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SA CREȘTEM
CÎT MAI MULTE PĂSĂRI 
IN GOSPODĂRIILE COLECTIVE!

IN CLIȘEU: In cadrul unui 
pitoresc peisaj de iarnă se profi
lează ..Casa Scinteii", impună
tor lăcaș de cultură.

Dezvoltarea continuă a creșterii 
păsărilor reprezintă pentru fiecare 

A^ospodărie colectivă un important 
F sector aducător de venituri în tot 

cursul anului. Pe de altă parte dez
voltarea sectorului avicol contribuie 
iot mai mult la îmbunătățirea apro
vizionării populației cu carne și ouă. 
Ținînd cont de toate acestea, de fap
tul că raionul nostru are condiții și 
oameni cu o bună experiență în creș
terea păsărilor, atît Conferința re
gională de partid cît și Conferința 
raională au stabilit în hotărîrile a- 
doptate că în acest an gospodăriile 
colective să-și dezvolte și mai mult 
acest sector, să-1 consolideze în așa 
măsură îneît el să devină o pîrghie 
•te seamă în consolidarea economi- 
co-organizatorică a unităților agri
cole socialiste.

în perioada anului trecut multe 
gospodării colective și-au îndreptat 
atenția spre această ramură impor
tantă de producție, dezvoltînd creș- 

i «rea păsărilor și valorifîcînd prin 
►organizațiile cooperatiste un însem

nat număr de păsări și ouă. La gos
podăriile agricole colective din Alba 
lulia, Vințul de Jos, Galda de Jos, 
ca urmare a preocupărilor dovedite 
de consiliile de conducere au fost 
•reate condiții optime de creșterea 
puilor, astfei că prin valorificarea 
•ttălor și a unei însemnate cantități 
da carne s-au putut realiza însem
nate venituri bănești. Demnă de scos 
io evidență este preocuparea consi
liilor de conducere din gospodăriile 
•olective din Vințul de Jos, Galda 
de Jos și altele care au repartizat să 
lucreze în acest sector cele mai bune 
•olectîviste ca Sinica Ana de la Mi- 
sesii, Anghel Ana din Ciugud, Su
san Elena de la Vințul de Jos și al
lele care au o experiență bogată în 
weșterea păsărilor. Merită apoi a 
W scoasă în evidență preocuparea 
comitetelor de femei din multe gos- 

-Ajbdării colective ca cele din Ighiu, 
Wtfeigud, Teiuș și multe altele, care 
aț? desfășurat o intensă muncă agi
tatorică pentru ca acele colectiviste 
•are au fost repartizate să munceas
că în sectorul avicol să-și depună 
întreaga pricepere pentru dezvolta
rea acestui sector.

Față de posibilitățile pe care le 
are raionul nostru, față de condițiile 
optime de care dispune în dezvolta
rea creșterii păsărilor, rezultatele a- 
nului trecut nu ne pot mulțumi. Am 
avut în anul trecut destule situații 
cînd din neglijența unor îngrijitori au 
fost înregistrate dese cazuri de mor
talități. La gospodăria colectivă din 
Brîmbar, de pildă, după ce puii au 
ajur.s Ia maturitate în condiții bune, 
din lipsă de supraveghere din par
tea tov. Roșu loan în timpul trans
portului de la Hăpria Ia Drîmbar 
s-a înregistrat mortalitatea a aproa- 

^i»e 70 capete. Tot aici în unele perioa- 
gîștele gospodăriei au fost lăsa

te în paza unor oameni necompe- 
tenți. Astfel de situații s-au mani-

festat șî în gospodăria colectivă din 
Mihalț, unde din slaba preocupare 
a celor ce aveau puii în grijă, li s-a 
dat în hrana acestora alimente lie- 
corespunzătoare. Din cele cîteva fap
te de mai sus se poate ușor trage 
concluzia că în acest important sec
tor se impune a fi repartizate cele 
mai bune crescătoare de păsări cu 
o bogată experiență în muncă, care 
să fie în permanență ajutate de ca
drele de specialitate. Peste puțin 
timp, așa după cum și-au prevăzut 
și în planurile de producție, gospo
dăriile colective vor primi, primii pui. 
Raionul nostru va trebui să ridice 
de Ia G.A.S. Mintia aproape 60.000 
de pui. Prima serie de 7.000 pui ur- 
meză să fie ridicată in zilele acestea. 
Crearea celor mai bune condiții de 
adăpostire și creștere a acestora se 
impune deci ca o sarcină deosebită. 
In multe gospodării colective ca 
cele din Vințul de Jos. Straja și al- 
teie au fost deja luate măsuri pen
tru a se asigura condițiile cele mai 
bune de creștere. La G.A.C. Straja 
au fost pregătite și furajele necesare. 
Demn de scos în evidență este și 
faptul că la gospodăria colectivă 
din Mihalț, învățîndu-se din lip
surile anului trecut s-au luat toate 
măsurile ca puilor să le fie asigu
rate condiții din cele mai bune de a- 
dăpostire și creștere.

Cu toate că timpul este destul de 
înaintat unele conduceri de gospo
dării colective ca cele din Galtiu, 
Șard și altele nu urgentează amena
jarea puiernițelor. La Galtiu, de 
pildă, este prevăzut a se construi 
din nou o puierniță. Pînă la termi
narea acesteia (lucrările încă n-au 
început) va trebui ca consiliul de 
conducere să ia măsuri urgente pen
tru amenajarea altor spații cores
punzătoare. astfel ca la data plani
ficată întregul lot de pui să poată fi 
ridicat.

In multe gospodării din raion, in 
afară de faptul că se poate dezvolta 
creșterea păsărilor, sînt toate condi
țiile pentru o mai largă creștere a 
rațelor și gîștelor. La Oarda de Jos,

(Continuare în pag. 4-a)

La fiecare loc de muncă o productivitate cît mai înaltă"1

Secțiilor cadre cu o calificare
An de an Exploatarea minieră 

Zlatna a cunoscut o dezvoltare tot 
mai mare. Ca urmare a grijii acor
date de partid și guvern în anii pu
terii populare ș-au deschis mine noi, 
iar tehnicii înaintate i-a fost des
chis drumul larg în toate secțiile. Pe 
galeriile iluminate vagoneții cu mi
nereu sînt aduși spre ziuă de pu
ternice locomotive. Mașini de înaltă 
productivitate ascultă azi comanda 
minerului.

Pe măsura acestei dezvoltări, a 
înzestrării tehnice din ultimii ani, a 
crescut și necesitatea de cadre cu o 
înaltă calificare, capabile să stăpâ
nească tehnica. Pornind de la a- 
ceastâ conducerea tehnico-adminis- 
trativă a exploatării,. sub directa în
drumare a comitetului de partid, a 
avut în centrul preocupării sale pre
gătirea de noi cadre de mineri și a- 
iutori de mineri, de lăcătuși și arti
ficieri, luînd în același timp măsuri 
de ridicarea calificării celorlalți 
muncitori. Numai în 1963 au fost 
calificați în școli de calificare de 
lungă durată 243 muncitori în dife
rite meserii printre care 82 mineri 
și 118 ajutori de mineri. Pentru anul 
1964 în cadrul exploatării au fost 
luate măsuri din anul trecut pentru 
a extinde și mai mult acțiunea de 
calificare. Astfel, au fost 
cursuri perțtru mineri și 
neri cu durata de 1 an, 
calificare pentru lăcătuși

organizate 
ajutori mi- 
cursuri de 
și forjări

încălțăminte peste plan
Colectivul de muncă de la fabrica 

de încălțăminte ..Ardeleana" din o- 
rașul nostru, obține rezultate tot mai 
frumoase în întrecerea socialistă. 
După ce în cursul lunii ianuarie co
lectivul de aici a dat peste plan 
400 perechi încălțăminte, a dobin- 
dit succese de seamă și în cursul 
primelor 15 zile din luna februarie. 
In această perioadă sarcina de plan 
a fost depășită cu 1 la sută, obținîn- 
dn-se produse de cea mai bună ca
litate.

Demnă de scos în evidență este 
preocuparea pentru a se crea noi mo
dele. Astfel, de curînd au fost termi
nate și au intrat în producție mode
le noi de pantofi bărbătești, modele 
care se bucură de o largă apreciere.

La G.A.C. Oarda de Jos pre
gătirile pentru o recoltă bogată 
de legume se desfășoară din 
plin. IN CLIȘEU : Colectiviștii 
amenajează răsadnițele.

cît mai înaltă!

• . . . . . - ■-

cu preocuparea 
un nivel cît mai 
asimilare a mate- 
Astfel s-au luat în

manuali. De asemenea, la începutul 
celui de-al 111-lea trimestru se va 
organiza un curs de ajutori _mineri 
și s-au făcut propuneri pentru orga
nizarea unui curs de calificare pen
tru laboranți.

Grija pentru organizarea acestor 
cursuri, se împletește în cadrul ex
ploatării noastre, 
pentru a asigura 
înalt de predare și 
rialului de studiu, 
primul rînd măsuri de crearea con
dițiilor materiale amenajîndu-se 
două săli de cursuri la Haneș și 
Almaș-mină și două dormitoare 
pentru cazarea muncitorilor ce ur
mează aceste cursuri.

S-a acordat apoi toată atenția a- 
sigurării materialului didactic. In 
momentul de față cursurile sînt do
tate cu diferite minerale, eșantioane, 
mașini de perforat, piese componen
te ale unor mașini unelte precum și 
„Manualul minerului". Pentru a se 
asigura o mai bună narticinare la 
lecții și asimilarea materialului pre
dat, cursurile au fost organizate pe 
secții, pe meserii și pe schimburi, 
iar lectorii au fost recrutați dintre 
inginerii și tehnicienii cei mai' bu
ni. La fixarea zilelor de stu
diu, 
sprijinul 
s-a consultat cu 
fiilor spre a se 
după posibilitățile secțiilor, 
secțiile Almaș și Haneș unde orga
nizarea cursurilor a necesitat două

La fixarea zilelor 
conducerea administrativă, cu 

comitetului de partid, 
conducerile sec- 

fixa cursurile 
La

însemnate economii
Așa după cum și-au 

gajamentele luate în
propus în an- 

_______ intimpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, numeroase colective de 
muncă din întreprinderile raionului, 
raportează în aceste zile despre în
semnate economii la prețul de cost 
realizate în cursul lunii ianuarie. 
Astfel, prin sporirea continuă a pro
ductivității muncii și printr-o folo
sire judicioasă a fondurilor bănești.

Succesele ceferiștilor
Luna ianuarie a constituit 

colectivul Reviziei de vagoane 
Coșlariu perioada unor grele 
cări. Gerul puternic, viscolul 
continuat în tot cursul lunii, 
greunat condițiile de muncă, 
toate acestea muncitorii din 
reviziei au muncit cu o deosebită în
suflețire, reușind să realizeze sarci
nile de plan în proporție de 108,S la 

pentru 
C.F.R. 
încer
care a 
au în- 

Cu 
cadrul

grupe pe fiecare meserie, cursanții 
au fost repartizați pe schimburi prin 
rotație, astfel ca o săptămînă să'fa- 
că cursuri dimineața, iar alta după 
masă.

Trebuie scos în evidență faptul că 
fiind îndeaproape îndrumați de or
ganizațiile de partid1 din secții, care 
au asigurat un control permanent 
asupra muncii de calificare, lecțiile 
se predau în majoritatea lor la un 
nivel înalt, sînt însoțite de scheme 
practice, de planșe. In mod deosebit 
merită a fi evidențiați inginerii Cîm
pean Andrei, Muntean Iosif, maistru 
Sularea Vasile de la secția Haneș, 
inginerii Hațegan Savu și Apostu 
Mina de la secția Almaș și tovarășii 
Meteșan Simion și Milotinescu Ioan 
de la secția Valea Dosului, care 
se străduiesc tot timpul să țină cu 
regularitate lecțiile, să le predea în 
baza planurilor și pe înțelesul larg 
al cursanțilcs:. urmăresc asimilarea 
lecțiilor predate la cursuri și în 
procesul muncii. Ca urmare nume
roși cursanți ca Andone Costache, 
Cătălină loan, Sabău loan, Vesa Is
pas. Nicula loan. Anghel Pasc, Bo- 
lunduț Nicolae, Bîrlea Victor, Be- 
rindei Gheorghe, Mertan Ștefan și 
alții realizează o productivitate mă
rită cu 5-10 la sută față de sarcina

i
 Duminică 23 februarie a.c., în- 

cepînd cu orele 9, în orașul Alba 
lulia se va desfășura etapa al!l-a 
a Spartachiadei de iarnă a tinere- 
tului — faza raională. Vor parti-

( cipa sportivii clasați pe primele 
k>4ocuri în etapele pe centre de co- 

mimă și orașul Alba lulia.
( Cu acest prilej, spectatorii din 

■> orașul nostru vor putea urmări e-
> voluția sportivilor clasificați pen- 
< tru etapa raională în cadrul pro- 
J belor ce se vor desfășura la tenis 
) de masă, șah, trîntă, haltere, tir, 
' etc.

OPREA IOAN
resp. cu probleme de învătămînt la 

E, M. Zlatna

(Continuare în pag. 4-a)

la prețul de cost
la întreprin- 
Alba lulia

colectivul de muncă de 
derea „Vinalcool" din 
a încheiat luna ianuarie cu o redu
cere a prețului de cost de 395.009 
lei.

Rezultate frumoase au fost obți
nute și de alte colective de muncă. 
Colectivul de muncă de la întreprin
derea de morărit din oraș, de pildă, 
a realizat o reducere a prețului de 
cost cu 72.000 lei.

sută. Productivitatea muncii a cres
cut cu 17,6 la sută peste sarcina pla
nificată.

In cadrul muncii desfășurate au 
fost depistate circa 40 dopuri de 
ghiață în sistemul de frînare, astfel 
că, au fost prevenite evenimente 
care ar fi putut avea urmări pentru 
siguranța circulației. In această pe
rioadă au fost colectate și expediate 
oțelăriilor 14.000 kg fontă și 5.000 
kg fier vechi.

In cadrul întrecerii rezultatele ce
le mai bune au fost obținute de 
tura II condusă de tov. Solea Aurel 
și Radu Emil. S-au evidențiat de a- 
semenea lăcătușii Sîntimbrean Lo- 
ghin, Verdeș Grigore, Lazăr Iuliu și 
Cîmpean Dumitru și montatorii Bal- 
dea Laurean, Indrei Teodor și Mi
trofan luliu.

Convinși de avantajele mari pe 
care Ie au în urma contractării 
produselor animaliere, membrii 
gospodăriilor colective care se o- 
cupă cu creșterea animalelor și 
producătorii individuali din raio
nul nostru, contractează pe zi ce 
trece cantități tot mai însemnate 
de carne și lapte cu statul.

Astfel, într-o perioadă scurtă de 
timp, crescătorii de animale din 
raion au încheiat contracte pentru 
a livra la diferite termene un nu
măr de 828 capete vite mari, 2.087 
capete tineret bovin, 2.226 porci, 
8.429 miei și 1.135 ovine. Pînă în 
prezent în acțiunea de contractare 
a animalelor cele mai frumoase 
rezultate au fost obținute în co
munele Galda de Jos, Vințul de 
Jos, Stremț, Almașul Mare și In- 
tregalde.

★
De asemenea, pe lingă contrac

tarea diferitelor animale cu statul 
tot mai numeroși producători in
dividuali contractează lapte de va
că cu organele l.C.I.L. din raion. 
In afară de unitățile agricole so
cialiste, pînă la data de 18 februa
rie a.c. producătorii din comuna 
Feneș au contractat 8.000 litri 
lapte vacă, cei dn comuna Inuri, 
5.890 litri, iar cei din comuna Me- 
teș 4.564 litri. De exemplu, colec
tivistul Tamaș Gheorghe din Că- 
pud a contractat singur cantitatea 
de 700 litri lapte de vacă, iar co
lectiviști! Avram Sănduț din He- 
nig, Simu Cornel din Hăpria și 
multi alții au încheiat contracte 
pentru a livra în acest an cîte 300 
litri lapte. Pînă în prezent, pro
ducătorii individuali' din raion au 
contractat peste 52.000 litri lapte. 
Acțiunea de contractare continuă 
în aceste zile din plin în toate co
munele și 'satele din raion.



Mineri și muncitori pe scena

s-a

După săptămîni de-a rîndul de 
pregătiri, nu de mult artiștii amatori 
de la Exploatarea Zlatna și cei de la 
U.C.M. s-au întîlnit într-o însufle
țită întrecere în cadrul celui de-a! 
Vll-lea concurs.

Larg popularizată, întrecerea din
tre formațiile artistice ale minerilor 
și muncitorilor de la U.C.M. a întru
nit în sala cinematografului din 
Zlatna sute de spectatori. Și, rînd 
pe rînd, în fața acestora s-au perin
dat formații corale puternice, bri
găzi artistice de agitație pe teme le
gate de muncă și viață, formații de 
dansuri bine pregătite, soliști vocali 
și instrumentiști.

Impresionant ca număr, corul 
muncitorilor de la U.C.M. format din 
100 de persoane, a cules primele a- 
plauze. Apoi cu același succes au 
evoluat pe scenă octetul de femei 
îp interpretarea cîntecelor „Drag

mi-e cîntecul și jocul", „Cîntec de 
leagăn" și „La gospodărie". Briga
da artistică de agitație de la U.C.M. 
cu tema „Haideți să ne întrecem" 
s-a remarcat printr-o interpretare a- 
leasă, orchestra a adus pe scenă un 
mănunchiu din cele mai frumoase 
cîntece de muzică ușoară, iar for
mația de dansuri a prezentat cu 
muită vioiciune „Invîrtita" și „Țari
na". Au urmat apoi un șir de soliști 
vocali și instrumentiști. Clarinetiștii 
Bobaru V. și Mezei Gheorghe au 
cîntat pentru spectatori o învîrtită, 
o polcă și un joc de doi, iar tovară
șul Silagy Iosif a interpretat Ia vio
loncelul construit de el o seamă de 
arii din muzica clasică.

Hai nici în producție, talentați a-- 
tiști amatori s-au dovedit și minerii 
Exploatării Zlatna. Mai restrîns ca 
număr, corul minerilor a interpretat 
totuși la un înalt nivel artistic cîn- 
tecele „Lenin e cu noi", „Tinerețe"

„Foaie verde viorea . Membru 
brigăzii artistice de agitație de Ia 
secția Valea Dosului au adus pe sce
nă crîmpeie din munca din adîncuri, 
iar formația de dansuri de la acee
ași secție, a executat cu multă mă
iestrie „Călușarii" și „Bătuta". Bine 
s-au prezentat, de asemenea, soliștii 
vocali de la Exploatarea minieră și 
■secția Valea Dosului, formația de 
fluierași, orchestra, brigada artisti
că de agitație și echipa de dansuri 
de la Școala profesională Zlatna.

Faza interintreprinderi a concur
sului al Vll-lea, desfășurată la Zlat
na, a demonstrat cu tărie că mișca
rea artistică de amatori din cadrul 
celor două unități s-a lărgit,
dezvoltat. Cu prilejul concursului 
insă a reieșit și faptul că atît la 
U.C.M. cît și la Exploatarea Zlat
na sînt încă largi posibilități de a 
ridica activitatea cultural-educativă 
de masă și artistică pe trepte și mai 
înalte, de acest lucru trebuind să 
țină seama în viitor comitetele sin
dicale de aici.

Corul căminului cultural din Ampoita desfășoară o activitate tot mai 
rodnică. IN CLIȘEU : ~ ‘ ”Corul ampoițenilor gata să urce pe scena.

In fața a sate de spectatori

9,Luna cărții la sate“

Prin contribuția 
activiștilor culturali

> In săptămînile care s-au scurs 
’ de la deschiderea „Lunii cărții la 
! sate", activiștii culturali din Ciu- 
I. gud au obținut însemnate succese 
!, în munca de popularizare și difu- 
’ zare a cărții în rîndurile colecti-
I, viștilor din comună. Prin grija 
l bibliotecarei de aici, au fost or- 
[ ganizate expoziții cuprinzînd căr- 
) ti politice, agrozootehnice și be- 
’ îetristice, au fost prezentate căr-
J. țile „Să apărăm și să dezvoltăm
> avutul obștesc", „Importanța în- 
’ grășămintelor naturale" și recen- 
j zia romanului „Baltagul".
i Venind în sprijinul bibliotecarei, 
’ activiștii căminului cultural din 
J Ciugud au popularizat larg căr- 
pțile expuse în standul de cărți cu 
’ vînzare de la bibliotecă. Și, drept 
J urmare, într-un timp scurt colec- 
i tiviștii au cumpărat cărți în va- 
’ loare de aproape 1.300 Iei, prin- 
! tre cei mai buni difuzori de car- 
1 te numărîndu-se tovarășii Sîrbu 
’ Nicolae, Moldovan Teodor și Vin- 
! țan Victoria.

> Cartea tot mai îndrăgită

[ Acțiunile comune întreprinse în 
)• „Luna cărții la sate" de activiștii
> bibliotecii sătești din Tăuți și cei
1 ai căminului cultural de aici dau ' 
' pe zi ce trece tot mai bune rezul- 
i tate. Tăuțenii își abat în număr 
' tot mai mare pașii pe la bibliote- ; 
[ că, participă cu însuflețire la ma- , 
i nifestările de masă cu cartea.
1 Mulți dintre țăranii muncitori J 
[ din sat au început a-și înjgheba ,
> mici bliblioteci personale. La a- . 
1 ceasta, o contribuție de preț și-au ;

adus-o difuzorii de carte din rîn- J
■ durile cadrelor didactice.

Pregătiri pentru Festivalul 
XX-a aniversare a eliberării^

Paralel cu desfășurarea concursu
lui al Vll-lea, activiștii culturali din 
raionul nostru au trecut la pregăti
rea formațiilor de teatru care vor 
participa la Festivalul regional „A 
XX-a aniversare a eliberării". In a- 
cest sens, peste tot au fost alese 
piesele ce urmează a fi puse în sce
nă și s-au început repetițiile. La 
Cricău, bunăoară, activiștii culturali 
au început pregătirile la piesele de 
teatru „Lanțul manevrelor" și „Pre
cupeața", iar la Valea Dosului ar
tiștii amatori Man Ioan, Filus <Ma-

laria, Trifa loan și alții. întruniți 
căminul cultural, repetă cu sîrg ro
lurile din piesa „Ultima rădăcină": 
Hotărîți să participe cu bune re
zultate la 
tense fac
și membrii echipei de teatru din Fe- 
neș. Aici, tovarășul Itu Aurel, in
structor artistic, împreună cu tinerii 
Teodorescu Vasile, Stanciu Elena, 
Olalău Aurel, Rău Simion și alții 
pregătesc piesa „Lanțul manevrelor." 
cu care între. 1-15 martie vor parti
cipa la faza intercomunală.

festival pregătiri in
și activiștii culturali

i

Printre formațiile artistice ale 
căminului cultural din Fenes- 
Galați, echipa de fluierași este 
de fiecare dată așteptată cu inte
res de țăranii muncitori din sat.

Concursul „Viitorii tehnicieni
ai agriculturii socialiste"

Vestea sosirii elevilor Școlii de 
mecanici agricoli din Petrești, 
Care aveau să se întreacă în 
drul fazei regionale a concursului 
„Viitorii tehnicieni ai agriculturii 
socialiste" a răzbătut cu repeziciu
ne, duminica trecută, peste tot în 
sălile și în clasele Școlii de meca
nici agricoli din Alba Iulia.

— Vin — a răsunat vocea unui bă- 
iețandru, ureînd în mare grabă scă
rile. Acum e acum — se făcu auzit 
glâsul altuia. Să vă țineți bine bă
ieți ■— li se adresară cei din anul 
III -Colegilor lor Suciu Augustin și 
Obrejan Vasile clasați pe locul I 
la faza pe școală și care aveau să-i 
reprezinte la faza regională a con
cursului.

In întîmpinarea oaspeților au ieșit 
profesori și elevi. Le urară bun ve
nit. Apoi împreună, au trecut 
gul unei săli anume pregătită 
tru concurs. Tovarășul inginer 
Sabin, din partea Consiliului
col al regiunii, președintele juriului, 
a făcut cîteva recomandări privind 
buna desfășurare a concursului, a- 
poi cuvintul i-a revenit profesorului

cu 
ca-

pra- 
pen- 
Dan 

agri-

examinator și,... bineînțeles ■ concu- 
renților.

Bine pregătiți, reprezentanții ce
lor două școli au dat răspunsuri 
clare și precise la cinci din cele 6 
întrebări de bază, apoi și-au demon
strat practic cunoștințele si deprin
derile. Așa că, după epuizarea în
trebărilor și a probei practice juriul 
a anunțat: — „concurentii' celor două 
școli se găsesc la egalitate".

Conform regulamentului s-a tre
cut la întrebările de baraj. Și, lacea 
de-a doua întrebare, elevii Școlii 
de mecanici agricoli din Alba Iulia, 
au fost declarați cîștigători ai pre
miului I, pe locul II situîndu-se La- 
zăr Vasile și Munteanu loan, re
prezentanții Școlii de macanici agri
coli Petrești.

Faza regională a concursului „Vii
torii tehnicieni ai agriculturii socia
liste", desfășurată duminica trecu
tă, a demonstrat că elevii celor două 
școli posedă cunoștințe temeinice în 
meseria aleasă. Pentru răspunsurile 
date... bravo băieți! Iar cîștigători- 
lor, succes deplin la faza interregio
nală de la Timișoara.

— „La început am stat la îndo
ială, să mă înscriu, sau să nu mă-n 
scriu la cursul agrozootehnic. 
Mă gîndeam că am destule cu
noștințe pentru ca să fac față mun
cii pe ogoare. Acum însă, după ce 
am frecventat fiecare lecție, îmi 
dau seama cît de mult am de învă
țat și cît de folositoare îmi sînt cu
noștințele însușite".

Așa povestea unul din cursanții 
înscriși la cursul viticol anul II al 
G.A.C. din Șard, în timp ce-șî lua 
locul la masa de cursuri întocmai u- 
nui elev conștiincios. Și ca el au 
mai gîndit și alții atunci cînd au 
pășit pentru prima oară spre școala 
recoltelor bogate. Acum însă, cînd 
de fiecare dată la cursuri reușesc 
să-și completeze cunoștințele cu noi 
noțiuni despre felul cum să scoată 
mai mult belșug din cultura viței de 
vie, dorința de a pătrunde tot mai 
adînc în tainele științei nu le mai 
poate fi stăvilită.

Vin cu dragoste la cursuri și ’în
vață cu pasiune. Căci multi dintre 
ei, aplicînd în munca lor de zi cu 
zi cele învățate în anul I al âcestor 
cursuri, au simțit din experiență 
proprie, că, cu puterea minții, în
vingi chiar și acolo unde brațul'cel 
mai vînjos pare neputincids.

Bilanțul primului an de învăță- 
mînt — bilanț făcut de inginerul 
gospodăriei, tovarășul Bica Virgîl — 
arăta că oamenii și-au însușit cele 
predate la curs. Dar în toamnă in
ginerul agronom a mai făcut un 
bilanț — bilanțul recoltelor. Și cu

Duminica trecută, în 
cadrul etapei a doua a 
concursului al VII-!ea 
a avut loc faza inter- 
comunală în trei cen
tre de comună din ra- 

Jos, 
Mi-

în-

ion: Vințul de 
Galda de Jos și 
halt.

Încă înainte de
ceperea concursului, la 
toate cele trei centre 
sălile căminelor cultu
rale au fost populate 
pînă la refuz. La că
minul cultural din Vin
țul de Jos, bunăoară, 
împreună cu formațiile 
artistice din Mereteu, 
Vurpăr și Sibișenî au 
venit și un însemnat 
număr de colectiviști 
din aceste așezări. Și 
împreună cu colectivi
știi din centrul de co
mună au urmărit cu 
viu interes evoluția fie
cărei formații, atenția 
generală fiind captată 
în special de brigada

artistică de agitație 
din 
care 
de 
natural, a 
dea întrutotul viață tex
tului „Prin 
Jectiviștilor 
belșugul pe ogor".

La fel de 
fost și căminele cultu
rale din celelalte două 
centre de concurs. In 
fața a aproape 400 de 
colectiviști, întruniți la 
căminul cultural din 
Galda de Jos, s-au pe
rindat brigada artisti
că de agitație și echi
pa de fluierași din In- 
tregalde, brigăzile ar
tistice ale căminelor 
culturale de pe raza 
comunei gazdă și cele 
de pe ’ raza comunei 
Sîntimbru. Corul co
lectiviștilor din Mihalț, 
format din 85 persoane 
a interpretat cu mă
iestrie cîntecele „Te 
cînt partid", „Colecti-

Vințul de 
printr-un 

scenă sigur 
reușit

Jos, 
joc 

și 
să

munca co- 
înflorește

animate au

va noastră-i bună", 
„Toarce mîndra la fu
ior" și aitele, printr-» 
bună interpretare rele- 
vîndu-se și corul de fe
mei din Obreja. Bri
gada artistică de agi
tație din Cistei a pre
zentat programul cu 
tema „Cîntec nou, î« 
satul nou", iar cea di» 
Galtiu programul „Via
ță nouă în colectivă". 
Pe scena concursului’ 
au evoluat, de aseme
nea. corul colectiviști
lor din Totoi. 
din Mihalț și 
Silvășan Ana.

Faza intercomunală 
desfășurată duminica 
trecută în Icele ’ trei 
centre, s-a bucurat de • 
bună reușită și e de 
datoria activiștilor cul
turali să-și mențină și 
să-și lărgească neco«- 
tenit realizările obțina- 
te cu prilejul desfășu
rării concursului.

taraful 
solista

Sprijin prefios colectiviștilor
Venind- în sprijinul colectiviștilor 

cuprinși în învățămîntul agricol de 
masă,- Secția de cineficare Alba a 
întreprins în ultimul timp o seamă 
de acțiuni cu filmul documentar a- 
gricol. După acțiunea întreprinsă Ia 
Vințul de Jos, acțiuni la fel de reu
șite au fost organizate la 
Totoi, Bucerdea Vinoasă și 
din raion.

Pe’ marginea filmelor 
creșterea animalelor, culturi 
calate și succesive, colectiviștii Gli-

Straja, 
alte sate

privind 
inter-

gor Vasile, Gligor Roman. Popesc» 
loan și alții din gospodăria colecti
vă Straja au purtat discuții anga- 
jîndu-se să adapteze la specificul 
gospodăriei lor învățămintele des
prinse din filmele vizionate. La fel 
colectiviștii Moldovan Emil, Birăa- 
ță Pavel, Anca Ștefan și Benga Teo
dor din Totoi, s-au angajat să puss, 
în practică metodele cu privire 
creșterea animalelor și cultura plan
telor de cîmp prezentate în filmele 
pe care le-au văzut.

toate că timpul a fost mai puțin 
prielnic, colectiviștii — elevii sîr- 
guincioși din iarnă — au muncit 
mai bine, cu pricepere, respectînd 
regulile agrotehnice, iar rezultatele 
nu s-au lăsat așteptate.

Colectivistul Muntean Marian par- 
ticipînd cu regularitate la lecții în 
anul trecut și pătrunzînd rosturile 
fiecărei lucrări, fiecărei acțiuni prin 
care omul poate veni în ajutorul plan
telor, astfel încît, rodul lor să fie 
mai bogat, a reușit să execute lucrări 
de calitate la vie. El a obținut cu 500 
kg struguri mai mult la ha față de 
producția planificată. Cunoștințele 
însușite de colectiviști în primul an 
al învățămîntului agrozootehnic de 
masă au determinat de fapt o îm
bunătățire a muncii în toate sectoa
rele.

Experiența anului trecut a fost de 
un real folos în desfășurarea cursu
lui din acest an. Pornind de Ia fap
tul că primul factor de care depinde 
buna desfășurare a cursurilor este 
lecția, modul în care aceasta e pre
gătită și expusă, inginerul agronom 
și-a consemnat în caietele sale de 
notițe un bogat material faptic. Ex
punerile completate cu aceste fapte 
însoțite'de planșe, mulaje, fire de 
viță din școala de viță etc, dau o 
mai mare putere de convingere’ și 
duc la o înțelegere mai deplină a 
temei tratate.
' Colectiviști ca Țuțuian Octavian, 

Dănuț Cornel, Bărăbaș Sofica, Pop

loan, Muntean Sofica. Dumitrean 
Traian și mulți alții, ascultă lecțiilfi. 
cu luare aminte, fac însemnări îa 
caiete, pun întrebări dornici să pă
trundă tot mai adine în cuceririle 
științei. învață cu sirguință pentru că 
știu că drumul spre rezultate bune 
în întărirea gospodăriei trece prin 
școală. Pentru că abia atunci cînd 
stăpînești mai bine știința agricul
turii, ea se dezvăluie cu adevărat.

Pentru însușirea .și mai temeinică 
a celor predate, consiliul de condu
cere al G.A.C. a destinat o suprafață 
de o jumătate de hectar de teren ce 
va servi drept lot experimental pea- 
tru vița de vie. Regulile agrotehni'J 
ce învățate vor fi aplicate aici „câ 
la carte".

Pentru verificarea cunoștințelor a- 
cumulate de colectiviști s-a organi
zat un concurs „Cine citește, știe" 
care va avea loc în curînd.

Dar, eficacitatea 
se măsoară de fapt 
recolte.

Colectiviștii de la 
cu hărnicie recolta
trimis probe de sămînță la labora
tor. Au pregătit răsadnițele pentru 
legume. S-au confecționat rafturile 
pentru iarovizarea cartofilor. Ia 
cîmp s-au transportat peste 850 tone 
gunoi de grajd. Peste 15 tone azotat 
de amoniu așteaptă să fie în curînd 
împrăștiat pentru a hrăni pămîntuL 
S-au confecționat sute și mii de V 
raci din resurse locale.

Dar cîte nu se fac acum în 
darie? Colectiviștii — elevii 
recoltelor bogate — lucrează 
binele. Muncesc cu hărnicie, 
în practică cele învățate.

fnvățămîntuiai 
în muncă, în

Șard pregătesc 
viitoare. Au

gosp»- 
șceli 

ca al- 
Aplică



culturale
Să intensificăm pregătirile pentru 

campania de primăvară
Participante active la îndeplinirea sarcinilor 

economice șl social-
*

In ziua de 16 februarie a.c. s-au desfășurat lucrările Conferinței ra
ionale a femeilor. Lucrările conferinței au întrunit delegate si invi
tate din toate colțurile raionului. Au fost prezente activiste ale mișcării 
de femei, muncitoare, colectiviste, profesoare, învățătoare, medici, in
ginere, tehniciene, gospodine, care prin activitatea lor rodnică în pro
ducție sau pe tărîm obștesc și-au cîștigat încrederea și stima semene- 
ior lor, primind mandatul de a le reprezenta la conferință.

Din partea Comitetului raional de partid, tovarășul Ștefan Boureanu 
prim-secretar a apreciat prețioasa contribuție pe care miile de femei din 
raionul nostru, alături de toți oamenii muncii, și-o aduc la înflorirea 
economică și social-culturală a raionului.

Totodată a dat indicații prețioase cu privire la activitatea viitoare a 
femeilor în industrie și agricultură, pe tărîm obștesc și cultural-educativ, 
pentru ă-și aduce o tot mai măre contribuție la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid.

Raportul de activitate al Comi;e- 
tului raional al femeilor, prezenta’' 
de tov. Sandu Lucreția, președinta 
comitetului, a scos în evidență con
tribuția adusă de femei prin munca 
organizatorică și cultural-educativă, 
desfășurată sub conducerea și în
drumarea organelor și organizații
lor de partid, la îndeplinirea măre
țului program trasat de cel de-al 
II I-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.

In întreprinderile raionului, ală- 
tliri de bărbați cele peste 600 mun
citoare, antrenate în întrecerea so
cialistă’ participă cu entuziasm la 
îndeplinirea’ sarcinilor economice, la 
realizarea șî depășirea obiectivelor 
stabilite în planurile de producție, la 
creșterea productivității muncii si 
realizarea a cît mai multe economii. 
In raionul nostru sînt cunoscute re
zultatele obținute de muncitoarele de 
la fabrica ,-,Ardeleana", I.R.I.L.. fa
brica '„Șintirnbru“,_ întreprinderea 

\ poligrafică, șî altele care au în aten- 
ția lor -îmbunătățirea permanentă a 
calității produselor, reducerea conti
nuă a prețului de cost.

Numeroase femei dețin de mult 
timp titlul - de fruntașe în producție 
cum sînt Iov. Moldovan Ana și 
Schiau pârăschiva de la fabrica 
„Ardeleana" Sicog, Zina și Filus. 
Victoria de la I.R.I.L. Rezultate deo
sebite au-obținut și tovarășele din 
cadrul E. M. și U.C.M. Zlatna, 
B.R.P.R., P.T.T.R. și alte întreprin
deri șî organizații economice.

O contribuție importantă la satis
facerea tot mai deplină a cerințelor 
oamerrîlor rhUn’cii au adus-o lucră
toarele dîn cooperația meșteșugă
rească, -'comerțul’■dg-ștat și coopera
tist. Față de- anii trecuți-s-a îmbu
nătățit, simțitor deservirea populați- 

femeile din aceste sectoare de 
muncă dovedind multă preocupare 
pentru aceasta.

Cu toate rezultatele bune obținute 
în industrie și în celelalte sectoare 
economice, atît darea de seamă' cît 

•și discuțiile, purtate în cadrul lucrări-, 
lor conferinței de tov. Tofan Reghina. 
Dreghîcî Maria și altele au scos în 
evidență faptul că mai sînt încă 
multe de făcut pentru a ridica mun
ca și activitatea tuturor femeilor pe 
O treaptă superioară. In industrie 
muncitoarele sînt chemate să parti
cipe activ în întrecerea socialistă. In 
atenția comisiilor de femei din între- 

* prinderi va trebui să stea îndruma- 
rea și mobilizarea femeilor în spre 
calificare și ridicarea calificării lor, 
participarea actiyă la consfătuirile 
de producție etc. ■

In cooperația meșteșugărească, in 

comerțul de stat și cel cooperatist 
să se acorde mai multă: grijă edu
cării femeilor. Lucrătoarele din co
merț să lupte și mai mult pentru 
reducerea cheltuielilor de circulație, 
pentru apărarea cu grijă a avutu
lui obștesc.

îndeplinirea acestor sarcini cere 
atît din partea comisiilor de femei, 
cît și a Comitetului raional al femei
lor o susținută muncă organizato
rică pentru a face ca fiecare mun
citoare, lucrătoare din cooperația 
meșteșugărească sau din comerțul 
de stat și cooperatist să nu rămînă 
in afara activității ce se desfășoară 
în aceste unități să devină luptătoa
re active pentru îndeplinirea tuturor 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern.

Darea de seamă a Comitetului ra
ional al femeilor a scos în evidență

Conferința raională 
a femeilor

aportul femeilor la dezvoltarea și 
întărirea economică a gospodăriilor 
colective din raion, felul cum aces
tea, îndrumate de organizațiile de 
partid se străduiesc să obțină pro
ducții sporite de cereale și produse 
animaliere, grija lor pentru proprie
tatea obștească.

Ținînd seama de sarcinile trasate 
de partid. Comitetul raional al fe
meilor a avut în centrul atenției sale 
mobilizarea femeilor din agricultu
ra raionului la executarea lucrărilor 
agricole la timp și de bună calitate 
pentru a smulge pămîntului rod bo
gat. Multe colectiviste prin hărnicia 
cu care muncesc, prin preocuparea 
de care dau dovadă pentru întări
rea gospodăriei colective și-au cîști
gat încrederea și stima colectiviști
lor. Cu rezultate bune muncesc mul
te femei ca brigadiere, șefe de e- 
chipă sau îngrijesc -cu atenție ani
malele ce li s-au încredințat și în 
acest caz se pot da multe exemple. 
Colectivistele din G.A.C. Mihalț au 
efectuat peste 152.000 zile-'muncă la 
diferite lucrări agricole. Cu rezultate 
bune au muncit și colectivistele din 
Teiuș, Cistei, Cricău. Ighiu, Hă- 
pria, Galda de Jos și alte comune și 
sate ale raionului, contribuind prin 
aceasta la obținerea de producții 
sporite la ha.

Darea de seamă cît și tov. Topîr- 
ceanu Elena, Mezei Maria și altele 
care au discutat pe marginea aces
teia, au scos în evidență și alte as
pecte pozitive din munca colectivis
telor din sectorul legumicol, avicol, 
etc.

Conferința raională a apreciat că 
rezultatele obținute în munca și ac
tivitatea femeilor din cadrul gospo
dăriilor colective nu sînt ne măsura 
posibilităților și a sarcinilor econo
mice actuale. De aceea comitetele'și 
comisiile de femei vor trebui să 
muncească cu rezultate mai bune 
în ce privește mobilizarea colecti
vistelor la muncile agricole. Să fie în
drumate să muncească. în sectorul 
zootehnic, unde în nrezent lucrează 
un număr mic de femei, cît mai mul
te colectiviste care prin' priceperea 
lor oot contribui în și mai mare mă
sură la dezvoltarea sectorului zoo
tehnic si la creșterea producției de 
carne, lapte, ouă. etc.

Deosebite sînt rezultatele obținute 
de femei în ce privește buna gos
podărire a orașului, comunelor și 
satelor. Mii de femei, iau parte ac
tivă la conducerea treburilor obș
tești. In perioada la care se referă 
darea de seamă femeile din raion 
au efectuat zeci de mii ore muncă 
patriotică reălizînd în acest fel mai 
mult de 800.000 lei economii, evi- 
dențiindu-se comitetele de femei din 
Alba Iulia. Mihalț. Almașul Mare. 
Zlatna, Meteș, Berghin, Cricău și 
altele.

Rezultatele ce s-au obținut în ra
ionul nostru în toate domeniile de 
activitate și la care au participat 
masa largă a femeilor, mobilizate de 
comitetele și comisiile de femei, sub 
conducerea și îndrumarea organizații
lor de partid, nu sînt întîmplătoare. 
Ele sînt rodul creșterii conștiinței fe
meilor ca urmare a muncii cultural- 
educative ce se desfășoară cu aces
tea, sînt rezultat al înțelegerii ma- 
Sei largi de femei că este necesară 
participarea lor la munca productivă 
și în activitatea social-culturală.

Vorbitoarele care s-au succedat la 
tribuna conferinței au dat dovadă de 
o puternică creștere a spiritului lor 
de răspundere față de munca pe 
care o depun în întreprinderi sau pe 
ogoare, în spitale sau la catedră, 
în educarea constructorilor de mîine 
ai comunismului.

Entuziasmul manifestat de toate 
participantele a întărit, ceea ce s-a 
accentuat de la tribuna conferinței, 
recunoștința profundă a femeilor față 
de Partidul Muncitoresc Romîn pen
tru viața demnă și liberă pe care o 
trăiesc ele astăzi ca cetățene cu 
drepturi depline.

Conferința raională a ales noul 
Comitet raional al femeilor. Ca pre
ședintă a comitetului raional a fost 
realeasă tov. Sandu Lucreția.

0 nouă variantă a lui... „vino mîine“
Oamenii muncii din orașul și ra

ionul nostru apreciază eforturile ma
jorității lucrătorilor din cooperația 
meșteșugărească pe care aceștia le 
depun pentru o cît mai civilizată de
servire a populației. Cuvinte de lau
dă auzi spunîndu-se la adresa celor 
ce execută o încălțăminte frumoasă, 
cu gust. Laude sînt aduse croitorilor 
care execută un costum de haine ca 
turnat, cum se spune. Cetățeanul este 
mulțumit și atunci cînd lucrătorii 
din cooperația meșteșugărească își 
respectă cuvîntul în ce privește ter
menul de executare a lucrărilor. Și 
acest fel de deservire, de atenție față 
de cerințele oamenilor muncii au de
venit atît de firești în zilele noastre.

In unele cazuri însă, ești nemul
țumit, pe bună dreptate de felul cum 
unii lucrători din cadrul cooperati
vei meșteșugărești „Mureșul" din 
Alba Iulia înțeleg să-și facă dato
ria. Și orice s-ar spune în această 
privință faptele sînt cel mai puter
nic argument.

La începutul anului trecut, tov. 
Tanislav Gheorghe, salariat ' la 
U.C.M; .Zlatna și-a cumpărat de la 
unitatea 0.C.L. din localitate un 
picup. După puțin timp aparatul s-a 
defectat. Reclamînd cazul - respon
sabilului de magazin, acesta l-a în
drumat să se prezinte cu aparatul 
la cooperativa „Mureșul" din . Alba 
Iulia, care are obligația ca în ter
menul de garanție să execute lucrări 
de reparație. A luat aparatul și în

Pregătirea semințelor 
pe primul plan

Temperatura tot mai ridicată din 
ultimele zile ne vestește că ne des
part tot maj puține zile de perioada 
cînd vom începe lucrările agricole 
de primăvară. Pentru a întîmpina pe 
deplin pregătiți campania de însă- 
mînțări de primăvară, colectiviștii 
din raionul nostru se pregătesc in
tens în aceste zile.

Una din principalele preocupări 
ale consiliilor de conducere ale gos
podăriilor colective în perioada de 
față este îndreptată asupra luării tu
turor măsurilor centru asigurarea 
și pregătirea din timp a întregii can
tități de semințe necesare. Pînă la 
data de 20 februarie în majoritatea 
unităților agricole socialiste din ra
ionul nostru au și fost asigurate a- 
proape toate soiurile de semințe ne
cesare.

De asemenea, au fost trimise pro
be. la laboratorul regional pentru 
controlul semințelor de către toate 
unitățile agricole în afară de gos
podăriile colective din Totoi și Te
iuș care trebuie ca în timnul cel mai 
scurt să trimită probe de semințe 
pentru control. L» fel. conducerea’ 
unităților agricole din Drîmbar. Al
ba Iulia. Stremț și altele ale căror 
semințe de orz. ovăz și borceag au 
fost respinse pentru gradul nesatis
făcător la germinație și puritate, 
trehuie să trimită de urgență noi 
nrobe .de semințe pentru control. 
Trebuie, de asemenea, ca în timpul 
cel mai scurt, consiliile de condu
cere ale G..A C. din Galtiu. Alba lu- 
lia. Miceștî, Căpud. Teiuș și Drîmbar 
să ia toate măsurile pentru asigura
rea semințelor de fasole si dovleac 
la care mai sînt încă deficitare.

Transportul gunoiului 
de grajd în cîmp

Pentru a fertiliza suprafețe cît 
mai mari de teren, colectiviștii din 
raionul nostru transportă zilnic în
semnate cantități de gunoi de grajd 
in cîmp. Interesul mare care se a- 
cordă acestei acțiuni se vede și prin 
faptul că pînă la data de 18 februa
rie a.c. au fost îngrășate aproape 800 
hectare teren transportîndu-se în 
cîmp peste 14.300 tone gunoi de 
grajd. Un exemplu bun în ce pri
vește organizarea și desfășurarea 
muncii de fertilizarea solului îl con
stituie gospodăria colectivă din Mi
halț care a reușit ca pînă la această 
dată să transporte în cîmp peste 
2.ÎOO tone îngrășăminte naturale din 
2.500 tone cît are prevăzut a tran
sporta pînă la începerea campaniei 
de primăvară. In ce privește fertili
zarea solului, rezultate frumoase au 
obținut de asemenea și gospodăriile 

ziua de 2 februarie 1963 s-a prezen
tat . la atelierul de specialitate al 
cooperativei. A primit în schimbul 
aparatului bonul cu nr. 135 cu asi-’ 
gurarea că peste puțin timp picupul 
va fi reparat. A trecut acest timp și 
cetățeanul s-a prezentat pentru a-și 
ridica aparatul. I s-a spus de lucră
torii de la ateiierul de reparat apa
rate de radio și televizoare, să mai 
aibă răbdare. După o perioadă oa
recare de timp tov. Tanislav se pre
zintă din nou la atelier. Dar și de 

Pe urmele unei scrisori

astă dată i se repetă aceeași poves
te: mai aveți răbdare. După alte și 
alte drumuri făcute de la Zlatna la 
cooperativă, cei din atelier vin cu 
alte „motive" pentru a lămuri ț>e 
cetățean să mai aibe răbdare, că 
încă aparatul nu a fost reparat și 
anume că trebuie să primească do
cumentație de la București. Cînd 
omul a crezut că a sosit și documen
tația s-a prezentat iarăși la atelie
rul cooperativei. De astă dată alt 
motiv: „Așteptăm să ne sosească de 
la București un specialist, mai aveți 
puțină răbdare", — era îndemnat 
tov. Tanislav.

In sfîrșit în ziua de 7 septembrie 
1963 (după șapte luni de așteptare și 
amînări) se prezintă cetățeanul la 
secția respectivă a cooperativei, de 
astă dată pentru a 12 oară, . fiind 

colective din Galda de Jos, care a 
transportat în cîmp 1.500 tone de 
gunoi de gra jd, gospodăria colectivă 
din Benic 900 tone, cea din Șard și 
multe altele.

Cu toate acestea trebuie arătat că 
mai sînt unele consilii de conducere 
din gospodăriile colective care deși au 
încă mari posibilități, totuși nu se 
preocupă în suficientă măsură de 
folosirea atela jelor pe care le au la 
transportul zilnic al îngrășămintelor 
naturale în cîmp în perioada de fa
ță. Numai așa se explică faptul ca 
la unele gospodării colective ca cele 
din Totoi, Henig și altele în . perioa
da de timp de la 10 la 18 februarie 
s-au transportat în cîmp numai în
tre 10-20 tone de gunoi, de" grajd1. 
Deoarece, aceste unități sînt rămase 
mai în urmă în se privește fertili
zarea terenului, în zilele următoare 
principala atenție a consiliilor de 
conducere trebuie îndreptată asupra 
intensificării muncii de fertilizarea 
solului.

Lucrări în livezi
Datorită condițiilor create de co

lectivizarea agriculturii, și îri raio
nul nosțru tot mai multe gospodării 
colective a-u’plantat cu pomi fructi
feri suprafețe însemnate de teren 
impropriu culturii cerealelor. Numai 
in ultimii doi ani s-au făcut comple
tări si plantări masive pe aproape 
200 ha. Numeroase gospodării co
lective din raion și-au prevăzut în 
planurile de perspectivă ca în pri
măvara aceasta și în anii următori 
să-și dezvolte tot mai mult livezile 
prin plantarea de noi suprafețe.

Pentru creșterea sănătoasă a po
milor și asigurarea unui rod tot mai 
bogat de fructe, livezile existente 
trebuiesc îngrijite și apărate de di
ferite boli și dăunători. Una din lu
crările cele mai importante care se 
cere a fi executată în această pe
rioadă este ' stropirea’pomilor. Pen
tru desfășurarea în bune condițiuni 
a lucrărilor de stropiri, Consiliul a- 
gricol raional a luat din timp o se
rie de măsuri. Astfel ,au fost asigu
rate din timp toate meterialele nece
sare ca, mașini, echipament de pro
tecție și soluția respectivă. De ase
menea, pentru bazinele pomicole Be-, 
nic și Stremț au fost organizate și 
instruite echipe speciale care au ș.i 
început executarea lucrărilor. Trebu
ie ca în timpul cel mai scurt și gos
podăriile colective „din Cistei, To
toi, Alba Iulia și Teiuș să ridice ma
terialele repartizate de. secția horti.- 
viticolă a Consiliului agricol raio
nal. La fel, trebuie ca toate unitățile 
agricole din raion care au livezi 
să-și organizeze echipe de stropitori, 
și să înceapă în timpul cel mai 
scurt lucrările în livezi.

convins că nu va mai fi amînat șt 
îndemnat să mai aibă puțină răbda
re.. Dar mare i-a fost mirarea cînd 
un alt „argument" a venit să com
pleteze pe celelalte. De astădată ce
tățeanul a. primit o adresă din par
tea cooperativei „Mureșul" prin care 
i.se face.cunoscut (după atîta timp), 
că aparatul chipurile ar fi fost „vio
lat" (nu se știe de cine) că îi lip
sesc piese și ca atare nu se pdate 
repara. Interesantă descoperire. Dar 
de ce nu i ș-a spus cetățeanului a- 
cest lttcru de la început; de'ce i s-â 
eliberat bon, de ce, în fine, a fost 
amînat ,de j>e o zi pe alta făcîndu-l 
să-și. irosească timpul prețios ’ chel
tuind totodată și bani pentru'tren? 
Cu ce drept au făcut tovărășii de la 
cooperativa „Mureșul" acest lucru?

.Căzui de mai sus nu este unicul, 
nici la secția de reparații aparate de 
radio și televizoare și nici la alte 
secții pic cooperativei meșteșugă
rești „Mureșul" din Alba Iulia.

După cît se pare' unii lucră
tori din cadrul coperativei atl des
coperit o nouă variantă'a Tui „vin® 
mîine" cu alta-: „mai aveți răbdare". 
Dar cită răbdare trebuie să ai cu a- 
semenea . lucrători care nu înțeleg 
să-și facă pe deplin datoria, care nu 
țin seama că trebuie să aibă respect 
pentru munca omului, pentru timpul 
său și a nu-1 purta pe drumuri.

In asemenea, cazuri conducerea 
cooperativei „Mureșul" va trebui să 
nu aibe răbdare și să ia măsuri îm
potriva tuturor acelora care dove
desc atitudini înapoiate față de ce-1 
rintele oamenilor muncii.

I. URZICEANU



Scrisori de la corespondenți

ROD AL STRĂDANIILOR
încă de la începutul anului, mun

citorii. inginerii și tehnicienii Sta
ției C.F.R. Teiuș s-au străduit ca 
prin munca lor să obțină succese cit 
mai de seamă in producție. Și stră
daniile lor s-au concretizat in bilan
țul efectuat la sfîrșitul lunii ianua
rie. Planul tuturor indicatorilor a 
fost realizat și chiar depășit. Indi
cele tone nete marfă expediată a fost 
realizat in proporție de 132 la sută, 
încărcătura statică pe osie a fost 
îmbunătățită cu 13 Ia sută, iar tim
pul de staționare a vagoanelor a 
fost redus cu 19 la sută.

In perioada care s-a scurs din a- 
ceastă lună, harnicul nostru colec
tiv a continuat cu același elan între
cerea. obținind noi succese. Planul 
producție: globale pe prima jumăta
te a lunii în curs a fost realizat în 
proporție de 114 la sută.

O contribuție de seamă ia obți
nerea acestor însemnate succese au 
adus-o toți muncitorii Stației C.F.R. 
Teiuș și in mod deosebit tovarășii 
Trifan Nicolae. Stoichiță Dumitru, 
Inocan Gheorghe, Dragotă Octavian. 
Verdes Andrei. Comsa loan si alții.

LIȚU F1LIP

Tot mai mult fier vechi colectat
Acțiunea patriotică de colectarea 

fierului vechi se desfășoară pe zi 
ce trece cu tot mai mult elan. In 
pas cu îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan muncitorii de la în
treprinderea de industrie locală, sec
ția Ateliere centrale sau cei de la 
sectorul Rețele electrice au colectat

și predat I.C.M.-ului în acest an pes
te 50 tone fier vechi.

Drept urmare a rezultatelor bune 
obținute de către colectivele multor 
întreprinderi din raion în această 
acțiune in cursul acestui an s-au co
lectat și predat furnalelor de la Hu
nedoara cantitatea de peste 175 tone 
fier vechi.

G. VARGA

O datorie de onoare

Intre 24-26 februarie, pe ecranul cinematografului „Victoria” din Al
ba lulia va rula filmul „Harakiri”, o producție a studiourilor japoneze.

Filmul demonstrează absurditatea străvechiului obicei — harakiri, pre
cum și falsa concepție despre onoarea și vitejia afișată de samurai.

Secțiilor-cadre cu o calificare cit mai inaltă!
(Urmare din pag. l-a)

Tot mai multi oameni ai muncii 
din raionul nostru răspund măreței 
acțiuni de a dona singe, conștienți 
fiind că prin aceasta contribuie la 
salvarea multor vieți omenești. Nu 
de mult Ia circumscripția sanitară 
din comuna Cricău a avut loc o 
astfel de acțiune de masă la care 
au răspuns un număr de 61 de do
natori. Printre 
lacob, Ajemeș 
Szabo Maria.

N-au trecut 
exemplul celor 
și de locuitorii comunei Teiuș. N'u-

ei sint tov. Muntean 
loan. Udrea Ioan, 

Meteș Aurel și alții, 
decit cîteva zile și 
din Cricău a fost luat

Taxa fixă
Simbăta trecută, pe la 

am fost căutat in mare 
Anca Nicolae, șofer pe autocisterna 
I.G.O. și Anghel Ispas însoțitorul 
său. care mi-au făcut cunoscută so
sirea în Stația C.F.R. Alba lulia a 
unui vagon de combustibil aparțină
tor întreprinderii unde lucrez.

Le-am mulțumit pentru oboseală 
și am dat să ne despărțim. Dar bi
nevoitorii mei nu se prea grăbeau să 
plece. Era. după ei. o „afacere” pe 
care nu voiau s-o scape.

Șoferul. Anca Nicolae s-a apropiat 
și mi-a șoptit la ureche. O sută! 
Nedumerit oarecum, am căutat să-i 
arăt căci nu am posibilitatea achi
tării sumei pretinse, întrucit con
travaloarea cheltuielilor de trans
port este suportată de întreprindere

orele 20. 
grabă de

Posibilități

intr-o singură zi la circumscrip- 
s-au prezentat 
donatori. De

mai 
ția sanitară de aici 
un număr de 68 de 
menționat este faptul că printre to
varășii Crișan Maria. Avram la
cob. Medrea loan, Molnar Arpad, 
Radu Aurel, Ciortea Aurelia, Cîm- 
pean Maria. Berta Viorel, Rațiu Me
lania si alți donatori de singe, multi 
sint din cei care participă cu regu
laritate la măreața acțiune de ma
să. întreprinsă de către cadrele sa
nitare din raionul nostru.

M. BUDULA

.. 200 lei
pe cale legală. Dar. nu a fost chip 
să-1 conving. Dacă nu dai suta, nu 
pot efectua transportul și pace bu
nă — a spus el. De bună seamă că 
nu — a întărit și Anghel Ispas care, 
la rînduî său, voia și el o sută.

Văzind acestea, le-am spus: date 
fiindu-vă pretențiile, renunț la ser
viciul dumneavoastră, lucru care de 
altfel l-am și făcut. A doua zi am 
apelat la I.G.O. Sebeș, care de înda
tă a trimis mașina și a descărcat 
vagonul cu combustibil.

Asemenea atitudini ca ale celor 
doi în cauză sînt de neiertat și con
ducerea I.G.O. Alba trebuie să ia 
cele mai severe măsuri pentru ca 
ele să fie curmate pentru totdeauna.

JID EUGEN
Fabrica „Ardeleana” Alba lulia

A fost un timo. cînd în cadrul sin
dicatului salariaților sanitari se des
fășura o intensă activitate ciiltural- 
educativă si artistică. Da! A fost. 
De atunci însă, s-a sems-------
dehingată nu glumă. Si 
cumva să-tî amintești de 
aooi tot cuiva din cadrul 
h>i sanitar trebuie să te 
<”ine alții dacă nu vreunul din ei 
ți-ar nutea oferi drogul aducerii a- 
minte’!

Insfîrsit în nnsesia miraculosului 
drog .iată-te călător pe firul anilor 
Notezi. In urmă cu cîtiva anL ne 
scena Casei raionale de cultură din 
localitate, artiștii amatori din ca- 
drtjț sindimtului sanitar au prezen
tat cu mult succes un nrooram de 
brigadă artistică de agitație cu te
ma ...Mărtisoare”. au «părut pe a- 
ceeași scenă cu o orchestră de mu
zică ușoară și s-au remarcat ca ta- 
lentati interoreti în piesa de teatru 
„Suflete de hîrtie”. Aooi mai aproa
pe de „zilele noastre” au mai pre
zentat un program de brigadă ci 
tema „8 Martie”, cîteva conferințe și 
simpozioane.

Cu acestea firul notărilor se în
cheie. Au trecut în șir săptămîni. 
luni. Ba au trecut și ani împliniți, 
fără ca în cadrul sindicatului sala- 
riaților sanitari să se mai petreacă 
ceva deosebit pe linia activității cul- 
tural-artistice. Stăruie deci în jur-

vreme în
de vrei 

acel timo. 
sindîcatu- 

a dresezi.

planificată. Sînt însă și unii cursanți 
ca Avram Ioan 1. Petru, Costache 
Mihai, Joldiș Traian, Crișan Augus
tin, Miclea Iosif, Moga Iosif și alții 
care absentează de la cursuri, cre- 
înd goluri în pregătire și influențînd 
negativ procesul muncii. Ca o 
lipsă trebuie să mai arătăm și fap
tul că în unele cazuri unii lectori 
nu-și fac pe deplin datoria. Sînt 
lectori ca tov. Marinescu Șofron și 
inginer Rusu Gheorghe care nu res
pectă graficul de ținerea lecțiilor și 
nu acordă întreaga atenție pregă- 

și predării lecțiilor. Asemeneafirii

atitudini duc la scăderea gradului 
de pregătire a cadrelor și ele vor 
trebui lichidate.

Am arătat mai sus cîteva proble
me privind calificarea cadrelor în 
exploatarea noastră. Rezultatele obți
nute pînă acum nu ne mulțumesc pe 
deplin. Sub îndrumarea comitetului 
de partid și cu ajutorul comitetului 
sindicatului, conducerea exploatării 
va lua noi măsuri 
cit mai temeinică 
oarece de aceasta 
mai mare măsură 
a productivității muncii.

pentru pregătirea 
a cadrelor, de- 
depinde în cea 
continua creștere

Să creștem cît mai multe păsări 
în gospodăriile colective I

(Crmare din pag. I-a)
Viniul de Jos, Ciugud, Drimbar, 
Galtiu, Mihalț, Cistei și Căpud — 
gospodării colective apropiate de 
Mureș — creșterea giștelor va tre
bui să se bucure de mai multă aten
ție, deoarece acestea aduc mari ve
nituri gospodăriilor colective. Recen
ta hotărîre privind avantajele mari 
caie se acordă pentru crescătorii 
care încheie contracte pentru preda
rea de gîște îndopate, trebuie să con
stituie un puternic stimulent pentru 
a da acestei ramuri o dezvoltare cit 
mai mare.

Dezvoltarea continuă a creșterii 
păsărilor, trebuie să constituie o 
preocupare de seamă și pentru gos
podăriile individuale ale colectiviș
tilor. In mod special organizațiile de 
partid și sfaturile populare trebuie 
să îndrume comisiile și comitetele 
de femei ca acestea să antreneze un 
număr cit mai mare de femei la creș
terea păsărilor.

Avem toate condițiile ca în acest

an să dezvoltăm puternic creșterea 
păsărilor în fiecare gospodărie co
lectivă. Este nevoie de preocupare, 
de străduință permanentă, astfel ca 
să se crească nu numai un număr 
mare de pui, ci să se obțină și o 
producție tot mai mare de came și 
ouă, pentru continua îmbunătățire a 
aprovizionării populației.

trebuie din plin valorificate
naiul activității culturale a acestui 
sindicat, cu largi posibilități de a- 
firmare, o seamă de file albe.

Care să fie cauzele acestei înde
lungate stagnări? întrebarea nu 
e lipsită de sens, mai ales că în a- 
cest răstimp de tăcere din partea 
salariaților sindicatului sanitar. în 
alte sindicate s-au obținut realizări 
de seamă pe linia activității cultu
ral artistice. Membrii acestora au 
apărut pe scenă în diverse formații 
cu prilejul desfășurării celui de-al 
VI-lea concurs și prima etapă a con
cursului al VlI-lea, Artiștii amatori 
din cadrul sindicatului salariaților 
sanitari însă, au lipsit de la aceste 
manifestări. Comitetul sindical de 
aici, președinte dr. Vultur Mircea, 
fără nn plan de muncă concret, cu 
sarcini precise repartizate pe mem
brii c miletului, a lăsat lucrurile să 
se desfășoare de la sine. Si față de 
aoeastă situație, chiar si atunci cînd 

a fost sesizată, nici Consiliul lo- 
’cal al sindicatelor si nici organiza
ția de partid a spitalului n-au luat 
măsurile de trebuință pentru lichi
darea lipsurilor. Au fost apoi și alte 
cauze care au stat de-a curmezișul 
desfășurării activității culturale din 
cadrul sindicatului salariaților sani
tari. In timp ce unii membrii de sin
dicat ca. de pildă, Harabagiu Con
stanța, Codău Sabin,^ Sicoe Iudita și 
Bărbănțan Maria s-au afirmat întot
deauna gata să participe la orice
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acțiune cultural-educativă și artisti
că, în rîndurile medicilor Petre Ho- 
ria, Luca Cornel și alții nu s-a gă
sit aceeași înțelegere cu toate că ar 
fi putut să-și aducă o prețioasă con
tribuție la aceasta.

Puternic ca număr de membrii, 
comitetul sindical al salariaților sa
nitari, noate și trebuie să iese 
impasul în care se găsește în 
privește activitatea culturală, 
în cadrul, acestui comitet sindical 
oameni pricepuți. ba chiar cu vădite 
talente. Tovarășul medic Stăneseu 
Gheorghe e un interpret talentat. To
varășii medici Radu Aurel, Vaipan 
Constantin. Taner Vera și alții sînt 
instrumentiști de valoare, iar tova
rășii medici Petrovici Petre și Ta
ner Aurel, prin cunoștințele muzi
cale pe care le posedă, își pot adu
ce o prețioasă contribuție la organi
zarea de audiții muzicale interesante.

Sînt deci în cadrul sindicatului 
salariaților sanitari posibilități pen
tru a desfășura o rodnică și perma
nentă activitate cultural-artistică. Să 
fie pe deplin valorificate aceste po
sibilități. Să se pornească cu toată 
hotărîrea la traducerea în viață a 
obiectivelor cuprinse în planul de 
muncă recent întocmit privind acti
vitatea culturală, fiecare membru de 
sindicat făcînd din participarea sa 
activă la acțiunile inițiate de comi
tetul sindical un punct de cinste.

Spartachiada de iarnă a tinere
tului, competiția sportivă a sezonu
lui, antrenează pe zi ce trece un nu
măr tot mai mare de sportivi în des
fășurarea diferitelor probe.

Timpul prielnic din acest sezon a 
favorizat pe amatorii sporturilor de 
iarnă din raionul nostru să des
fășoare interesante competiții spor
tive prilejuite de spartachiada de 
iarnă, in cadrul etapei a 11-a a spar- 
tachiadei pe centre de comune avînd 
loc concursuri la tenis de masă, șah. 
tir, trintă. haltere, schii și săniuțe. 
Și peste tot în raion, la Ighiu, Te
iuș sau Zlatna numărul participan- 
ților a fost de peste 1.000 de concu- 
renți care s-au întrecut în probele 
respective pentru cucerirea primelor 
locuri, care Ie asigură astfel parti
ciparea la etapa următoare (faza ra
ională).
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In cadrul pregătirilor pentru re

luarea returului campionatului regio
nal de fotbal, echipa „Refractara” a 
susținut în ultima săptămînă cîteva 
meciuri amicale. Intîlnind pe teren 
propriu echipa „Dacia” Orăștîe. 
„Refractara” a terminat la egalitate 
2-2. In cadrul deplasării care a fă
cut-o apoi la Cugir, echipa „Refrac
tara” a fost întrecută de către Me
talurgistul Cugir (categoria B) ctr 
scorul de 8-0.

Duminica trecută echioa „Refrac
tara” a susținut un meci de verifi
care cu echipa „Metalul” din Aiud 
ne ca--» a învins-o cu categoricul 
scor de 5-1.
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Echipele masculine și femenine de 

volei ale școlii medii Horia, Cloșca 
și Crișan din Alba lulia s-au depla- 

în zi„a de 15 februarie 1964 la 
Aiud unde au întîlnit echipele ele
vilor din localitate. Ambele întîlnirt 
s-au terminat cu scorul de 3-0 în 
favoarea gazdelor.

Echipele masculine și femenine de 
baschet ale școlii sportive de elevi" 
din localitate, au participat în zilele 
de 15 si 16 februarie 1964 la etapa 
regională a Campionatului republi
can de baschet juniori, ce a avut Ioc 
la Brad. Echipele din Alba lulia au 
ocupat locul II la o diferență de nu
mai un punct față de prima clasată.

Coresp. D. TORSAN

COLECTIVIȘTI!
Magazinul de mobilă al cooperativei 
de consum Teiuș vă pune la dispo
ziție un variat sortiment de mobilă: 

camere combinate, dormitoare, 
sofale, biblioteci, bucâtârii

Cumpărarea se poate face și cu plata în rate.

Mașinile de spălat rufe,
„Perla", „PAltîniș**, 

„Tehnomelar
precum și aspiratorul de praf „Uecard” 

se vînd cu plata în rate la magazinul 
nr. 16 — Electrice — din Alba lulia și 
Metalo Chimic din Zlatna ale O. C. L. 
Comerț mixt Alba lulia.

Vizitați
magazinele alimentare ale 0. C. L. Comerț 
Mixt din Alba lulia și Zlatna, asortate cu:

dulciuri, conserve de legume și 
fructe, paste făinoase, băuturi 
și lichioruri în toate sortimentele.
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ANUNȚ
Baia comunală I. G. O. Alba lulia funcționează în condiții 

îmbunătățite cu următorul program :
— miercuri de la orele
— joi de la orele
— vineri de ia orele ■
— sîmbătă 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.
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14—20 (pentru femei la bazin și aburi)
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