
Condiții sporite pentru continua 
consolidare a gospodăriilor colective
Oamenii muncii din gospodăriile 

colective din raionul nostru desfă
șoară sub conduceaea organizațiilor 
de partid, o însuflețită muncă pen
tru a obține noi și însemnate suc
cese pe calea consolidării economi- 
co-organizatorică a fiecărei unități. 
Încheierea procesului de colectivi
zare a creat mari posibilități de fo
losire mai intensivă a pămîntului și 
sporirea producției ia hectar, de dez
voltarea a noi ramuri de producție 
în special a creșterii animalelor, 
creînd odată cu aceasta mari rezerve 
pentru continua dezvoltare de viitor, 
pentru sporirea avuției obștești.

Zilele acestea în cadrul gospodă
riilor colective din raion au avut 
loc adunările de dare de seamă și 
alegeri, de aprobarea obiectivelor 
planului de producție pe anul 1964. 
S-a făcut o amplă analiză a între- 

^sii activități, tragîndu-se în aceiași 
jP&np învățăminte foarte prețioase 

pentru munca de viitor. Așa după 
cum era și firesc, acolo unde con
siliile de conducere au muncit cu 
răspundere, unde munca a fost te
meinic organizată au fost dobîndite 
rezultate deosebite. In anul 1963 
gospodăria colectivă din Berghin a 
realizat la suta de hectare o crește
re a veniturilor bănești de 64.193 iei 
față de 35.508 lei în 1962, a fondului 
de bază de 98.075 lei, față de 45.068 
lei în 1962 și a valorii proprietății 
obștești de 172.568 lei față de 92,12/ 
lei in 1962. Așa cum reiese din cele 
de mai sus la toți indicii rezultatele 
anului 1963 au fost aproape încă'o 
dată mai bune decît în 1962. Aceasta 
se datorește faptului că în cadrul a- 
cestei gospodarii pămîntul a fost 
lucrat mai bine obținindu-se produc
ții medii cu 400-500 kg la ha de- 
cîdfalte gospodării, ca cele din Oar- 

4 da Me Jos, Vințul de Jos și altele, 
*eare nu numai că au condiții ase

mănătoare, dar în multe direcții au 
condiții mult superioare. De aseme
nea rezultatele bune obținute se da- 
toresc intr-o toarte mare măsură fap
tului că gospodăria și-a dezvoltat un 
puternic sector zootehnic care a 
trecut chiar peste cilra orientativă 
stabilită, creindu-și mari resurse de 
venituri. Succese deosebite au fost 
obținute și de gospodăriile colective 
din Listei, Buceraea Vinoasa, Gal 
da de Jos și alte gospodarii colecti
ve unde s-a acordat o mare atenție 
lucrării pamintuiui, obținindu-se pro
ducții sporite, in une,e gospodarii co
lectiv e ca ceiedin tmeeruea vinoasa 
și Listei s-au pus bazele și se dez
volta tot mai mult sectorul viti-po- 
micol. In anui trecut, gospodăria co
lectivă din Buceraea vinoasa a în- 
liiniat o uvaaa cu pomi pe o su- 
Sață de aproape 1U0 ha. l'oate 

tea ca și ane și ane exempieae- 
î tel scot cu putere in evidentă 
ui că gospodarme noastre co

lective dispun de mari rezerve care 
pol și tieuuie mai Dine ioiosite.

in acest an pianuriie de produc
ție aprobate de adunările generate 
au tost Întocmite in baza unor stu
dii temeinice care au durat iurii de 
zile. Litrele cuprinse in aceste pla
nuri sînt reaie și moDuizaloare și 
reilecta pe de-a întregul condițiile lo
cate, ca și rezervele existente pen
tru îndeplinirea și depășirea indi
catorilor stabiliți, trebuie insa ca de 
pe acum întreaga masa de colecti
viști, sub conducerea organizațiilor 
de partid sa pașeasca cu toate ior-

tele la înfăptuirea lor. De felul cum 
se va munci așa se vor culege și re
zultatele. Avem în această direcție 
exemple suficiente, cînd din lipsa de 
organizare a muncii, din neei ectua- 
rea la timp și la un inalt nivel a- 
grotehnic a lucrărilor agricole s-au 
pierdut mari sporuri de recolte, in 
uneie gospodării colective ca cele din 
Totoi, Straja, Galtiu, Vințul de Jos, 
Benic, „Lăpud și aiteie nu s-au efec
tuat însamințarile in timpul optim, 
nu s-au executat lucrările de între
ținere în ceie mai bune condiții, ast
fel că producția de porumb a lost 
diminuata cu sute de Kg. Pentru în
lăturarea unor asemenea lipsuri se 
cer luate toate masurile încă de pe 
acum, .consinne de conducere din 
gospodării trebuie să mobilizeze în
treaga masă de colectiviști la pre
gătirea. exemplară a campaniei de 
primăvara, iransportînd toate în- 
grășămintele irt cimp și terminind 
reparaipie astfel ca toate lucrările 
să poata începe de îndata ce timpul 
optim permite. Ln rol hotărîtor îl 
are sămința. De aceea în momentul 
de fața se impune ca o sarcina în 
fiecare gospodărie asigurarea se
minței de porumb de înaltă produc
tivitate.

Dezvoltarea continuă a sectorului 
zootehnic constituie în momentul de 
față o problemă de bază pentru con
solidarea gospodăriilor colective. 
S-au dezvoltat în gospodării multe 
ferme de vaci, de creșterea tinere
lului bovin, s-a lărgit preocuparea 
pentru creșterea păsărilor. Leea ce 
s-a făcut însă nu e ia nivelul posi
bilităților. Pe lingă că multe gos
podării n-au respectat sarcina ae a 
cumpăra numărul animatelor din 
fonduri proprii, productivitatea a- 
cestora este incă în multe gospodă
rii destul de scăzută. Datorita sla
bei preocupări pentru asigurarea ba
zei furajere in unele gospodarii co
lective ca ceie din Muialț, Galtiu și 
altele producția de lapte de vacă 
este necorespunzatoare. De pilda, în 
anul trecut gospodăria din Mihalț 
n-a putut respecta contractul pentru 
predarea laptelui cu peste 109.060 
litri. s>e mai manifesta in unele 
gospodării tendința de a subaprecia 
importanța mare pe care o are creș
terea pasărilor pentru sporirea ve
niturilor. Aceasta lipsă este cu atît 
mai gravă cu cît sectorul zootehnic 
în general, cît și creșterea păsărilor 
aduc zilnic mari venituri bănești.

coniermțele regionaia și raionala de 
partid care au avut loc cu puțin timp 
în urmă au scos cu toata puterea in 
evidența făptui că sarcina principala 
ce se pune in agricultura este creș
terea producției la ha, dezvoltarea 
fermelor aaucatoare de venituri, a 
viticulturii și pomiculturii și spori
rea productivității in agricultura — 
ca baza pentru consolidarea econo- 
mico-orgamzatorică a gospodariiîor.

Sub conducerea organizațiilor de 
bază, oamenii muncii din raion se 
pregătesc sa întimpine cea de-a 
XX-a aniversare a eliberării patriei 
cu noi succese în munca. Membrii 
gospodăriilor colective din raion 
și-au luat și ei angajamente sporite 
în întimpinarea acestui măreț eve
niment. Să desfășuram tot mai sus 
steagul întrecerii, sa mobilizam în
treaga energie a colectiviștilor noș
tri!, ca prin hărnicia lor sa contri
buie toi mai muit la consolidarea 
gospodăriilor colective.
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? In cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei

Cuvîntul dat - faptă împlinită

Respectarea parametrilor de funcționare a cuptorului este condiție de 
bază pentru calitatea produselor. De aceea indicațiile dispecerului Pe
tre D. de la IJ.C.M. Zlatna, date maistrului Bendea Gh. sînt prețioase.

FAPTE DIN ÎNTRECERE

a productivi- 
unor 
care

noi mo- 
să satis-

îndeplinirea și depășirea planului 
de producție, realizarea de cît mai 
multe economii de talpă și piele, 
creșterea permanentă 
tații muncii, crearea 
dele de încălțăminte

Rezultate în prima decadă
Colectivul de muncă de la Atelie

rul de zonă C.F.R. Alba Iulia mun
cește cu entuziasm pentru a-și în
deplini și depăși propriile angaja
mente luate în 
XX-a aniversări

Organizarea 
muncii, punerea 
a rezervelor interne și aplicarea cu 
sueces a unor inovații, contribuie 
din plin la obținerea de noi și im
portante succese în îndeplinirea sar
cinilor de producție. Datorită a- 
cestui fapt în cursul lunii ianuarie 
a.c. planul de producție a fost în
deplinit în proporție de 104 la sută. 
Muncind cu aceeași intensitate și pe 
primele zece zile ale lunii februarie 
a.c. rezultatele, sînt îmbucurătoare. 
In această perioadă au fost reparate 
peste prevederile planului 14 vagoa
ne, evidențiindu-se echipele concluse 
de tov. Pleșa P., Bunaci N. și Na- 
diu V. precum și maiștrii Spălaru 
Gheorghe, Tudose Dumitru, Pancu 
Petru și alții.

cinstea celei de-a 
a eliberării patriei, 
mai temeinică a 
în procesul muncii

facă pe deplin cerințele și exigen
țele oamenilor muncii, sînt obiective 
pe baza cărora se desfășoară între
cerea socialistă la fabrica „Ardelea
na" din orașul nostru.

Astfel, ca rezultat al muncii en
tuziaste ce se desfășoară aici, pla
nul de producție pe luna ianuarie a 
fost îndeplinit în proporție de 102,39 
la sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 2 la sută față de plan. 
De asemenea s-a realizat o econo
mie de 10.253 dm.p. piele și peste 
500 kg talpă, evidențiindu-se colec
tivele de muncă de la secția croit 
și ștanță.

-------O pagină—------ 
glorioasă de luptă
întregul popor muncitor din pa

tria noastră aniversează în aceste 
zile împlinirea a treizeci și unu 
de ani de la glorioasele lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din ia- 
nuarie-februarie 1933. Organizate 
și conduse de Partidul comumst, 
aceste lupte reprezintă o pagină 
de inalt eroism, una din cele mai 
grandioase bătălii de clasă purtate 
de proletariatul țării noastre îm
potriva jugului exploatării regi
mului burghezo-moșieresc.

Luptele ceferiștilor și petroliș
tilor s-au desfășurat în perioada 
cind criza economică mondiala din 
1929-1933 ajunsese la punctul cul
minant. Clasele exploatatoare ur
măreau să iasă din criza pe spi
narea maselor asuprite și exploa
tate, lovind puternio în nive.ui ior 
de trai.

Oiensiva claselor conducătoare 
împotriva drepturilor și libertăți
lor maselor s-a lovit de împotri
virea dîrză a clasei muncitoare.

In cursul anilor 1962-1903, in 
București și alte centre ale țării 
s-au desfășurat puternice acuuni 
de lupta ale clasei muncitoare, 
greve, demonstrații.

In zilele de 15-16 februarie 
1933, Grivița a fost transformată 
prin eroismul ceferiștilor intr-o a- 
devărată fortăreață proletară.

Prin înaltul lor nivel de orga
nizare, prin amploarea și spiri
tul de lupta care ie-a caracterizat, 
aceste bătălii au marcat un mo
ment de cotitură în dezvoltarea 
partidului comunist și a întregii 
mișcări muncitorești.

Reprimarea sîngeroasă a aces
tei greve de către clasele exploa
tatoare, in frunte cu regele, spri
jinite de reacțiunea internaționala 
n-a putut sa trîngă hotarirea de 
luptă a clasei muncitoare.

(Continuare în pag. 3-a)

Zi și noapte la datorie

* sa gospodărim în mod economicos energia
Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1964, numeroase colective 

de muncă din întreprinderile raionului s-au angajat, printre altele, sa 
realizeze un volum sporit de economii, reducînd tot mai mult consumu
rile specifice și cheltuielile, neeconomicoase. O mare rezervă pentru 
realizarea acestui obiectiv îl constituie energia electrică. In fiecare uni
tate se consumă zilnic în scopul producției o însemnată cantitate de e- 
nergie. In același timp, în anumite unități, gospodărirea economicoasă 
a energiei electrice nu se găsește permanent în centrul atenției. In 
cele de mai jos vom reiata cîteva aspecte de felul în care se folosește 
energia electrică în cîteva unități._____________________

CU SPIRIT GOSPODĂRESC
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la Exploatarea mi
nieră Zlatna acordă o atenție deo- 

’wjiiită reducerii consumului de ener- 
Ifîe electrică. Serviciul mecanicului 
șef, prin cadrele pe care Ie are la 
dispoziție a luat măsuri de afișarea 
graficelor cu indicele de consum la 
fiecare sector. Aproape zilnic a- 
ceste grafice sînt analizate, urmă- 
rindu-se la fiecare loc de muncă con
sumul realizat. Acolo unde se con

stată depășiri în orele de vîrf se 
studiază cu toată atenția cauzele. 
De pildă, pentru a reduce consumul 
de energie la uzina de preparare, s-a 
făcut un studiu pentru găsirea de 
noi căi de reducere. Astfel, s-a con
statat că uneori, luminile erau lă
sate fără nici un rost să ardă ziua. 
Prin măsura luată, în momentul de

(Continuare in pag. 4-«)

Prin individualizarea mașinilor
O sursă prețioasă pentru reduce

rea consumului de energie electrică 
o constituie individualizarea mașini
lor. Nu de puține ori în unele unită
ții mașinile erau acționate de la un 
singur ax, ceea ce ducea inevitabil la 
consumul exagerat de energie, de
oarece era destul să fie nevoie de 
pornirea unei singure mașini, ca să 
se consume energie cît pentru ioate.

Atît la Depoul C.F.R. Teiuș, la re
vizia de vagoane, cît și la fabrica 
„Ardeleana" au fost luate măsuri de 
individualizare, astfel că lună de lu
nă se înregistrează reduceri de con
sum. Față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut în aceste unități consu
mul de energie în ateliere a fost re
dus cu 10-15 la sută. De asemenea, 
aici s-au luat măsuri și în ce pri
vește înlăturarea pierderilor de ener
gie verifieîndu-se în mod deosebit 
încă în cadrul pregătirilor pentru 
iarnă întreaga instalație.

Un șuierat scurt și 
trenul se pune în miș
care. Din pîntecul „ 
comotivei răzbat icniri 
și vagoanele prind a 
luneca din ce în ce mai 
iute pe șinele ce par 
fără sfîrșit...

Faptul se 
zilnic în sute 
mari sau mici 
tinsul patriei. __ r
de ploaie sau ninsoa
re, pe timp de arșiță 
sau ger, pleacă și so
sesc în stații trenurile.

★
Așezat comod 

compartimentul cald șl 
coniortabil, călătorul 
privește întinsurile ce 
se perindă în goana 
trenului, răsfoiește pa
gini de carte sau iese 
tir de vorbă cu tova
rășul de călătorie. Și, 
poate nu întotdeauna 
îl poartă gîndul ia cei 
care, zi și noapte la

petrece 
de stații 
de pe în- 
Pe timp

în

în țară și deopotrivă 
pe umile ce biazuea/u 
raionul nostru, hieav-u 
din Depoul leiuș ioco- 
motiveie la bord cu to
vărășii Ldrea Virgil, 
Aiocanu Teodor, Sir- 
bu cmviu, Ficoș loan 
și muiți alți mecanici 
destoinici. Impiegată 
de mișcare Triian isi- 
colae, Limpean V aier, 
Sw.cința v asne le dau 
cale liberă. La posturi 
manevr anții V erueș 
Ungore, dirbu V asne, 
Lrislea loan compun și 
descompun noi trenu- 

de 
revizie Verdeș Grigo- 
re, Lazăr luuu, Liin- 
pean Dumitru nu le 
scapă nici o defecțiu
ne, fie ea cît de as
cunsă. Și-așa, pleacă 
și sosesc in stații tre 
nurile. Oșteni pe fron
tul păcii, celeriștii sînt 
zi și noapte la datorie.

datorie, asigură mersu
lui pe linii o regulari
tate de ceasornic. Dar 
chiar așa fiind, trenu
rile sînt în 
mișcare, 
aleargă trăgînd după 
ele sute 
mărfuri
In cabluri se fac auzi
te voci, bariere cad și se 
ridică 
riior, 
și se 
tregi 
și pentru fiecare miș
care, pentru fiecare su
net sau semnal răs
pund în același timp ri, iar lăcătușilor 
mii de oameni, toți îm
preună și fiecare în 
parte, în fiecare ciipa 
și în toate cele urmă
toare. De strajă sigu
ranței circulației stau 
neabătuți impiegați, 
mecanici și fochiști, 
lăcătuși, manevranți și 
cantonieri, peste tot

continuă 
Locomotivele

de vagoane de 
sau calatori.

deasupra drumu- 
semnaie se aprind 
sting. Trenuri în- 
parasesc triajele

Mecanici de locomotivă evidenția ți de I4 Depoul C.F.R. Telui.



Cheia succeselor în sporirea producțiilor 
de porumb la hectar

DIN SCRISORILE

SOSITE LA REDACȚIE

In gospodăria agricolă colectivă 
din Cistei, ca de altfel în toate uni
tățile agricole din raionul nostru, 
cultura porumbului are vechi tra
diții. An de an sporesc tot mai mult 
suprafețele cultivate cu porumb pen 
tru boabe și siloz. In obținerea 
recoltelor mari de porumb la hectar, 
un rol hotărîtor îl are introducerea 
în producție pe scară largă a hi
brizilor dubli de porumb.

Experiențele făcute și rezultatele 
obținute au demonstrat superiorita
tea hibrizilor dubli de porumb față 
de soiurile locale. Hibrizii dubli sînt 
mai constanți în producție atît în 
anii cu condiții normale, cît și în 
anii secetoși, sînt mai rezistenți la 
boli și cădere și prezintă o mare 
uniformitate a plantelor. Dacă com
parăm producțiile obținute după so
iurile de porumb cultivate pe tar 
lalele gospodăriei colective din Cis
tei, putem vedea diferența mare 
care există între porumbul dublu hi
brid și soiul local Arieșan. Astfel, 
la brigada l-a, pe suprafața de 40 
ha culfivată anul trecut cu porumb 
dublu hibrid, producția medie a fost 
de 2.120 kg porumb boabe la ha, iar 
pe aceeași suprafață, la soiul Arie
șan media obținută a fost de 1 350 
kg boabe la ha.

Paralel cu urmărirea rezultatelor 
pe parcele mari am căutat să vedem 
care din hibrizii dublii ce există în 
gospodărie se comportă mai bine în 
condiții de irigare și în comparație 
cu cel Arieșan. Astfel, am stabilit 
un lot comparativ pe suprafața de 
0.45 ha în care am cultivat paralel 
și în repetiție hibrizii 101, 102,103 
și 203 avînd ca martor soiul local 
Arieșan. Lucrările au fost identice, 
rezultatele însă au fost diferite ca 
urmare a comportării diferite a lor. 
Terenul a fost îngrășat cu 20 tone 
bălegar la ha în toamnă sub arătura 
adîncă. In primăvară s-a aplicat sub 
disc cantitatea de 100 kg superfos- 
fat și 100 kg azotat. S-au executat un 
număr de 3 prașile manuale și' s-a 
executat și o polenizare suplimenta
ră. Rezultatele obținute au fost ur
mătoarele :

Varianta 1 (101) -- 9180 kg știu-
leți la ha

Varianta 2 (102) — 6.370 kg
știuleți la ha

Varianta 3 (103) — 9.000 kg
știuleți la ha

Varianta 4 (203) — 9.200 kg
știuleți la ha

Vrem să arătăm însă că. la unele 
variante și repetiții aceste producții 
au fost depășite. Astfel, la varianta 
4, repetiția 2-a, producția a fost de 
14.000 kg știuleți la ha, varianta 4, 
repetiția l-a de 12.500 știuleți la ha, 
varianta 3-a repetiția I-a producția 
de 12.750 kg știuleți la ha. In 
cultura irigată însă, pe suprafețe 
mai mari am aplicat două metode de 
muncă și anume: Pe suprafața de 
2,05 ha unde am aplicat încă din 
toamnă, gunoi de grajd în cantitate

In scopul extinderii experienței 
pozitive din activitatea cultural-e- 
ducativă de masă, Comitetul pentru 
cultură și artă al regiunii Hunedoa 
ra a organizat la Alba lulia, în zi 
lele de 8 și 9 februarie a.c. oconsfă 
tuire la care au participat secretarii 
comitetelor raionale pentru cultură 
și artă din cuprinsul regiunii.

Lucrările primei părți a consfă
tuirii s-au desfășurat la Casa ra 
ională de cultură din localitate. In 
cadrul acestora, au fost prezentate 
informări pe diverse teme privind 
stilul de muncă al comitetelor pen
tru cultură și artă, formele și meto
dele de muncă în activitatea cultu- 
ral-educativă de masă. Așa bună 
oară, tovarășul secretar Hîrza Du
mitru a prezentat informarea „Cum 
coordonează Comitetul pentru cui 
tură și artă Brad activitatea institu
țiilor metodice de la centrul de ra
ion". Tovarășul Crișovan Petru, se
cretarul Comitetului pentru cultură 
și artă Hațeg a vorbit participant 
lor la consfătuire despre „Metode și 
forme folosite în răspîndirea cunoș
tințelor cultural științifice", iar to
varășul Ciobotă Nicolae, secretarul 
Comitetului raional pentru cultură 
și artă Alba a prezentat informarea 
cu tema „Activitatea culturală în 
sprijinul dezvoltării multilaterale a 
gospodăriilor agricole colective".

Bine întocmite, cuprinzătoare în 
ceea ce privesc temele tratate, infor
mările au constituit o bună bază de 
discuții, acestea fiind axate în spe
cial pe stilul de muncă al comite
tului de cultură și artă care a găz
duit consfătuirea. Secretarii comite

de 25.000 kg la ha și 200 kg super 
fosfat la ha sub arătură adîncă de 
toamnă. In primăvară imediat ce 
s-a putut intra pe teren, arătura a 
fost grăpâtă și nivelată cu grapa cu 
colți reglabili. Lucrarea am mai re- 

■ petat-o încă o dată pînă la semănat.
In ziua de 20 aprilie 1963 cînd s-a 
executat semănatul s-a mai făcut o 
discuire la 10-12 cm. Semănatul fă- 
cîndu-se la 70 cm între rînduri, am 
căutat să asigurăm o densitate de 
45.000—50.000 plante recoltabile la 
ha. S-au aplicat 2 prașile cu sapa ro
tativă, prima cînd porumbul a avut 
2-3 frunze, 4 prașile manuale 
și 2 mecanice. S-au aplicat 3 
udări prin brazde dînd cca. 1.600 
m.j. apă normă de irigat, adică 
50u mc. la ha la o udare. Prima u- 
dare s-a făcut în preajma înspica
tului, iar celelalte două pînă la 
coacerea în lapte-ceară. Rezultatul a 
fost că s-a obținut cantitatea de
19.460 kg știuleți la ha. La su
prafața cultivată cu HD 203, 
la care am avut executată arătura 
adîncă de toamnă cu scormonitor, 
aplicînd însă 4 prașile mecanice și 
4 manuale am obținut producția de
11.460 kg știuleți la ha.

Producții ridicate de porumb se 
obțin numai atunci cînd în cultura 
lui se are în vedere o serie de fac
tori ca: pregătirea atentă a terenu
lui, procurarea celor mai corespun
zători hibrizi și a unei semințe de 
bună calitate, folosirea judicioasă a 
îngrășămintelor atît chimice cît și 
organice, asigurarea unei densități 
optime de plante la ha. O atenție 
deosebită trebuie acordată executării 

‘ prașilelor mecanice și manuale.
Din experiența pe care o avem am 

tras concluzia că mai sînt încă 
mari rezerve de a obține producții 
și mai mari la ha prin aplicarea în
tregului complex de măsuri agro
tehnice.

Ing. DARAMUȘ IOAN
G.A.C. Cistei

Precizie și grație ta mișcări, IN CLIȘEU : Formația de dansuri a 
căminului cultural din comuna Stremț în acțiune

invâfâminte prețioase 
pe marginea nnel consfătuiri

telor pentru cultură și artă din ra
ioanele regiunii au apreciat ca po
zitiv faptul că membrii Comitetului 
pentru cultură și artă ai raionului 
Alba sînt constituiți pe grupe de 
probleme și forme de activitate. To
varăși de diverse specialități, mem
brii comitetului sînt în măsură 
să îndrume cu competență atît ac
tivitatea brigăzilor artistice de agi
tație, a formațiilor de cor, dansuri, 
teatru, cît și cea desfășurată de for
mațiile de păpușari ale căminelor 
culturale, de biblioteci și cinemato
grafe.

Referindu-se la informarea pri
vind ..Activitatea culturală în spri
jinul dezvoltării multilaterale a gos 
podăriilor colective", secretarii co
mitetelor pentru cultură și artă din 
regiune au apreciat, în unanimita
te, că activitatea desfășurată în a- 
cest sens de Comitetul raional pen
tru cultură și artă Alba constituie 
un bun exemplu pentru celelalte co
mitete. S-a reliefat faptul că în uni
tățile culturale din cuprinsul raio
nului au fost organizate „Zile ale 
zootehnistului", că au fost organi
zate concursuri „Cine știe cîștigă" 
pe teme zootehnice. Constituirea de 
brigăzi științifice cu profil zooteh
nic, a fost găsită de participanții la 
consfătuire ca element nou în acti
vitatea culturală ce merită atenție și 
care trebuie generalizat în întreaga 
regiune.

Cuvinte de laudă
Așa se intitulează scrisoarea so

sită la redacția noastră, semnată de 
către un grup de cetățeni din ora
șul nostru printre care Nistor luliu, 
Petrușca Ioan, Barabaș Alexandru 
și alții. Din conținutul ei am reți
nut satisfacția deplină pe care o are 
fiecare om al muncii ce își abate pa
sul pe la secția de stomatologie a 
Policlinicii din Alba lulia. Aici 
unde tovarășa doctor Hortenzia Han- 
go își desfășoară activitatea nu e- 
xistă zi în care pacienții să nu-i re
cunoască și să-i aprecieze strădania 
muncii depuse. Datorită intervenții
lor ei, a felului în care ne tratează, 
precum și vorba-i caldă- adresată 
fiecăruia, noi toți o stimăm și o pre
țuim pe tov. dr, stomatolog, Hango 
Hortenzia, adresîndu-i cuvinte de 
laudă", spun în încheierea scrisorii.

amatori 
din Ampoița în deplasare
Duminica trecută locuitorii satu

lui Lunca Ampoiței au avut ca oas
peți pe artiștii amatori ai căminu
lui cultural din Ampoița. Cu acest 
prilej pe scena căminului cultural din 
Lunca Ampoiței au evoluat brigada 
artistică de agitație care a prezen
tat programul de brigadă cu tema 
„înflorește satul meu", soliști vocali 
și .instrumentiști și formația de dan 
suri a căminului cultural.

Programul prezentat a fost deose
bit de apreciat de către cei peste 80 
de spectatori prezenți în sala că
minului cultural, răsplătind cu a- 
plauze îndelungate pe talentații ar
tiști amatori din Ampoița.

EUGENIA BARBU

După dezbaterile pe marginea lu
crărilor din prima parte a consfă
tuirii, în după amiaza aceleași zile 
secretarii comitetelor de cultură și 
artă din regiune au asistat ia un 
program artistic prezentat de for
mațiile Casei raionale de cultură. A- 
poi în cea de-a doua zi lucrările 
consfătuirii au continuat cu o apli
cație practică la căminul cultural1 
din comuna Stremț. Și, dacă cui 
privire la programul prezentat de 
Casa raională de cultură nu s-au 
putut spune prea multe cuvinte bu
ne, „Duminica culturală" organizată 
la Stremț a reținut atenția tuturor 
secretarilor comitetelor pentru cul
tură și artă.

Organizate în cele mai mici amă
nunte, fiecare din activitățile desfă
șurate în cadrul „Duminicii cultura
le" a constituit un model de mani 
feștare. Dimineața de basme, mani
festările cu filmul documentar agri 
col, jurnalul vorbit, programul 
brigăzii artistice, a corului, ta
rafului și formației de dansuri 
au fost la fel de reușite.

Despre toate acestea au vorbit cu 
deosebită căldură tovarășii Muntean 
Nicolae, Hofman Cornel, Pisoi Con
stantin, Căroiu loan și alți secre
tari ai comitetelor pentru cultură și 
artă din raioanele regiunii.

Sintetizînd învățămintele desprin
se în cele două zile de dezbateri a 
problemelor muncii cultural-educa

Privite cu toată răspunderea acțiu
nile din cadrul „Lunii cărții lăsa
te", desfășurate în comuna Teiuș, se 
bucură de o tot mai multă populari
tate. Și, acest lucru este oglindit în 
fapte. Pînă în prezent 300 de mun
citori ceferiști din cadrul complexu
lui C.F.R. Teiuș-Coșlariu au pornit 
să-și constituie biblioteci personale 
și același lucru se poate spune și 
despre 100 dintre salariații coope 
rativei de aici. Bune rezultate în 
difuzarea cărții au obținut difuzorii 
de carte Pădurean Laurean care a 
difuzat cărți pentru 76 biblioteci per
sonale și tovarășa Londroman lulica, 
care a difuzat în rîndul colectiviș
tilor cărți în valoare de peste 700 
lei. Demn de remarcat, de aseme
nea este numărul mare de 
f uzate 
iuș și 
mună.

cărți di- 
din Te- 
din co-

cadrele didactice 
chioșcul P T.T.R.

de 
de

Pasivitate 
lipsă de răspundereȘ«

Dacă in marea majoritate a co
munelor și satelor acțiunile prilejuite 
de „Luna cărții la sate" se desfă 
șoară cu succes, sînt în raionul nos------—»♦
------------ - E V 4» < A R »

> însuflețite eu cîteva clipe înainte, 
(sălile Școlii medii „Horia, Cloșca și 
(Crișan" din Alba lulia au devenit 
(tăcute. A sunat de intrare și elevii 
<au pășit, rînd pe rînd, pragul clase- 
slor. Să-i însoțim.
> Iată-ne la clasa a VIII-a F. Elevii 
(și-au ocupat fiecare locurile în băn
ici. De la catedră, profesoara Băjan 
(Ileana, diriginta clasei, îi privește 
/cu dragoste. E o oră obișnuită de 
îdirigenție și totuși aparte. Stăruie 
(acest lucru în atmosfera din clasă, 
lin cuvintele care evocă un glorios 
(trecut de luptă. Elevii vorbesc cu

•„Ziua de mîine a omenirii"

prezen
ta pro-

Lucrarea este consacrată 
tării inițiativei R. P. Romîne 
blema educării tineretului în spiri
tul ideilor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare. Ea ana
lizează conținutul propunerilor țării 
noastre, propuneri izvorîte dintr-o 
poetică ce promovează consecvent 
principiile coexistenței pașnice, ar
gumentează oportunitatea acestei 

tive de masă, tovarășul _ Clemente 
Constantin, membru al biroului exe
cutiv al Comitetului pentru cultură 
și artă al regiunii Hunedoara a ca
racterizat consfătuirea desfășurată la 
Alba lulia și Stremț, ca un schimb 
de experiență deosebit de util. To
varășul Clemente Constantin a su
bliniat faptul că, îndrumate în per
manență de comitetele raionale de 
partid și sprijinite de comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare, co
mitetele pentru cultură și artă de
vin organisme tot mai vii, dobîn- 
desc pe zi ce trece o tot mai bogată 
■experiența în muncă.

Mai sînt însă și unele deficiențe 
în activitatea comitetelor pentru cul
tură și artă — a arătat vorbitorul 
Nu întotdeauna în plenarele comi
tetelor sînt dezbătute cele mai arză
toare probleme. Ordinea de zi a a- 
cestora e uneori unilaterală. Con
trolul îndeplinirii hotărîrilor e ne
satisfăcător, iar analizele se fac 
la general. Activitatea Caselor raio
nale de cultură e încă slabă, cum 
slabă este de altfel și activitatea 
centrelor metodice, iar eficiența ac
tivității culturale nu se ridică la 
înălțimea cerințelor.

Consfătuirea organizată în raionul 
Alba cu secretarii comitetelor pen
tru cultură și artă din regiune a 
dezbătut probleme importante. Tra
duse în viață învățămintele desprin
se din lucrările consfătuirii vor du
ce la îmbunătățirea activității cui 
turale-educative de masă, vor spori 
eficiența acțiunilor culturale orga
nizate în sprijinul îndsplinirii sar
cinilor trasate de partid. 

tru și unele așezări unde acestei taM 
portante manifestări culturale nu t 
se acordă toată atenția. La Mihalț, 
bunăoară, pe lingă faptul că mani 
festările de masă cu cartea sînt rare, 
acțiunea de difuzare a cărții în ma 
se decurge, de asemenea, nesatis 
făcător.

Or, e lucru cunoscut că ..Luna 
cărții la sate" se desfășoară în a 
cest an sub lozinca „Fiecare casă 
de colectivist cu bibliotecă perso
nală". Astfel fiind, pot fi oare mul 
țumiți activiștii culturali din aceas
tă comună și salariații cooperativei 
de aici de faptul că pînă în prezent 
n-au difuzat cărți decît în valoare 
de 436 lei?

Situații nesatisfâcătoare se întîl- 
nesc și la Cricău și Ighiu. Pînă la 
data de 12 februarie în cele două 
comune n-a fost difuzată nici o carte

Cărui fapt se datorese lipsurile 
din aceste așezări în ce privește di
fuzarea cărții în mase5 Răspunsul^ 
unul singur Activiștii culturali jaF 
salariații cooperativelor de aici și-Sm- 
privit cu pasivitate și lipsă de răs 
pundere sarcinile încredințate. N-au 
inițiat acțiuni care să popularizeze 
larg cartea și deci au ajuns să fie 
într-un impas din care trebuie să 
iese de îndată 

emoție despre lupta ceferiștilor și( 
petroliștilor din februarie 1933, des-( 
pre viața fericită de azi a ceferiști-} 
lor și a tuturor celor ce muncesc. ?

Și-așa timpul se scurge. Șirul țcu-( 
vintelor se încheie. Elevii păstrează; 
un moment de reculegere pentru e-( 
roi, apoi în liniștea solemnă a cla-( 
sei răsună versuri înflăcărate, cîn-( 
tec de luptă și izbînzi. Privirile \Mn-> 
pezi ale elevilor sînt ațintite asuppwp 
portretului tovarășului Gheorghe } 
Gheorghiu-Dej, iar gîndurile le sînt! 
la gloriosul nostru partid care le< 
străjuiește copilăria fericită.

de EUGENIC OBREA
inițiative, precum și etapele parcur
se pînă în prezent, — începînd cu 
sesiunea a XV-a a Adunării Gener* 
le a O.N.U. —, ta lupta politico- 
plomatică în jurul initiative! ralrar- 
nești.. V

«Folosim cu chibzuință 
ziua=muncă“
Ing. MIRCEA NEAGU

Broșura prezintă experiența gos
podăriei colective „Drum nou" din 
comuna Becicherecul-Mic, regfupea 
Banat, în ce privește folosirea cu 
chibzuință a fondului de zile-mtai- 
că. Pe baza a numeroase exemple, 
autorul arată cum au reușit să re
ducă consumul de zile-muncă In 
toate sectoarele de activitate și în
deosebi ta domeniile ce nu sînt le
gate direct de procesul de produc
ție, ceea ce a dus la creșterea pu
terii economice a gospodăriei st a 
valorii zilei-muncă.



VIATA BE PARTID

învățămîntul agricol in atenția 
comitetului de uartid

La gospodăria colectivă din comu
na Mihalț au fost organizate patru 
cursuri ale învățămîntului agricol. 
Aproape două sute de colectiviști din 
toate sectoarele productive ale gos
podăriei studiază cultura plantelor, 
creșterea animalelor și 
O parte din colectiviști 
mul an de studiu, alții
an.

Comitetul de partid 
gospodăriei colective dovedește pre
ocupare pentru crearea celor mai 
bune conditiuni de desfășurare a 
învățămîntului agricol. Fiecare 
cursant a primit material de studiu 
La îndrumarea comitetului de partid, 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective a procurat fiecărui 
cursant caiete pentru notițe Sălile 
unde se desfășoară cursurile sînt în
călzite și sînt create toate condițiile 
pentru un învățămînt de calitate, in 
afară de acestea, lectorii cursurilor 
aulaîndemînă material intuitiv ca, 
diferite plante, mulaje, planșe, etc. 
care îi ajută la predarea lecțiilor, 
iar pe cursanțl la însușirea mai te
meinică a celor predate.

Comitetul de partid a îndrumat bi
rourile organizațiilor de bază din 
brigăzi să controleze felul cum 
membrii și candidații de partid par 
ticipa la învățămîntul agricol. De 
asemenea a recomandat consiliului de 
conducere să se ocupe de mobiliza
rea cursanților în așa fel ca nici un 
colectivist înscris în aceste cursuri 
să nu lipsească.

Cu toate măsurile luate, in urma 
controlului făcut de membrii comite
tului de partid, s-a constatat că în 
desfășurarea învățămîntului agricol 
au început să apară o seamă de lip
suri. In primul rînd a scăzut frec
vența, unele cursuri au rămas în ur
mă cu temele, nerespectîndu-se pla
nul de desfășurare. Aceasta și din 
cauză că consiliul de conducere 
al gospodăriei colective n-a dovedit 
tot timpul preocuparea necesară pen
tru desfășurarea în cele mai bune 
condiții a învățămîntului agricol.

Pentru a lichida lipsurile consta
tate, comitetul de partid a analizat 
intr-o plenară felul cum se desfă
șoară învățămîntul agricol în ca
drul gospodăriei colective la careta 
afară de membrii săi au mai luat 
parte activul de partid al comitetu
lui și birourile organizațiilor de bază.

Raportul tovarășului inginer Cris- 
lea Simion a analizat activitatea ce 
se desfășoară ta cursurile învăță- 
mînului agricol, rezultatele bune ob
ținute de majoritatea celor ce stu
diază, metodele folosite în predarea 
materiajului, cît și aspecte negative 
ce ș-au manifestat și care au avut 
o influență negativă în ce privește 
însușirea materialului.

Așa, de exemplu, a fost criticai 
faptul că la cursul agrotehnic anul

pomicultura, 
stat în pri- 
în al doilea

din cadru!

I frecvența este slabă, iar programul 
din această cauză nu poate fi res
pectat. . La acest curs, pînă la data 
de 21 ianuarie a.c. s-au ținut doar 
4 lecții față de 14 cite au fost ținute 
la celelalte cursuri.

Refeiindu-se la această situație în 
discuțiile purtate tovarășul Boancăs 
Mihăilă, brigadier, a arătat că deși 
are sarcina de a mobiliza colectiviștii 
Ia cursuri nu întotdeauna a reușit 
să-i mobilizeze pe toți. Nici birouri
le organizațiilor de bază nu contro
lează întotdeauna cum membrii și 
candidații de partid iau parte la în
vățămîntul agricol și cum mobilizea
ză si pe ceilalți colectiviști.

Tovarășii Cirnaț Matei, Bedelea 
nu Gheorghe și alții care au mai 
luat cuvîntul pe marginea raportu
lui și a constatărilor făcute pe teren, 
au arătat că deși au fost create 
toate condițiile pentru desfășurarea 
in cele mai bune condiții a învăță- 
mîntului agricol, in această direcție 
se mai manifestă încă lipsuri și în 
mod deosebit în ce privește frec
vența.

Vinovat de aceste lipsuri se face 
în primul rînd consiliul de condu 
cere ai gospodăriei colective, 
nu a organizat mai 
muncă.

Fără îndoială că 
chidarea lipsurilor 
rarea învățămîntului agricol de ma
să un rol de seamă îl au organiza
țiile de bază din brigăzi. Ele vor tre
bui să analizeze cum participă mem
brii și candidații de partid la învă 
țămîntul agricol, cum studiază si 
cum luptă pentru aplicarea celor în
sușite în viața practică.

Ca urmare a măsurilor luate de 
comitetul de partid și de consiliul de 
conducere la recomandările acestuia, 
situația a început să se schimbe în 
bine. Astfel frecvența a crescut pînă 
la 90 la sută iar la unele cursuri 
a ajuns chiar sută la sută. Dacă u- 
nele cursuri erau rămase în urmă 
cu temele față de program, în pre
zent ele sînt aproape ia zi.

Repartizarea de teren în vederea 
aplicării ta practică a celor studia 
te, prezentarea mai multor filme cu 
caracter agricol, procurarea a cît 
mai 
sînt 
ta 
five, 
mai 
colectiviști, iar 
practică va duce ia obținerea unor 
recolte bogate de cereale și produse 
animaliere.

Este important ca în viitor atît 
Comitetul de partid cît și consiliul 
de conducere să urmărească mai 
îndeaproape calitatea învățămîntului 
agricol, ea constituind o importantă 
sarcină.

care
temeinic această

în ce privește li- 
privind desfășu-
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Din munca $i viața nouă a ceferiștilor
O viaf» noua, omeneasca

Noi cei ce avem strînse în plete 
decenii de primăveri și parcurgem 
azi cu gîndul anii tinereții cu greu 
ne putem stăpînii ura ce ne cuprinde, 
amintindu-ne despre trecut. Eram 
mecanic la depoul din Mărășești. 
Duceam o viață cum nu 
mai grea. Meseria mai 
furam, decît o învățam, 
am trecut să lucrez pe locomotivă 
alte necazuri. Lucram 500 de ore 
în schimbul unui salar ce nu-mi a- 
jungea ni

in anii 
feriștilor. 
per. ni s 
muncă ș

se putea 
mult 

După ce
o

ici pentru mîncare. 
puterii populare, nouă 

ca de altfel întregului 
-au creat noi condiții 
i viață Depourile ncastre 
strate cu mașini tot mai

ce- 
po
de

bune, avem un program de muncă 
omenesc și eondiții de viață mi
nunate. Am revăzut de cîtva timp 
Grivița cu împrejurimile. De nere
cunoscut! Pe locul unde altă dată 
se înșirau cocioabe, se ridică blo
curi de toată frumusețea. Și grija 
partidului pentru noi se simte în 
fiece parte a țării. Ceferiștii noștrii 
din Teiuș au azi la dispoziție dis
pensar, cinematograf, club etc. Sa
lariul omenesc întregește viața a- 
ceastă nouă pe care o trăim și pen
tru care mulțumim din inimă parti
dului.

MOCANU DUMITRU 
mecanic ia Depoul C.F.R. Teiuș

In pas cu cerințele tehnicii moderne
De-ar fi să încercăm un grad de 

intre situația din stația 
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Cauza pentru care a luptat cla
sa muncitoare din Romînia în pe
rioada regimului burghezo-moșie- 
resc, a învins. Oamenii muncii 

astăzi sînt stăpînii țării și ai soar- 
tei lor. Deasupra orașelor și a sa
telor patriei noastre, flutură azi 
steagul victoriei depline și defini

tive a socialismului.
Progresele mari obținute în dez

voltarea întregii economii națio
nale au creat condiții pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 
muncii, au schimbat peisajul țării 
care este în continuă înflorire, fac 
să pulseze din plin viața nouă so
cialistă.

Culegînd roadele muncii sale 
harnice, poporul nostru privește 
cu încredere viitorul și muncește 
cu însuflețire sub conducerea 
partidului pentru a dobîndi noi 
succese în înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
Hl-lea al partidului, în vederea 
desăvîrșirii construcției socialiste 
în patria noastră dragă

schimbat radical. Cu cîțiva ani în 
urmă aici s-a introdus și dat în ex
ploatare cel mai modern complex de 
instalații, la nivelul tehnicii mon
diale — „Instalațiile de centralizare 
electrodinarr.ică” la care prin apăsa
rea a două butoane, se execută cel 
mai complicat parcurs, ta maxi
mum 8 secunde, făcînd totodată im- 
oosibile evenimentele de circulație. 
De asemenea în cadrul stației s-au 
mai dat în exploatare sectoarele de 
circulație adiacente, tot la nivelul 
tehnicii mondiale, care pe lîngă 
sporirea la dublu a capacității de 
tranzit garantează siguranța circu
lației.

Pe lîngă instalațiile moderne in
troduse în stația C.F_R Teiuș în 
baza hotărîrilor celui de-al II 1-lea 
Congres al P.M.R. calea ferată a 
mai fost dotată cu vagoane de mare 
capacitate și cu un număr aprecia
bil de locomotive Diessel și electri
ce, care au ca urmare ușurarea con
dițiilor de muncă, sporirea siguran
ței circulației, creșterea productivi
tății muncii și reducerea prețului de 
cost.

Secțiile de remorcare pe care 
circulă locomotivele Depoului Te
iuș sînt destul de grele șl tona
jele foarte apropiate de puterea 
de remorcare a locomotivelor. Ast
fel fiind, angajamentul de a re
morca trenuri cu supratonaj a fost 
în cursul acestei ierni uneori ris
cant mai ales că temperatura n-a 
prea coborît sub 15 grade și în a- 
ceste cazuri instrucțiunile de ex
ploatare permit reducerea tona
jului cu 15 la sută.

Acest lucru îl știa bine și co
munistul fuliu Medrea, mecanic 
de locomotivă. Știa însă vredni
cul mecanic și ce înseamnă a re
morca trenuri cu supratonaj. De 
aceea, cînd în stația Tîrgu-Mureș 
i s-a spus că trenul cu numărul 
3.599 pe care urma să-1 remor
cheze pînă la Coșlariu avea un 
supratonaj de 493 tone, el n-a stat 
mult pe gînduri. 11 duc — a fost 
cuvlntul harnicului mecanic.

Cu mecanicul Iuliu Medrea Ia 
bord, trenul 3.599 a sosit fărăîn- 
tîrziere în stație. N-a fost ușor. 
Hotărîrea dîrzului mecanic însă, a 
învins greutățile cauzate de zi
lele iernii înscriind la Depoul Te
iuș primul record pe anul 1964.

Coresp. STREMȚAN V.

Cifre și fapte

Ing BOBA1LA CORNEL 
șeful Stației C.F.R. Teiuș

★ Luna ianuarie a.c. a fost în
cheiată de către colectivul de mun
că de la Depoul C.F.R. Teiuș cu re
zultate deosebite. Planul de produc
ție a fost îndeplinit în proporție de 
107,67 la sută.

★ Mecanicii și fochiștii Depou 
lui C.F.R. Teiuș au remorcat in 
cursul lunii ianuarie a.c. 53 trenuri 
cu tonaj sporit, transportînd în 
plus 8.000 tone mărfuri.

★ Colectivul de muncă de la A- 
telierul de zonă C.F.R. Alba lulia 
a strîns și expediat oțelarilor în 
cursul anului 1963 cantitatea de 
peste 367.800 kg metale vechi.

—--------------o--------- -------
PE TEME ALE SFATURILOR POPULARE

spre rezultate tot mal bune
Încă de dimineață, pe ulițele co

munei Vințul de Jos erau mai muiți 
oameni ca de obicei. Grupuri, gru
puri de localnici sau de prin împre
jurimi — de la Inuri, Mereteu sau 
Sibișeni — se îndreptau spre sala 
din Vințul de Jos unde urma 
să aibă loc adunarea generală a 
membrilor cooperatori. Și cu toate 
că vremea rece de afară nu te prea 
îmbia la vorbă, despre evenimentul 
zilei se discuta cu mult interes.

Glasurile se pierdeau în mulțimea 
oamenilor. Dar iată-i ajunși în fața 
clădirii unde se ținea adunarea. Ină 
untru, totul era aranjat ca de săr
bătoare.

Cei 160 de participanți au așcul 
tat cu interes darea de seamă pre 
zentată de către președintele consi
liului de conducere, al cooperativei, 
care a reușit să -cuprindă în mare 
parte rezultatele obținute în cursul 
anului 1963 și pînâ în prezent, de 
către consiliul de conducere al 
cooperativei Vințul de Jos, de către- 
fiecare cooperator. A reieșit astfel 
că această unitate a obținut o sea
mă de rezultate bune în activitatea 
sa. In sectorul de alimentație publi
că planul de desfacere a fost reali
zat în proporție de 103,5 la sută, vo
lumul .mărfurilor» industriale ȘÎ „ali
mentare desfăcute prin unitățile 
cooperativei a fost cu 7 la sută mai 
mare decît în anul 1962 și cu peste 
5 la sută la confecții și alte produ
se. Cu toate rezultatele bune obțL 
nute, din conținutul dării de seamă 
însă a reieșit că sarcinile ce au stat 
în fața membrilor cooperatori și a

consiliului de conducere pe anul 
trecut nu au fost realizate întocmai 
Așa de exemplu, planul la achiziții 
nu a fost realizat decît în proporție 
de 79 la sută, iar cel al desfacerilor 
în proporție de 92,2 la sută.

Cei care au luat cuvîntul la dis 
cuțîi au vorbit pe larg despre rezul
tatele bune obținute în activitatea 
cooperativei, dar nu au uitat să a- 
mintească și despre faptul că se 
putea face și mai mult.

— Dacă planul la achiziții, de 
pildă, nu a fost realizat — au spus 
tov. Hada Vasile, Păcurar lâcob și 
Stanciu Gh. -- înseamnă că în a- 
ceastă privință consiliul de condu
cere al cooperativei nu s-a orientat 
destul de bine, n-a știut să mobili
zeze toate forțele existente și sa 
mulțumit uneori cu acțiuni întîmplă 
toare. care nu au dat rezultate.

Tov. Popa Maria, Bora loan și 
alții au criticat cu asprime cazurile 
cînd din motive neîntemeiate unele 
unități nu-și respectă programul sta
bilit. lată deci, de ce planul de des
facere a fost realizat doar în pro
porție de 92,2 la sută. Numeroși coo
peratori care au luat parte la dis
cuții și-au exprimat dorința ca in- 
anul acesta, trăgînd învățăminte din 
lipsurile semnalate, să dovedească 
mult mai multă preocupare în ve 
derea realizării sarcinilor ce le stau 
în față. Spre a veni în ajutorul oa
menilor muncii din comuna noastră 
— a spus tovarășa Vesa Maria 
ar fi bine ca și la noi în comună să 
fie deschise o unitate de desfacere a 
cărnii și o cofetărie, propu-

nere ce a fost primită ca bună de 
către toți cei prezenți.

Felul în care s-a desfășurat adu
narea generală, entuziasmul cu care 
membrii cooperatori au discutat sar
cinile economice ce le stau în față 
în cursul acestui an precum și an
gajamentele luate cu acest prilejsînt 
garanție că planul pe anul 1964 va fi 
realizat la toți indicii. Acesta pre
supune însă ca încă de pe acum 
consiliul de conducere al cooperati
vei să dovedească preocupare în pri
vința organizării muncii, să se spri
jine în acțiunile sale pe- ajutorul 
membrilor cooperatori, să întreprin
dă acțiuni în vederea realizării pla 
nului la achiziții și altele.

I. PONORAN

Sfatul popular al comunei Meteș 
a obținut rezultate frumoase în ce 
privește buna gospodărire și înfru 
musețare, roade ale participării entu
ziaste a maselor largi de cetățeni.

Un rol deosebit de important în 
conducerea treburilor obștești și gos
podărești îl are deputatul. Ca repre
zentant al maselor de alegători în 
organul local al puterii de stat, el 
ține legătura permanentă cu cetă
țenii în mijlocul cărora trăiește și 
muncește. El este în măsură să cu
noască cel mai bine interesele ale 
gătorilor, să-i mobilizeze la diferite 
acțiuni cu caracter edilitar și gos- 
podăresc, să lupte pentru îndeplini
rea propunerilor și sugestiilor a- 
cestora.

Deputății Sfatului popular al co 
munei Meteș iau parte activă la con
ducerea treburilor comunei. In se
siunile sfatului popular în care se 
dezbat diferite probleme, dovedind 
răspundere față de sarcina încredin
țată de alegători, discută, vin cu 
sugestii și propuneri menite să con
tribuie la îmbunătățirea muncii. In 
cadrul sesiunilor sfatului popular 
deputății analizează problemele ce

Cerințele mereu crescînde ale con sumatorilor din mediul rural sînt pe 
zi ce trece tot mai mult satisfăcute. Aceasta ca urmare a aprovizionării 
din abundență a unităților cooperatiste existente, cu diverse produse.

frămîntă cetățenii cu ocazia consfă
tuirilor și a dărilor de seamă.

Astfel, în cadrul unei sesiuni, de
putății Meteșan Vasile, Mermezan 
Florian, Faur Gheorghe și Drăgan 
Aurel au propus să se construiască 
prin muncă voluntară o maga
zie la școala din Tăuți, problema 
ridicată de cetățenii satului. Mobi
lizați de deputați, cetățenii au parti
cipat la muncă voluntară și au con
struit magazia propusă de ei, reali- 
zînd în acest fel o economie de 
peste 5.000 lei.

In dorința de a se crea copiilor 
condiții tot mai bune de învățătură, 
cetățenii au propus, cu ocazia con
sfătuirilor cu deputății, construirea 
unui nou local de școală, angajîn- 
du-se să muncească din plin îa a- 
ceastă construcție. După ce prin 
grija sfatului popular comunal a fost 
procurat materialul necesar înfrun
te cu deputății Dragosin Aftenie, 
Rof Ioan, Bolea Avram, Bolea Pa
vel, Hărăguș Șofron, Pîclișan Sa- 
veta și alții, cetățenii comunei noas
tre au efectuat peste 20.000 ore mun
că patriotică la noul local de școa
lă, care este ridicat în roșu, iar două 
săli de clasă sînt date deja în folosin
ță. Preocuparea deputaților noștri este 
de a mobiliza și a antrena în con
tinuare alegătorii la executarea lu
crărilor pentru terminarea în între 
gime a acestui fumos local de școa 
lă, care se adaugă celorlalte con
strucții social-culturale din _ comună 
ca, dispensar medical, cămin cultu 
ral și cinematograf, etc. la construc
ția cărora cetățenii antrenați de de 
putați și-au adus o contribuție de 
seamă.

Putem spune că nu este acțiune 
intreprinsă de Comitetul executiv al 
sfatului popular comunal la care 
deputății să nu participe. Preocu- 
cuparea fiecăruia de a răspunde 
prin fapte dovedește răspunderea de 
care dau dovadă deputății pentru 
a-și îndeplini cu cinste misiunea 
încredințată de cei ce i-au ales.

URSA T. IOAN 
secretar al Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al comunei Meteș



Sarcini actuale în gospodăriile agricole colective
Preocupați îndeaproape pentru a 

spori tot mai mult producțiile de ce
reale la hectar, colectiviștii din ra
ionul nostru acordă o mare atenție 
fertilizării unor suprafețe cît mai 
mari de teren, in perioada actuală, 
în majoritatea gospodăriilor colec
tive din raion, se' lucrează cu toate 
forțele la transportul îngrășăminte
lor naturale în cîmp. Și unde mun
ca a fost mai bine organizată se 
văd și rezultatele. Astfel, într-o pe
rioadă scurtă de timp, în gospodă
ria colectivă din Galda de Jos au 
fost transportate în cîmp peste 1.400 
tone de gunoi de grajd, la Mihalț 
1.250 tone, la Alba iulia 700 de to
ne. Bine este organizată această ac
țiune și în cadrul gospodăriei co
lective din Ighiu. Aici, ca și în mul
te atte focuri, atelajele repartizate 
pe brigăzi, transportă zilnic canti
tăți însemnate de îngrășăminte na
turale in cîmp.

Cu toate acestea trebuie arătat că

Folosirea rațională a furajelor
Dezvoltarea continuă a șeptelului 

a impus consiliilor de conducere și 
specialiștilor care lucrează în ca
drul gospodăriilor colective din ra
ionul iiosiru sa întreprindă masurile 
cele mai eficace pentru întreținerea 
în cele mai bune condițiuni a electi
velor de animale proprietate obșteas
că în toata perioada de stabuiație. 
Una din masurile cete mai importan
te care se cere a fi apficată cu toată 
răspunderea este aceea de a se folo
si cit mai chibzuit furajele existen
te, de a se toca și prepara cocenii de 
porumb, paiele și aite resturi cerea
liere înainte de a fi servite in nrana 
animalelor. Această metodă de pre
parare a lurajeior grosiere a lost 
apucata treptat in fiecare unitate a- 
gricuia socialista, asuel incit ia 
ora aciuam eiecuveie ue animale în 
toaie xoopoaarme colective sini bine 
întreținute, Mai mult, prin masurile 
luate de îngrijire și lurajare rațio
nala, in special a vacilor, produc
ția de lapie sporește simțitor pe zi 
ce trece, ue exemplu, la gospodă
ria colectiva mn Bucerdea vinoasă 
în ultimul timp producția medie zil
nica a crescut cu iu mn. Aceasta 
se datorește in primul rind colecti
viștilor benicean loan, leoaorescu 
'lraian, miciea Octavian și altora 
care îngrijesc și furajează cu multă 
grijă bovinele gospodăriei colective.

i\u peste tot nisa se acorda aten
ția cuvenită preparării și folosirii 
cnibzune a furajelor, in unele uni
tăți agricole se mai constata și a- 
cum ueliciențe în special în ceea ce 
privește tocarea și prepararea zil
nica a furajelor fibroase și grosiere. 
Aceasta face ca în unele zile să nu

sa gospodărim în mod economicos energia
Peste tot aceeași preocupare !

Problema folosirii raționale a e- 
nergiei electrice nu se bucură peste 
tot de atenția cuvenită. Din cauză 
că uneori sarcina reducerii consu
mului de energie în vederea reali
zării de cît mai multe economii este 
considerată ca ceva „mărunt" anu
mite utilaje sînt lăsate nu de puține 
ori să meargă în gol. Astfel de as- 

Și aceasta înseamnă 
risipă

Nu de puține ori în plină zi locui
torii orașului rărnîn surprinși de ur
mătorul fapt: pe o întreagă rețea ard 
luminile electrice. Uneori se încearcă 
și se justifică că se face venticarea 
rețelei. Pare la început că acesta 
este adevăratul motiv. Dar nu inai 
poți fi de acord cu asemenea moti
vări atita timp cît nu e vorba de ve
rificarea rețetei ci de faptul că to
vărășii de la Stația de rețele Alba 
Iulia nu țin cont că ziua a început 
să se mărească și că la ora 7,3unu 
mai este nevoie de lumină electrică.

Astfel de aspecte cînd nu se a-, 
cordă întreaga atenție reducerii e- 
nergiei mai pot fi întîlnite și la Te-' 
iuș și Zlatna și în unele întreprin
deri cind sînt lăsate să ardă becuri 
în birouri fără ca cineva să se folo
sească de lumină. 
Redacția și administrația: Alba Iulia, Piața 1 Mai nr. 14. Tel. 730 - Tiparul Intr. Poligrafice Hunedoara, eubunitatea A. Iulia, tel. 483, - STAS 5462-53.

mai există unități agricole în raion, 
ce-i drept puține la număr, a căror 
consilii de conducere nu se preocu
pă în suficientă măsură de fertiliza
rea solului, neglijînd organizarea 
acțiunii. de transportare în cîmp a 
gunoiului de grajd. Numai așa se 
explică faptul că la gospodăria co
lectivă din Teiuș pînă la data de 10 
februarie au fost transportate în 
cîmp doar 20 tone de îngrășăminte 
naturale. Rămase în urmă sînt de 
asemenea și gospodăriile colective 
din Căpud și Ilenig, unde pînă la a- 
ceasta uată s-au transportat în cîmp 
abia 90-100 tone de gunoi de grajd.

Perioada de față nefiind aglome
rată cu alte lucrări, trebuie folosită 
din plin pentru fertilizarea solului, 
organizînd mai bine folosirea zilni
că a tuturor atelajelor ce există în 
unități la transportarea unor canti
tăți cît mai mari de îngrășăminte 
naturale în cîmp în fiecare gospodă
rie agricolă colectivă.

fie asigurate rațiile zilnice necesare 
iar alte dăți să fie date animaletor 
cantități mai mari decît rațiile sta
bilite. Astfel de cazuri s-au mani
festat la gospodăria colectivă din 
Totoi și in alte părți unde consiliile 
de conducere nu veghează cu toată 
răspunderea asupra folosirii raționate 
a furajelor.

Exemplul colectiviștilor din Bu- 
cerdea Vinoasă trebuie urmat de 
toate unitățile agricole socialiste din 
raion în așa fel îneît pe lîngă folo
sirea rațională a furajelor să se a- 
jungă și la sporirea producției de 
lapte pe fiecare cap de vacă fura
jată. . ..jcqa.

I

Colectiviștii din Ighiu acordă o mare atenție fertilizării solului. IN 
CLIȘEU : Colectiviștii la transportul gunoiului de grajd în cîmp.

pecte pot fi întîlnite la sectorul ce
ramic al I.R.I.L., la Atelierul cen
tral de reparații. Nu odată la A.C.R. 
strungurile și alte utilaje sînt lă
sate minute în șir să meargă în gol, 
fără să se facă un calcul simplu 
că minut cu minut adunate dau ore. 
La sectorul ceramic consumul de e- 
nergie ca și în anul trecut este ri
dicat nu numai din cauză ca unele 
utilaje .acționate de forță nu sînt 
folosite la capacitatea lor, dar aici 
se înregistrează consum neeconomi- 
cos din cauza pierderilor cauzate de 
defectări. Din cauza unor astlel de 
defectări s-au înregistrat depășiri de 
consum de energie și la U.C.M. 
Zlatna.

Așa după cum reiese și din cele cîteva exemple de mai sus, în multe 
întreprinderi problema reducerii consumului de energie este socotită ca 
o cale sigură spre realizarea de cît mai multe economii. La întreprin
derea de morărit din oraș, muncitori ca Popa Nicolae, Bijboacă loan, 
Gruian Matei 11 și alții au trecut deja la înfăptuirea angajamentelor 
luate, reducînd consumul de energie. Astfel de aspecte mai pot fi date 
și din alte unități din oraș și raion. . . ,

Trebuie arătat că mai pot fi întîlnite și cazuri cind consumul de e- 
nergie electrică se depășește, cînd se merge pînă la abuzuri in cheltui
rea energiei fără să se ia măsuri de înlăturarea risipei. Pentru înlătu
rarea unor astfel de defecțiuni, organizațiile de partid trebuie să îndru
me conducerile administrative spre a lua toate masurile în vederea fo
losirii utilajului la întreaga capacitate, a înlăturării pierderilor și a folo
sirii juste a energiei destinate iluminatului. De asemenea trebuie mo
bilizat întregul colectiv de muncă, să folosească economicos energia 
spre a contribui cît mai mult la reducerea prețului de cost al produ
selor.

Așa după cum reiese și din cele

Amenajarea răsadnițelor
Jn gospodăriile colective produ

cătoare de legume din raion, în a- 
ceste zile se desfășoară o activitate 
intensă la amenajarea răsadnițelor 
pentru legumele timpurii. La gospo
dăria colectivă din Micești, de e- 
xemplu, pînă la data de 10 februa
rie au și fost pregătite primele 120 
m.p. de răsadnițe. Aipi, fiind bine 
organizată întrecerea socialistă în 
cadrul brigăzilor și a echipelor 
specializate, munca se desfășoară cu 
tot mai mult spor. Pe lîngă atelajele 
existente și cele două camioane ale 
gospodăriei colective sînt folosite 
zilnic la transportul gunoiului de 
grajd pentru răsadnițe, iar colecti
viștii Creivean loan, Gherman Cor
nel, Contor Aurel, Heiuș Gheorghe 
și Popa Florea din brigada l-a se 
întrec cu colectiviștii Avram Salve- 
nie, Crișan Ioan, Păcurar Ionel și 
alții din brigada a 11-a pentru a 
pregăti în cele mai bune condițiuni 
răsadnițele necesare însămînțării le
gumelor din prima epocă. La fel de 
sîrguincioși sînt și colectiviștii Mol
dovan Hie, Aldea Ioan, Mogoșan 
Augustin, Gal Matilda, Szabo Ente
ric, Tripșa Gheorghe și alții din bri . 
găzile 111 și IV care în perioada de 
față depun toate forțele la transpor
tul de cît mai multe îngrășăminte 
naturale în cîmp în scopul fertiliză
rii solului și creșterii productivității 
acestuia.

De asemenea, colectiviștii din Mi
cești, în aceste zile fac ultimele pre
gătiri pentru iarovizarea cartofilor 
necesari pentru suprafața de 10 
ha ce va fi cultivată în acest an 
cu cartofi timpurii. Pînă în prezent 
s-au amenajat camerele respective 
și s-au ales cartofii. Munca în a- 
ceastă direcție se desfășoară intens 
și în gospodăriile colective din Al
ba Iulia, Ciugud și altele.

Cu spirit gospodăresc
(Urmare din pag. l-a)

nu

în
e-

față, stingerea becurilor care 
sînt necesare se face automat.

Ca urmare a măsurilor luate 
cadrul exploatării, consumul de 
nergie electrică se face cu mult spi
rit gospodăresc. In cursul lunii ia
nuarie toate sectoarele au consu
mat energie sub nivelul planificat. 
De pildă, consumul repartizat la 
producție, a fost redus în această pe
rioadă cu 3,5 kwh la tona de mine
reu extras și cu 1,2 kwh la tona de 
minereu prelucrat.

Intre 17 și 19 februarie a.c. la cinematograful „23 August" din Alba 
Iulia va rula filmul bulgar „Milă regească". IN CLIȘEU : O scenă 
din film.
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A N U N T Ă:
vacante următoarele posturi, care se pot ocupa imediat 

în condițiile H. C. M. 1.06111959 ți 1.053'1960.
— inginer șef (de preferință constructor),
— tennician I constructor (trei posturi),
— tehnician l proiectant (trei posturi),
— dactilograf principal,
— tehnician I mecanic,
— maistru constructor (două posturi).

• w

t
0
0
o
Q
Q
0 
Q
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
— simbătă de la orele
— duminică de la orele

Cabinele cu vane stau la dispoziția publicului zilnic în cadrul programului.
Se primesc abonamente la preț redus și prin virament.

18-20
14—20 (pentru femei la bazin ți aburi)
14-20
14-20
7-14
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ANUNȚ
= Parcul de taximetre I. G. O. Alba Iulia stâ la dispoziția
g publicului în orice zi între orele 7—22, pentru transportul 
g interurban și în regiune, la tarifele oficiale :
g Se primesc comenzi:

— pentru Alba Iulia. telefon — hotel
g -g- pentru Teiuș — sector 1. G. O.
g Se execută transporturi și prin virament.

Luna cărții la sate
Magazinele cooperativelor de consum 
din raionul Alba vă oferă un bogat 
sortiment de cărți.
Pentru dvs. un bun prilej de comple
tare a bibliotecii personale.
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IMPORTANT :
Dați copiilor dvs. cît mai multe produse zaharoase.

— Datorită procentului mare de zahăr din com
poziția lor au o însemnată valoare nutritivă.

Prin varietatea mare de sortimente puteți găsi: 
produse care conțin fructe, nuci, siropuri, ciocolată. 
Se găsesc de vînzare la magazinele cooperativelor de consum 

din raionul Alba.

Vizitați
magazinele textile din Alba Iulia și Zlatna 
ale O.C.L. Comerț mixt, bine aprovizionate 
cu articole de lingerie ca:

olandină, șifonați, poplin, dejalin, liviu, fineturi, 
zefiruri în toate culorile.

O.C. L. COMERȚ MIXT — ALBA IULIA

SE PRIMESC ABONAMENTE.

ANUNȚĂ
că la restaurantul „Strugurul" din Alba Iulia, 

str. Unirii nr. 7 reprofilat în restaurant „PENSIUNE" 
se servesc zilnic la prînz 3—4 feluri de mîncăruri 

la alegere, la prețul de 9,50 lei.

1-40370


