femei și au 
făcut propuneri menite să contribuie 
la îmbunătățirea muncii.

Un accent deosebit în cadrul lu
crărilor Conferinței orășenești a fe
meilor .s-a pus pe măsurile ce vor 
trebui luate în vederea unei și mai 
susținute munci cultural-educative 
în rîndul maselor de femei și mobi
lizarea acestora în număr tot mai 
mare la acțiuni cu caracter obștesc 
și gospodăresc.

Atmosfera de entuziasm în care 

analizat referatul prezentat de tov. 
inginer Muntean Sofron, cu privire 
Ia activitatea cabinetului tehnic. Din 
analiza făcută cu această ocazie, 
s-a desprins că rezultatele obținute 
în activitatea cabinetului tehnic în 
ce privește introducerea tehnicii noi 
în producție este mică față de posi
bilități.’ In urma dezbaterilor, ce au 
avut Ioc, cu această ocazie, biroul 
organizației de bază a întocmit un 
plan de măsuri care să contribuie la 
lichidarea lipsurilor semnalate. Ast
fel, s-a. stabilit să se întocmească de 
către cabinetul tehnic un plan tema
tic de inovații pe anul 1964 și care 
să fie afișat în fiecare secție, să fie 
confecționate lozinci legate de mun
ca de inovații, lunar să fie expuse 
conferințe cu caracter tehnic și pro
fesional, să fie confecționată gazeta 
inovatorilor. Unele prevederi ale pla
nului de măsuri au și fost puse în apli
care. Astfel s-au luat măsuri și se lu
crează la confecționarea unor lo
zinci cu caracter concret pe fiecare 
secție, gazeta de perete publică un 
material care se referă la sprijinul 
inginerilor și tehnicienilor în ce pri
vește introducerea tehnicii noi. Gru
pele de partid din cadrul secțiilor 
îndrumate mai concret de biroul or
ganizației de bază desfășoară o sus
ținută muncă politică de mobilizare 
a colectivelor de muncă în vederea 
îndeplinirii angajamentelor luate. De 
asemenea, activitatea agitatorilor la 
locul de muncă este mai vie, mai 
concretă. Agitatorii Muntean llie, 
Muntean Toma, Popa Gheorghe, To
derici Nicolae și mulți alții desfă
șoară o susținută muncă politică la 
locurile lor de muncă.

Un ajutor de preț în munca poli
tică de masă pentru îndeplinirea an
gajamentelor îl constituie gazeta de 
perete care publică angajamentele 
colectivului de muncă și alte mate
riale legate de procesul de produc
ție.

Rezultatele muncii politice desfă
șurată de organizația de bază de la 
I.R.l.L. sînt concretizate în aceea că 
pe luna ianuarie a.c. planul produc
ției globale a fost îndeplinit în pro
porție de 135,34 la sută. Este un re
zultat care dovedește dragostea și 
hotărîrea întregului colectiv de a-și 
îndeplini și chiar depăși propriile 
angajamente.

s-au desfășurat lucrările Conferin
ței orășenești a femeilor, este dova
dă a hotărîrii femeilor din orașul I 
nostru de a lupta cu toată dragos- | 
tea pentru a contribui din plin la • 
îndeplinirea sarcinilor trasate de ’ 
partid și guvern.

______RAID-ANCHETĂ______
Orașul, comunele și satele ra

ionului nostru devin din ce în ce 
mai frumoase, mai bine gospodă
rite. Și aceasta ca urmare a pre
ocupării sfaturilor populare, care 
dau acestei probleme tot mai mul
tă atenție, mobilizează masele lar
gi de oameni ai muncii la diferite 
acțiuni care să contribuie Ia înfru
musețarea și buna gospodărire a 
orașului și comunelor raionului 
nostru.

In scopul de a contribui in mă
sură tot mai mare la îndeplinirea 
acestor acțiuni cu caracter gospo
dăresc și pentru lichidarea unor 
aspecte negative ce se mai mani
festă în activitatea unor sfaturi 
populare, ziarul „Steaua roșie" a 
organizat un raid-anchetă din care 
redăm mai jos cîteva aspecte.

Cu sprijinul cetățenilor
Sfatul popular al comunei Vințul 

de Jos, dovedește multă preocupare 
pentru buna gospodărire a comunei. 
Repararea și întreținerea în stare de 
curățenie a clădirilor, plantarea pe 
marginea străzilor a unui mare nu
măr de pomi fructiferi, spoirea 
gardurilor cu var, curățirea străzi
lor, dau un aspect plăcut, îngrijit 
comunei.

Comitetul executiv al sfatului 
popular comunal analizează perio
dic probleme legate de buna gospo
dărire a comunei și de fiecare dată 
ia măsuri pentru mobilizarea cetă-

In acea zi, parcă în ciuda frigu
lui aspru de iarnă, în comuna Cri- 
cău. ulițele erau deosebit de anima
te. Rînd pe rînd, colectiviștii se în
dreptau încă în primele ore ale di
mineții spre căminul cultural.

Int această clădire mare, cu fe
restre largi, îndreptate spre răsă
ritul soarelui — construită în anii 
regimului democrat-popular s-au 
strîns laolaltă colectiviștii pentru a 
face bilanțul unui an de muncă 
și mai ales pentru a stabili ce mai 
trebuie de făcut în viitor.

Drumul parcurs pînă acum vor
bește de la sine despre rezultatele 
bune dobîndite de colectiviști în 
creșterea puterii economice a unită
ții lor.

Darea de seamă asupra activității 
consiliului de conducere a consti
tuit pentru membrii gospodăriei un 
prilej de analiză temeinică a mun
cii.

Din cele arătate în darea de sea
mă prezentată de tov. Joldoș Petru, 
președintele unității, rezultă că în 
cursul anului trecut consiliul de con
ducere avînd în centrul atenției în
tărirea continuă economico-organi- 
zatorică a G.A.C. a acordat o im
portanță deosebită folosirii chibzuite 
a pămîntului. Pentru folosirea cît 
mai bună a întregii suprafețe de 
teren, colectiviștii din Cricău, au 
trecut la o mai bună punere în va
loare a terenurilor slab productive, 
la reducerea suprafețelor de teren 
afectate drumurilor sau destinate 
altor scopuri decît cele legate in 
mod direct de producție.

Faptele au dovedit că acolo unde 
se muncește conștiincios, unde se 
aplică regulile agrotehnice chiar și 
atunci cînd timpul nu este suficient de 
prielnic, se pot obține producții spo
rite. Așa de exemplu, brigada l-a 

| condusă de tovarășul Miclea Lu- 
i cian a obținut în medie 1.932 kg 

Să ști să fi bun gospodar!
La laboratorul regional pentru controlul semințelor se verifică pute

rea de germinație. (Continuare în pag. 4-a)

țenilor la lucrări de înfrumusețare. 
Un accent deosebit se acordă con
staturilor cu cetățenii, consfătuiri 
organizate pe circumscripții electo
rale în care alegătorii discută pro
bleme cu caracter gospodăresc. Așa 
s-a procedat și cînd a fost vorba de 
săparea gropilor pentru plantarea 
pomilor pe marginea străzilor.

Trebuie reținut faptul că Sfatul 
popular al'comunei Vințul de Jos a 
reușit să mobilizeze masele largi de 
cetățeni la gospodărireâ comunei.

îndeplinirea hotărîrilor
Sesiunea a VII-a a Sfatului popu

lar al comunei Pețelca a analizat fe
lul cum s-au dus la îndeplinire sar
cinile izvorîte din planul de măsuri 
cu privire la contribuția în muncă. 
Hotărîrea adoptată de sesiune, ca 
urmare a dezbaterilor ce au avut 
loc și a propunerilor făcute de de
putății care au luat cuvîntul la dis
cuții, se referă la măsurile ce ur
mau a fi luate de comitetul execu
tiv pentru îndeplinirea întocmai a 
obiectivelor stabilite a se executa 
prin contribuția în muncă. Printre 
altele s-a stabilit să se transporte 
materialul lemnos necesar construc
ției unui pod plutitor la Căpud. De 

grîu la hectar, iar brigada a Ii-a 
condusă de tov. Drăgan Traian a 
strîns în medie 2.100 kg la ha. La 
fel brigada condusă de tov. Dra
gan C'.rneliit. aplicînd întregul com
plex de reguli agrotehnice a reușit 
să obțină de pe o suprafață de 20 
ha o producție medie de 3.233 kg 
porumb boabe la ha. Meritul în 
realizarea acestei producții revine 
și tractoriștilor de la S.M.T. care 
înfruntînd de multe ori vîntul, ploi
le, arșița soarelui, au muncit cu 
spor alături de colec+^.-iști pentru a

Adunarea generală a colectiviștilor 
din G, A. 0. Cricău

smulge pămîntului roade tot mai 
bogate.

In această perioadă, valoarea fon
dului de bază a crescut cu 1.117.257 
lei, fapt ce dovedește că gospodăria 
colectivă se găsește într-o continuă 
dezvoltare.

A crescut continuu și sectorul zoo
tehnic. ceea ce a dat posibilitate 
gospodăriei să valorifice prin con
tracte încheiate cu statul, cantități 
însemnate de produse de pe urma 
cărora a realizat venituri însem
nate. Astfel, din valorificarea pro
duselor vegetale și animale în anul 
trecut s-au realizat venituri în va
loare de aproape 870.000 lei.

Darea de seamă și cei 34 de co
lectiviști care au participat la dis
cuții au subliniat că succesele obți
nute de gospodăria colectivă sînt 
drept urmare a sprijinului acordat 
de partid și de stat, a muncii neobo
site a colectiviștilor, care sub con
ducerea organizației de partid, s-au 
străduit să lucreze mai bine pămin- 
tul, să dezvolte continuu producția 

asemenea, pentru construirea unui 
nou local de scoală s-a trasat ca 
sarcină comitetului executiv să se 
preocupe de transportul materialu- 
lului necesar.

Dovedind preocupare pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor trasa
te, comitetul executiv a luat masuri 
organizatorice care au dus la în
deplinirea hotărîrii sesiunii sfatului 
popular comunal. (Continuare în pag. 4-a)

de cereale, sectorul zootehnic și 
alte ramuri de producție.

Munca rodnică a colectiviștilor, 
veniturile realizate de gospodărie 
au determinat creșterea zi de zi a 
nivelului de trai al fiecărui colecti
vist.

Referindu-se la aceasta, darea de 
seamă a arătat: „Priviți puțin cum 
arată tabloul de azi al comunei 
noastre. Sînt tot mai mulți colecti
viști care și-au construit case noi. 
Priviți în gospodăria personală a 
fiecăruia. Viața nouă, socialistă a a- 
dus profunde tranformări fiecăruia 
dintre noi. Becul electric a luat 
Vrui lămpii cu petrol. în multe case 
cîntă radioul. Tot mai mulți dintre 
iri au mobilă frumoasă, modernă, 
obiecte moderne de uz casnic. Cu 
totii trăim mai bine, sîntem îmbră- 
cați mai bine. Astăzi prin grija par
tidului avem ceea ce în trecut nici 
nu puteam visa. Viața noastră e tot 
mai clină, tot mai bogată. Mîine ea 
va fi și mai îmbelșugată, mai fru
moasă, mai civilizată. Dar pentru 
aceasta va trebui cu toții să mun
cim mai hotărît...

Adunarea generală nu s-a mulțu
mit să facă bilanțul realizărilor, ci 
a îndreptat atenția colectiviștilor 
spre sarcinile încă nerezolvate.

Pe drept cuvînt, colectiviștii Lup- 
san Stefan. Mezei Maria, Drăgan 
Cornel uț. Roșu Iul iu. Popa Gligor, 
Sandru Cornelia și mulți alții au 
arătat că rezultatele în gospodărie 
nu sînt pe măsura posibilităților. A- 
cest lucru se datorește faptului ca 
consiliul de conducere a avut unele 
lipsuri în organizarea muncii. Din 
cauză că nu peste tot pregătirea te
renului, semănatul și lucrările de 
întreținere au fost făcute la timp 
și la un nivel calitativ corespunză
tor, recoltele au fost sub posibilități.

„Gospodăria noastră are largi po
sibilități de dezvoltare — a spus 
tov. Drăgan Traian, brigadier. Va 
trebui să smulgem pămîntului mai 
mult grîu, mai mult porumb, mai 
mult vin. Astăzi mulți din sală sînt 
fruntași. Avem posibilitatea ca în 
viitor,' prin munca noastră însufle
țită să facem ca gospodăria noastră 
să fie fruntașă pe raion".
. Colectiviștii din Cricău au chib
zuit mult și cu simț de răspundere 
prevederile planului de producție și 
financiar pe 1964 și au făcut propu
neri prețioase pentru îmbunătățirea 
lui.

„La noi în gospodărie sînt mulți 
colectiviști care se pricep la altoiri 
de pomi. Să extindem pomicultura. 
De asemenea tradiția noastră este 
pe lîngă alte culturi și viticultura. 
Deci să organizăm o școală experi
mentală, o pepinieră de viță devie 
— a spus tov. Frîncu Traian.

In cuvîntul său colectivistul Preja
F. D.

Numai cu numele 
comisie permanentă

Un ajutor în activitatea sfaturilor 
populare îl constituie comisiile per
manente. De acest ajutor. Sfatul 
popular al comunei Sîntimbru nu 
se bucură.

Comisia permanentă de gospodă
rire comunală (președinte tov. Bri
ci Ioan) de la constituire nu a mai 
ținut nici o ședință în care să ia în 
discuție anumite probleme legate



NE SCRIU CORESPONDENȚII
Rezultatele noastre

Sub conducerea și îndrumarea or
ganizației de partid, colectivul de 
muncă al întreprinderii I.C.R.A. Al
ba Iulia a obținut succese de seamă 
în ceea ce privește aprovizionarea 
zilnică a unităților de desfacere cu 
diverse produse alimentare.

Rod al întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în unitatea noastră, pla
nul de producție pe luna ianuarie a

fost realizat în proporție de 109,19 
la sută.

O contribuție de seamă la obține
rea acestor frumoase rezultate au 
adus-o șefii de secție Puiu Benia
min. Avram Petru și Drăgan Cornel 
precum și muncitorii Groza Simion. 
Muntean Romulus, Dreghici Vasile. 
Avram Petru și alții.

EUGENIA CIULI I

Numai cu numele 
comisie permanentă

(Urmare din pag. 3-a)

Sîntimbru nu sq ri- 
probleme. Sînt și aici 

stricate, clădiri nere- 
nealiniate etc, care

I împotriva neglijenței

Transportului în comun, mai multa atenție
Zilnic zeci de oameni ai muncii 

călătoresc cu mașinile l.G.O. spre 
Oarda de Jos. Bărăbanț sau Drîm- 
bar. Se întîmplă deseori, în special, 
în ultimul timp, ca din cauza unor 
deficiențe frecvente, mașinile ce de
servesc localitățile amintite să nu 
circule. Așa stînd lucrurile, cetățenii 
din aceste localități sau alții sînt 
nevoiți să parcurgă distanțele res
pective pe jos, deși au abonamente

Așa s-au petrecut lucrurile în zi-

lele de 12, 16, 17 sau 24, 26 și 29 
ianuarie a.c. pe rutele Oarda de Jos 
și Bărăbanț. Conducerea l.G.O. Al
ba Iulia, deși a fost sesizată la timp 
despre această situație nu a luat 
nici o măsură pentru remedierea ei. 
Se cuvine ca de îndată lucrurile să 
fie îndreptate, iar conducerea l.Q.O. 
Alba să dovedească mai multă preo
cupare pentru buna asigurare și la 
timp a transporturilor în comun.

Zonă neutră
Ce-i drent așa s-ar putea denumi 

porțiunea de teren ce delimitează te
ritoriile comunelor Șard și Ighiu 
orientîndu-ne în direcția drumului 
raional ce trece prin comunele a- 
mintite. Dc ani și ani de zile sînt 
cunoscute deopotrivă de către toți 
locuitorii comunelor învecinate in
clusiv de către cei din Ighiu și 
Șard neajunsurile pe care le aduc 
capriciile zilelor iernii. Datorită vis- 
colirii zăpezii în această porțiune

drumul devine impracticabil accesu
lui autovehicolelor sau chiar pieto
nilor.

Ne întrebăm și noi de mai mult 
timp, de ce oare, sfaturile populare 
din comunele Igiiiu și Șard nu se 
interesează de această situație pentru 
a pune parazăpezi pe porțiunea cu 
pricina. Sau, consideră 
distanță de circa 70 m 
nimănui?

UN GRUP DE

de munca sa. Și, nu se poate spune 
că în comuna 
dică asemenea 
unele garduri 
parate, străzi
ar putea constitui probleme de stu
diu atit pentru comisia permanentă 
de gospodărire comunală cît și pen
tru sfatul popular al comunei.

Orașul Alba fulia este vizitat 
zilnic de turiști din țară și de peste 
hotare, aceasta pentru faptul că o- 
rașul adăpostește 'instituții și mo
numente de o deosebită importanță 
istorică. Acest lucru cere din partea 
fiecărui cetățean atenție deosebită 
pentru buna gospodărire și curățe
nie. In această direcție s-a făcut 
mult. Se cheltuiesc în fiecare an 
sume importante pentru înfrumuse
țarea orașului. S-au plantat pomi 
ornamentali, s-au amenajat parcuri 
și zone verzi etc.

Intîlnești însă pe unele străzi ale 
orașului aspecte care umbresc efor 
turile ce se depun pentru buna gos
podărire a orașului. Așa, de pildă.

pe strada Armata roșie 
bufetului „Carpați“ stau 
din toamnă mormane de moloz, re
zultat din reparațiile ce se execută 
aici. Grămezi de pămint rezultat din 
săparea unui șanț găsești și pe stra
da Avram lancu. Sint apoi unele 
clădiri nereparate, garduri stricate 
(Bulevadrul 6 Martie nr. 36 și 38).

Ații sfatul popular orășenesc cît 
și conducerea l.G.O. trebuie să do
vedească mai mult interes pentru 
buna gospodărire a orașului. Să fie 
luate măsuri împotriva acelor care 
nesocotesc sau neglijează obligațiile 
lor de cetățeni în ce privește păs
trarea curățeniei orașului în care lo
cuiesc.

in dreptul 
aruncate

că această 
nu aparține

CETĂȚENI

Unii cetățeni nu respectă cu
rățenia orașului. Pe strada Ce
feriștilor (lingă Școala de 8 ani 
nr. 3), Stahanov 
Casa copilului), 
cu 
iul 
un 
Ce . 
semenea atitudini?

Așteptăm răspunsul conduceri
lor acestor instituții.

(Restaurantul 
este aruncat 
aspect cit se 
părere au cei

(peste drum de 
Leonte Filipes- 
Dacia) guno- 
in stradă dind 
poate de urît. 

în cauză de a-

Problemele întăririi gospodăriei colective—în centrul dezbaterilor
(Urinare din pag. 3-a)

Ion a arătat că există foarte multe 
goluri in vie și este necesar să ia 
măsuri pentru completarea lor.

— Solul nu are aceeași fertilitate
— a spus tov. Popa Gligor 1. Vale
ria — avem posibilitatea să-l în- 
grășăm eu mult gunoi ca să obți
nem producții sporite la ha. De ase
menea putem să creăm în cadrul 
gospodăriei un sector apicol.

Alți colectiviști au demonstrat 
prin exemple concrete că există con
diții pentru dezvoltarea continuă a 
sectorului zootehnic.

In acest sens tovarășii Drăgan 
Cornel, .Moraru Nicolae, Vlad An
gliei și alții au făcut prețioase pro
puneri. Mai ales ei s-au referit la 
necesitatea ca toți îngrijitorii să se 
ridice Ia nivelul celor fruntași. De 
asemenea o mare atenție s-a dat în 
discuții sarcinilor legate de asigu
rarea bazei furajere și folosirea ei 
cu multă chibzuință.

Planul de producție pe anul 1964

PREGĂTIREA EXEMPLARĂ 
A CAMPANIEI DE PRIMĂVARĂ

întocmit cu atenție, oglindind posi
bilitățile reale de îndeplinire a sar
cinilor stabilite, a fost mult apreciat 
și aprobat de adunarea generală.

In anul viitor, colectiviștii din Cri- 
cău și-au propus să obțină rezultate 
și mai bune în toate domeniile de 
activitate, pe baza aplicării agroteh
nicii înaintate, a extinderii suprafe
ței arabile prin desțeleniri și desfiin
țarea drumurilor de prisos dintre 
tarlale, pe baza îngrășării terenuri
lor etc. Sectorul zootehnic se va 
dezvolta și el continuu. De la 355 
bovine, cite are în prezent gospodă
ria se prevede să se ajungă la sfîr- 
șitul anului viitor la 459 capete. Nu
mărul porcilor urmează să crească 
la 230 capete, al oilor la 1.060.

In vederea realizării producțiilor 
prevăzute în sectorul zootehnic, vor 
fi însitozate cantități însemnate de 
furaje. ,

Tocmai în această perspectivă a 
dezbătut adunarea generală a co
lectiviștilor problemele activității de 
viitor.

Și fiecare colectivist prezent la 
adunare și-a afirmat hotărîrea de a 
munci mai bine, mai frumos pentru 
a înfăptui și a depăși ceea ce și-rau 
propus.

Discuțiile deosebit de vii, bogate 
în sugestii și propuneri, atmosfera 
însuflețită în care s-a desfășurat a- 
dunarea, au oglindit interesul și dra
gostea colectiviștilor pentru gospo
dăria lor colectivă, pentru viitorul 
ei. Căci înfățișarea ei de azi o ves
tește pe cea de mîine.

Și gîndindu-te ia acești oameni 
harnici și minunați, la hotărîrea 
pornita din inimile lor calde care 
întineresc mereu, încerci un senti
ment de adîncă satisfacție și mîn- 
drie.

★
La adunare a participat tov. Ște

fan Boureanu, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid, care în 
încheierea lucrărilor a dat prețioase 
îndrumări privind îmbunătățirea ac
tivității de viitor.

cu ocazia raidului anchetă se desprinde că 
sfaturi populare preocupare pentru gospodă- 

și satelor. In această privință i._ “X

Concluzii

Moartea se numește Engelchen" realizat după celebrul și 
popularul roman al scriitorului slovac Ladislav Mnacko, prezintă ac
țiunile unui grup de partizani cehi in timpul celui de-al doilea război 
mondial. IN CLIȘEU : Scenă din filmul ce va rula la cinematograful 
„Victoria** între 10 și 12 februarie a.c.

Din constatările făcute 
'există din partea multor 
rirea și curățenia comunelor și satelor. In această privință merită 
scoasă în evidență activitatea Sfaturilor populare ale comunelor Vin- 
țtil de Jos, l'eiuș, Zlatna, Șard și altele. Prin grija organelor locale 
ale puterii de stat aici sînt mobilizate mase largi de cetățeni la ac
țiuni menite să ducă la înfrumusețarea localităților din raion.

Mai sînt însă sfaturi populare care înci nu se ocupă cu toată răs
punderea de problemele gospodărești așa cum sint cele din comunele 
Mihalț, Sîntimbru, Oarda de Jos, Benic și altele. Intîlnești în aceste 
comune garduri rupte, răsturnate în toate părțile, clădiri' neîngrijite, 
care dau aspect de neglijență. Sînt, de asemenea, multe lucruri de pus 
la punct sub aspect gospodăresc în cadrul gospodăriilor colective.

Sfaturile populare au datoria de a lua toate măsurile care să ducă 
la o mai bună gospodărire a comunelor și satelor. Să fie îndrumați 
cetățenii să-și repare gardurile, să fie aliniate străzile, aceasta pentru 
a face ca satele și comunele raionului să devină tot mai frumoase,mai 
bine gospodărite.

(Urmare din pag. l-a)

diții a campaniei de primăvară o 
mare importanță trebuie acordată 
reparațiilor întregului utilaj ce va 
lucra în campanie. S.M.T. a obținut 
unele succese însemnate în efectua
rea reparațiilor la tractoare și ce
lelalte mașini și utilaje. Mai 
însă de reparat 24 tractoare, 
pluguri, 15 cultivatoare și alt utilaj, 
astfel că ținînd cont de timpul îna
intat, trebuie luate de urgență mă
suri de grăbirea reparațiilor. O sar
cină deosebită ce revine cadrelor teh
nice din S.M.T. Alba este cunoaște
rea precisă a tuturor soiurilor de po
rumb ce vor fi însămîntate în fie
care gospodărie colectivă, spre ase 
lua măsuri să fie puse la semănători 
discuri corespunzătoare cu soiul se
minței ce se va însămînța. Trebuie 
grăbită pregătirea utilajului și în 
gospodăriile colective unde, de a- 
semenea, sîntem rămași în urmă. 
Cu toate că majoritatea suprafețelor 
se vor lucra cu S.M.T.-ul, mai sînt 
terenuri unde lucrările din campa
nie trebuie făcute cu atelajele pro
prii ale gospodăriilor colective. De

sînt
IO

aceea, consiliile de conducere au 
datoria de a urgenta reparațiile, în 
special la pluguri și semănătorile 
pentru porumb, deoarece în fie
care gospodărie sînt un mare număr 
de semănători, care puse în funcțiu
ne, ar putea scurta mult perioada 
însămînțărilor. Pentru a asigura re
parațiile la timp este indicat ca, a- 
vînd sprijinul organizațiilor de 
partid, .consiliile de conducere să 
întocmească planuri operative pen
tru desfășurarea muncii în atelierele 
proprii.

Paralel cu munca pentru succesul 
campaniei agricole de primăvară o 
atenție deosebită trebuie acordată 
semănăturilor din toamnă. In,fiecare 
gospodărie este nevoie ca în această 
perioadă să se verifice starea de 
vegetație a culturilor, spre 
putea 
celor 
tate.
ros a 
pada 
pească.
destul de geros se poate forma crus
tă’de gheață. Acolo unde se formea
ză asemenea cruste, organele tehni-

de 
; a se 

lua măsuri de îngrăȘarea a- 
culturi care sînt slab dezvol- 

!n ultimele zile, timpul căldu- 
făcut ca pe multe terenuri .ză- 
de pe semănături să se fo- 

Cum timpul noaptea este

ce, cu sprijinul consiliilor de condu
cere, trebuie să ia măsuri pentru 
spargerea acestei cruste, prin tre
cerea turmelor de oi peste sămănă- 
turi.

O altă sarcină de mare importan
ță pentru perioada actuală este e- 
fectuarea arăturilor pe acele supra
fețe pe care nu s-au executat în toam
nă. Cum timpul s-a încălzit, acolo 
unde sînt condiții și se oot face a- 
rături de bună calitate, cu 
sprijinul S.M.T.-ului și cu atelajele 
proprii, este indicat ca gospodăriile 
colective să efectueze aceste arături 
pe suprafețe cit mai mari.

Sporirea producției agricole la 
hectar depinde în foarte mare mă
sură de felul cum este pregătită și 
cum se va desfășura campania a- 
gricolă de primăvară. De aceea or
ganizațiile de partid trebuie să în
drume îndeaproape consiliile de con
ducere din gospodăriile colective, să 
termine în timpul cel mai scurt toate 
pregătirile, mobilizînd în același timp 
comuniștii, pe toți membrii colecti
viști, spre a desfășura o muncă 
plină de avînt, pentru noi succese în 
îndeplinirea sarcinilor mobilizatoare 
prevăzute în planurile de producție, 
pentru dezvoltarea continuă a gos
podăriilor agricole colective.
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1 ______ I. G. O. — ALBA IULIa
1 ANUNȚA:
= vacante următoarele posturi, care se pot ocupa imediat

in condițiile H. C. M. 1.061țl959 și 1.05311960.
f — inginer șef (de preferință constructor),
= — tehnician I constructor (trei posturi),

— tehnician I proiectant (trei posturi),
g — dactilograf principal,
g — tehnician I mecanic,

— maistru constructor (două posturi).
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0 ANUNȚ
Baia comunală I. G. O. Alba Iulia funcționează în condiții 

îmbunătățite cu următorul program :
— miercuri de la orele
— joi de la orele
— vineri de la orele
— sîmbătă de la orele
— duminică de la orele

Cabinele cu vane stau la dispoziția publicului zilnic in cadrulprogramu l ui. 
Se primesc abonamente la preț redus și prin virament.

18-20
14—20 (pentru femei la bazin și aburi)
14-20
14-20
7—14
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I ANUNȚ

Parcul de taximetre I. G. O. Alba Iulia stă la dispoziția g 
g publicului în orice zi între orele 7—22, pentru transporiul § 
§ interurban și în regiune, la tarifele oficiale :
B Se primesc comenzi:

— pentru Alba Iulia, telefon — hotel
J — pentru Teiuș — sector I. G. O.
g Se execută transporturi și prin virament.
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