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CONTRACTĂRILE CU STATUL
0 SURSA DC VENITURI MAR

nostru socialist, 
colective au 
partea statu- 
termen lung 

animale și ri- 
necesare, pen-

Partidul și guvernul nostru au în 
permanență în centrul atenției pro
blema continuei îmbunătățiri a a- 
provizionării oamenilor muncii cu 
tot mai multe produse agro-alimen
tare. Ca o dovadă grăitoare a aces
tui fapt stau mărturie măsurile pe 
care partidul și guvernul Ie iau pen
tru continua dezvoltare a agricul
turii. An de an sînt alocate sume 
tot mai mari nentru înzestrarea teh
nică a agriculturii, pentru consoli
darea sectorului 
GosnndSriile noastre 
primit și primesc din 
iui nostru credite pe 
pentru cumpărarea de 
dicarea de construcții 
tru dezvoltarea viticulturii și pomi
cultură" și înființarea de alte ramuri 
aducătoare de mari venituri. Numai 
în raionul nostru au fost acordate 
în anul trecut gospodăriilor colective 
credite pe termen lung si fără do- 
bîndă pentru procurarea de animale 
în valoare de peste 4 milioane lei.

Răsnnnzînd griiii deosebite pe care 
o acordă partidul si guvernul dez
voltării agriculturii. îmbunătățirii 
continue a nivelului de viată al țără
nimii muncitoare, gospodăriile co
lective. membrii acestora precum 
și țăranii cu gospodării individuale 
din satele de munte încheie cu sta
tul contracte pentru a preda un nu
măr tot mai mare de animale îngră
șate statului. Această importantă 
sursă de venituri, contribuie în mod 
nemiilocît la consolidarea economi- 
eo-organizatorică a gospodăriilor 
colective, face să crească veniturile 
co'ecfîvistilor si a celorlalți crescă
tori de animale. Pe lîngă că oretul 
de contractare s-a îmbunătățit sînt 
acordate si alte multe av»ntaia cum 
sînt creditele, diferite scutiri etc. In 
anul trecut gospodăria colectivă din 
Teius a realizat În urma coufr-»rf5r:- 
lor cu statul de pe urma valorificării 
porcilor și a animalelor mari, un 
venit de peste 250.000 Iei. La aceas
ta se mai adaugă și alte venituri 
realizate din valorificarea producției 
animaliere. Venituri însemnate de 
pe urma contractelor încheiate au 
fost obținute și de gospodăriile co
lective din Berghin, Alba Iulia, Vin- 
țul de Jos, Cistei și altele care pe 
măsura dezvoltării sectorului zoo
tehnic, au sporit permanent contrac
tările de carne, lînă și lapte. Gos
podăria colectivă din Berghin, de 
pildă, a realizat numai din valori
ficarea laptelui de vacă și de oaie 
peste 100.000 lei, iar cea din Galda 
de Jos numai din valorificarea lap
telui de vacă a realizat un venit de 
peste 65.000 lei. Gospodăria colecti
vă dio Benic a predat cu 10 porci 
mai mult decît avea contractat.

Venituri sporite obțin de pe urma 
L contractărilor șî țăranii cu gospo- 
ț dărie individuală din satele de mun

te și membrii colectiviști care în- 
’cheie contracte cu animalele din 
^gospodăria personală. Așa, de pil
dă, producătorul Bolea Nicolae din 
Tăuți contractînd cu statul preda- 
Fta unei vite mari a primit peste 
4.000 lei, iar Jdira Viorel și Albu 
Gheorghe din Almașul Mare pentru 
eîte o pereche de boi pe care i-au 
predat au primit peste 9.000 lei fie- 
•are. De asemenea, Adam Petru din 
Almașul Mare după ce a crescut și 
predat 2 viței pentru care a primit 
4.900 Iei a încheiat recent contract 
cu statul de a crește și preda 6 vi
ței. Din cele cîteva exemple de mai 
sus se poate ușor vedea marile a- 
vantaje pe care statul le acordă ce
lor ce încheie contracte pentru crește
rea și predarea de animale.

In momentul de față în întregul 
raion se desfășoară acțiunea de în- 

■Vocheierea contractelor pentru anima- 
• ’ .le, lapte de vacă, miei și lapte de 

La fabrica de încălțăminte „Ardeleana" s-au creat în acești ani con
diții noi de muncă. IN CLIȘEU : Aspect din secția de pregătit-cusut.

oaie. Succesul deplin al acestei ac
țiuni de o deosebită importanță de
pinde într-o foarte mare măsură de 
popularizarea largă a avantajelor ce 
se acordă celor ce încheie contracte 
cu statul. De aceea, atît sfaturile 
populare comunale, cît și organiza
țiile de partid de la sate trebuie să 
sprijine încheierea de cît mai multe 
contracte cu statul printr-o intensă 
muncă politică și organizatorică ast
fel ca organele contractante — 
I.R.I.C., I.C.I.L. și cooperația de 
consum — să-si poată îndeplini și de
păși cifrele de plan stabilite. In 
multe comune și sate, acolo unde s-a 
acordat întreaga atenție acestei pro
bleme. unde sfaturile populare și 
organizațiile de partid au sprijinit 
concret această acțiune, au fost ob
ții. ute rezultate frumoase. La Stremt. 
AIrnasul Mare, Galda de Jos și 
în alte comune, atît la animale cît 
și la lapte și miei, sarcinile de plan 
sînt pe punctul de a fi îndeplinite. In 
gospodăriile colective unele preve
deri ale cifrelor orientative au fost 
chiar și depășite. Au fost dobîndite 
rezultate frumoase și în ce privește 
încheierea de contracte cu produ
cătorii individuali.

Cu toate rezultatele obținute mai 
sînt încă comune și sate unde ci
frele orientative nu sînt realizate de 
cît într-o măsură mică. Asa. de e- 
xcmplu. la porcine și la lapte de vacă 
procentul de realizare este necores
punzător. O vină principal» în a- 
ceastă direcție revine comitetelor e- 
xecutive ale sfaturilor popu’are care 
n-au înțeles să sprijine această im
portantă acțiune. Slab a fost spriji
nită acțiunea de contractare 
Ciugud, Ighiu, Hăpria 
comune unde comitetele 
ale sfaturilor ponulare 
au neoliîat aceast3 imoortantă sar
cină lăsînd pe achizitori să se des
curce cum pot. Nici organizațiile de 
partid de aici n-au intensificat mun
ca politică în rîndtd producătorilor 
spre a le arăta marile avantaje pe 
care le au încheind contracte.

Raionul nostru are posibilități 
sporite de a contracta și preda sta
tului cantități tot mai mari de car
ne. lapte si lînă. Trebuie însă mobi
lizate toate forțele la îndeplinirea 
acestei sarcini deosebite. Organiza
țiile de partid și sfaturile populare 
trebuie să aibă în centrul atenției a- 
ceastă problemă, sprijinind concret 
munca de încheiere a contractelor, 
astfel ca în timpul cel mai scurt 
sarcinile stabilite pe raion să fie 
nu numai îndeplinite, ci și depășite. 
In felul acesta sporesc considerabil 
veniturile gospodăriilor colective 
și ale țăranilor cu gospodărie in
dividuală și aducem o largă contri
buție Ia continua îmbunătățire a 
aprovizionării populației cu produse 
agro-alimentare.

Ia 
și alte 

executive 
respective

Ceva din marea frumușele
Cu niîini îndemînatice și cu zîm- 

betul pe buze controloarele de cali
tate Muntean Maria și Bădilă Teo
dora de la fabrica de încălțăminte 
„Ardeleana", verifică cu atenție 
fiecare parte croită și fiecare cusă
tură. Cînd pantoful este gata el e 
supus din nou unui examen riguros.

Prin mîinile lor au trecut mii, 
zeci de mii, milioane, multe milioa
ne perechi de încălțăminte. Și în fie
care zi grija și răspunderea pentru 
calitate, pentru ridicarea prestigiu
lui mărcii fabricii e tot mai sporită.

Incepînd cu prima operație și pînă 
la ultima, toate la un loc și fiecare 
în parte, sînt executate cu migală. 
Fiindcă aici la „Ardeleana" întîlnești
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In cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei

Succesele brutarilor

ț:

.1

ita-

Dînd viață angajamentele! 
in întrecerea socialistă pe < 
desfășoară în întîmpinarea c 
a XX-a aniversări 
triei, colectivul de muncă al inii 
prinderii de Panificație Alba h 
a obținut în prima lună a ant 
1964 rezultate frumoase.

Astfel, prin utilizarea completă 
suprafețelor de coacere productiv: 
tea muncii a crescut în luna trec 
cu 5.24 la sută, valoarea produc 
globale a fost depășită cu 3.1 la 
sută, iar prețul de cost a fost redus 
cu 65.000 lei.

Printre brutarii care și-au adus o 
contribuție de seamă la obținerea a- 
cestor realizări se numără tovarășii 
\ ereș Iosif. Vasiu loan. Deneșiu 
Ștefan. Strîmbei Vasile. Radu Do
rin. .Marian Nicolae și mulți alții 
care pe lîngă faptul că s-au străduit 
să-și îndeplinească și să-și depă
șească șarcinile de plan, au fabricat 
pîine de calitate tot mai bună.

Cu sarcinile de plan depășite
Colectivul de muncă de la Iprod- 

coop din Alba Iulia desfășoară o 
rodnică întrecere în întîmpinarea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei. După ce în cursul lunii ia
nuarie sarcina de plan a fost înde
plinită și depășită, succese de sea
mă au fost înregistrate și în cursul 
lunii februarie. Încă cu patru zile în 
urmă harnicul colectiv de muncă de 
aici a raportat că și-a realizat sar
cinile de plan pe această lună.

In centrul atenției colectivului 
de muncă de aici stă permanent pro
blema îmbunătățirii calității mobilei. 
Cu cîtva timp în urmă aici s-a in
trodus lustruitul mecanic, astfel că 

ei gospodăresc, să 
plin -— o spune de 
mîndrie directorul

oameni modești șî harnici care 
au înțeles că lupta pentru calitate 
cere din partea lor o participare con
știentă în care răspunderea perso
nală să se împletească cu interesele 
colectivului. Ei au înțeles că bene
ficiar este omul. Pentru el trebuie 
să creieze tot ce e frumos și bun. Iar 
străduința aceasta pentru tot mai 
frumos și tot mai bun nu cunoaște 
margini. Acest lucru îl descifrezi mai 
bine dacă pătrunzi în tainele acti
vității din fabrică.

Oamenii de aici îșî iubesc cu pa
siune meseria și posedă o nebănuită 
bogăție sufletească.

— La noi majoritatea muncitori
lor o formează femeile. Și nu există 
secție în care prezența femeii, inteli
gența și spiritul 
nu se simtă din 
fiecare dată cu 
fabricii.

Intr-adevăr, a
tale pantofi, ghete, sandale, aceasta 
c-'re în primul rînd multă pricepere. 
Și mai ales, cînd ți-ai luat angaja
mentul să depășești planul produc
ției, să realizezi economii, să con
tribui prin munca ta la îndeplinirea 
angajamentului comun al întregului 
colectiv, aceasta cere nu numai pre
ocupare, ci și o mare răspundere.

V-ați întrebat vreodată, 
riozitate, cît de mare e un 
tru pătrat?

Dacă dintr-o stofă pe 
cumperi îți liosește un 
sau îl ai în plus, e o nimica toată. 
Dar la secția de croi, pentru realiza
rea de cît mai mulți centimetri pă- 
trați piele economie e o adevărată 
luptă. Pentru că ei adunați la un 
loc, se transformă în zeci și sute 
de perechi de încălțăminte.

scoate din mîinile

din cu- 
centime-

care o 
centimetru

topiâ. împlinitâ

Calitatea șarjei elaborate mulțumește pe bună dreptate pe acești 
harnici muncitori din cadrul sectorului metalurgic al U.C.M. Zlatna. De 
altfel și discuția pe care o au cu maisirul Bendea Gheorghe spune a- 
cest lucru.

La I. R. I. L. Alba Iulia
La întreprinderea raională de in

dustrie locală din Alba Iulia se des
fășoară în aceste zile o însuflețită 

pe lîiîgă faptul că se obține o lus
truire de calitate crește productivita
tea muncii cu peste 10 Ia sută.

In cadrul întrecerii pe care o des
fășoară, rezultatele cele mai bune 

fost obținute de echipa condusă 
comunistul Dadc.ș Victor.

au 
de

In prima jumătate a lunii
Coleetivul de muncă de la Auto

baza de transporturi din orașul no
stru se străduiește zi de zi să-și în-

Numai tovarășele .Moldovan Ana 
și Schiau Paraschiva au realizat pe 
luna ianuarie și pe primele zece zile 
ale lunii februarie ale acestui an o 
economie de 2.989 dm.p. Dar cîte 
fruntașe nu are fabrica? Magda A- 
na. Pintea Cornelia. Udvary Elena. 
Bucur Elena. Morar Maria, Bîldea 
Ghița. Ciulea Maria, Bortoș Vero
nica, Vîntu Ecaterina și multe altele 
sînt mereu în frunte. O activitate 
creatoare, pasionantă desfășoară și 
inginera șefă, tovarășa Vădeantt 
Maria.

Prin hărnicia lor, femeile au con
tribuit ca valoarea producției glo
bale pe acest an să fie realizată în 
proporție de 102,39 la sută iar pro
ductivitatea muncii a fost depășită 
cu 2,21 la sută. Din angajamentul 
de a realiza în acest an 800 perechi 
de încălțăminte peste plan, numai în 
cele două luni ale anului s-au pro
dus 400 perechi. Numai pe primele 
10 zile ale lunii februarie s-au reali-' 
zat economii de 7.512 dm.p. piele și 
însemnate cantități de talpă.

In întîmpinarea zilei de 8 .Martie 
— Ziua internațională a femeii — 
muncitoarele din fabrică sînt hotă- 
rîte să-și sporească tot mai mult 
realizările, să valorifice cît mai bine 
fiecare gram de piele și talpă.

Fiecare secție a fabricii îți oferă 
o mare bogăție de fapte.

Oamenii au astăzi condiții minu
nate de muncă.

— Ce a fost fabrica aceasta cînd am 
luat-o de la exploatatori? Un sim
plu atelier, urît, unde se muncea din 
greu și cu utilaje vechi și uzate.

Sălile erau neîncăpătoare și lipsite 
Hr» ?: F. D. 

(Continuare fc pag. 3-a)

întrecere pentru realizarea angaja
mentelor luate. Și munca entuziastă 
a acestui harnic colectiv este oglin
dită de rezultatele obținute. In pe
rioada 1-20 februarie sarcinile de 
plan la producția globală au fost 
îndeplinite în proporție de 125 la 
sută, obținîndu-se în același timp 
o productivitate sporită.

Dintre colectivele care și-au adus 
o mare contribuție la obținerea a- 
cestor realizări se npmără cele din 
sectorul ceramic, lăcătușerie II, tîm- 
plărie I și altele care au înregistrat 
în această perioadă depășiri de 
2G-30 la sută.

între- 
acest 
sa rei

deplinească angajamentele în 
cere. In cursul lunii ianuarie 
harnic colectiv și-a depășit 
nile de plan cu 9,9 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 20 
la sută.

Rezultate frumoase au fost obți
nute și în prima jumătate a lunii fe
bruarie. Așa, de pildă, în această 
perioadă sarcinile de plan au fost 
îndeplinite în proporție de 102 la 
sută, înregistrîndu-se și importante 
economii.

Planșe... dar nu la 
cursuri

Invățămîntul agrozootehnic ' de 
masă și-a luat, pe bună dreptate, în 
ultimii ani denumirea de școală a 
recoltelor bogate. De toamna pînă 
la venirea primăverii, sîrguincioși a- 
semeni elevilor, sute de colectiviști 
îmață să smulgă pămîntului roade 
tot mai mari. Și cursurile acestei 
școli a belșugului nu se încheie o- 
dată cu venirea primăverii. Nu! Ele 
-e mută în cîmp constituind etapa 
practicii concrete, școală a muncii.

Pentru însușirea materialului pre
dat de către ingineri și medici ve
terinari, de profesori și tehnicieni, se 
folosesc la fiecare curs diferite ma
teriale didactice ajutătoare ca plan
șe, soiuri de semințe, diferite plante 
etc. Și se poate spune că în majori
tatea gospodăriilor colective folosi
rea acestui material a dat roade. 
Dar dacă acesta este adevărul, produ
ce mirare faptul că unele conduceri 
de gospodării colective ca cele din 
Galtiu, Alba Iulia, Șard, Oarda de 
Jos și altele țin neridicate la uni
tatea poligrafică din Alba Iulia zeci 
de planșe deosebit de folositoare Ia 
predarea lecțiilor.

Nu e nevoie de nu știm ce eforturi 
ci doar de puțină preocupare pentru 
ridicarea acestor planșe.



RAID-ANCHETĂ Cu dragoste și pricepere

PE SCENELE CĂMINELOR CULTURALE
Cîntec, joc și voie bună

Devenită manifestare tradițională în peisajul cultural al fiecărei ier
ni, „Luna cărții la sate" a însemnat un nou pas înainte pe drumul pă
trunderii cărții în rîndurile oamenilor muncii din comunele și 
raionului 
cartea a 
cilor. Și, 
început a-și înjgheba mici biblioteci personale.

Dar, dacă în majoritatea comunelor și satelor s-au obținut în aceas
tă perioadă rezultate bune în munca de popularizare și difuzare a 
cărții, mai sînt unele așezări din raionul nostru unde chiar și in pre
zent acestei importante munci nu i se acordă 
în acest sens, mai jos, cîteva constatări cu 
întreprins de redacția ziarului „Steaua roșie" 
derea cărții în rîndurile oamenilor muncii de

satele 
nostru. Ca urmare a multiplelor manifestări de masă cu 
crescut simțitor numărul cititorilor înscriși în fișele bibliote- 
mai mult decît atît, un număr tot mai mare de colectiviști au

atenția cuvenită.
prilejul raidului anchetă 
avînd drept temă pătrun- 
la sate.

Redăm

Prlntr~o munca
Hotărîți să obțină rezultate din ce

le mai bune în „Luna cărții la sa
te", activiștii culturali, difuzorii vo
luntari și salariații cooperativei din 
Feneș au făcut o seamă de pregătiri 
menite să asigure în această perioa
dă o mai largă popularizare și di
fuzare a cărții în mase. La îndru
marea comitetului comunal de par
tid a fost constituită din timp co
misia comunală, a fost întocmit 
planul de măsuri și au fost aprovi
zionate cu cărți potrivite preocupă
rilor oamenilor muncii din partea lo-

vie șl concrctâ 
cului toate unitățile aparținind coo
perativei din Feneș.

Gata cu pregătirile, activiștii cul
turali, difuzorii și salariații coopera
tivei au pornit o muncă vie și con
cretă în rîndurile țăranilor munci
tori din comună. Și drept 
susținutei popularizări a 
consfătuirilor cu cititorii, 
ziilor și prezentărilor de
scurt timp pe raza cooperativei „Fe- 
neșana" au fost difuzate cărți în va
loare de aproape 6.000 Iei.

urmare a 
cărții, a 
a recen- 

cărți, în

Despre ce colaborare poite fi vorba?
Faptul că colectiviștii din Sîntim- 

bru au așteptat cu interes manifes
tările din cadrul „Lunii cărții la sa
te" l-a dovedit marele număr de 
participant! la conferința „Ce și 
cum citim" expusă în ziua de 2 fe
bruarie. Conferința, ce-i drept, a 
marcat deschiderea „Lunii cărții la 
sate". Pe parcurs însă, manifestă
rile de masă cu cartea au lipsit a- 
proape cu desăvîrșire. Și drept ur
mare, lectura colectiviștilor a fost 
slab îndrumată, la fel de slabă fiind 
si îndrumarea colectiviștilor de a-și 
înjgheba biblioteci personale.

Lipsurile privind popularizarea și 
difuzarea cărții în rîndul colectiviș
tilor din Sîntimbru nu sînt întimplă- 
toare. Aici colaborarea dintre for
țele chemate să desfășoare această 
muncă e cu totul nesatisfăcătoare. 
Tovarășul Popa loan, directorul că
minului cultural, de pildă, întrebat 
despre manifestările de masă cu

cartea organizate în „Luna cărții Ia 
sate" găsește nimerit să răspundă: 
„nu cunosc dacă tovarășa bibliote
cară Gherman Veronica a organizat 
așa ceva", sau „presupun că s-a 
făcut ceva în cercurile de citit". In 
orice caz cele două răspunsuri sînt 
edificatoare privind colaborarea din
tre conducerea căminului cultural și 
conducerea bibliotecii din comună.

Veselă din fire și cu inima întot
deauna deschisă, tovarășa Londro- 
man lulica a reușit să cîștige încre- 
deiea și dragostea tuturor co
lectiviștilor din Teiuș. Și, astfel fiind, 
r.u-i mirare că îndemnul ei găsește 
ecou cu fiece prilej în inimile celor 
cu care muncește.

— Uite! Ia cartea aceasta, și-ai 
să desprinzi multe învățăminte din 
filele ei — i s-a adresat tovarășa 
Londroman colectivistei Aldea Ana. 
Apoi cu același îndmen li s-a adre
sat harnica difuzoare de carte și co
lectiviștilor Buta Florian, Ciortea 
Maria și altora.

Și-așa. în „Luna cărții la sate" 
prin mijlocirea tovarășei Londro
man lulica. colectiviștii din Teiuș 
au cumpărat cărți în valoare de 
peste 1.000 lei. mulți dintre ei con- 
stituindu-și biblioteci personale.

Posibilități mari 
rezultate mici

Lipsită de entuziasm, munca des
fășurată de activiștii culturali din 
Mihalț în „Luna cărții la sate" n-a 
reușit să înmănuncheze rezultatele 
scontate. Tovarășii Contor Vasile. 
Cerghedean Mihai și alți activiști 
culturali de aici, au considerat că 
îndată ce și-au cumpărat perso
nal o carte, două, cu aceasta au 
făcut totul.

Activiștii culturali, difuzorii de 
carte și salariații magazinului din 
Cricău au obținut în „Luna cărții la 
sate" rezultate bune. Ca urmare a 
organizării unui șir de manifestări 
de masă cu cartea, numărul citito
rilor bibliotecii a crescut simțitor. 
In rîndurile colectiviștilor din co
mună au fost difuzate cărți in va
loare de 750 lei. colectiviști cum 
sînt Preja loan, Mădăraș loan, Tru- 
ța Ana și alții constituindu-și mici 
biblioteci personale.

Rezultatele dobîndite în „Luna 
cărții la sate" trebuie să constituie 
pentru activiștii culturali, difuzorii 
de carte și salariații magazinului din 
Cricău, punct de plecare spre noi 
realizări. Pentru popularizarea și 
difuzarea cărții trebuie desfășu
rată în continuare o muncă susți-

nută, accentul trebuind pus pe con
stituirea a cit mai multe biblioteci 
personale pentru colectiviști.

Cu aceeași superficialitate și-au 
privit sarcinile ce le reveneau în 
„Luna cărții la sate" și salariații 
cooperativei, iar angajamentul orga
nizației U.T.M. de a difuza 10 bi
blioteci personale s-a dovedit for
mal. nefiind nici cel puțin in parte 
îndeplinit.

Cooperativa din Ighiu deține un 
stoc de cărți în valoare de 10.000 lei 
de a căror difuzare tov. Medrea Flo
rian, președintele cooperativei, nu-i 
cîtuși de puțin preocupat.

Cărțile: Hei... tovarășe președinte! 
De ce ne vitrejești să stăm în raf
turi cînd am putea să circulăm cu 
folos în mîinile oamenilor?

Dacă, pentru elevii școlii noastre, 
așa după cum e și firesc să fie, prin
cipala preocupare o constituie învă
țătura, putem spune că ei își petrec 
și timpul liber în mod plăcut și in
structiv. De acest lucru se ocupă 
deopotrivă Comitetul U.T.M. și con
ducerea școlii care, pe baza unui 
plan comun, coordonează multiplele 
activități din cadrul cercurilor lite
rar, turistic, de inițiere muzicală, de 
dans, radiotehnic și foto, evitînd în 
același timp supraîncărcarea elevi- 
lor.

Cercurile care-și desfășoară acti
vitatea în școala noastră răspund în- 
trutotul dorinței elevilor, năzuințe
lor lor. Ele exercită un rol pozitiv 
in lărgirea și consolidarea cunoștin
țelor dobîndite de elevi. în orienta
rea profesională a acestora. Așa de 
exemplu, în cadrul cercului literar 
..George Coșbuc", înclinațiile mul
tor elevi pentru creația literară gă
sesc un larg cîmp de dezvoltare. 
Membrii cercului sînt antrenați la 
culegerea de lexic și folclor, la alcă
tuirea de programe pentru brigăzi
le artistice de agitație, etc.

La fel de prețuită de elevi este și 
activitatea desfășurată de cercul de 
turism. Drumețiile și excursiile or
ganizate anul trecut, prin interme
diul cercului, sînt vii și acum în 
mințile și inimile elevilor. Cu prile
jul drumețiilor, ei au reușit să cu
noască frumusețile și pitorescul lo
curilor natale, iar excursiile le-au 
înlesnit cunoașterea marilor reali
zări ale regimului nostru democrat-

Sala căminului cultural din Hă
pria a devenit duminica trecută ne
încăpătoare. In urmă cu cîteva zile 
activiștii culturali de aici au termi
nat ultimele pregătiri în vederea pri
mirii oaspeților — artiștii amatori 
ai căminelor culturale din Berghin, 
Drîmbar, Straja și Henig, care a- 
veau să se întreacă în cadrul fazei 
intercomunale din etapa 
celui de-al Vll-lea concurs 
țiilor artistice de amatori.

Pregătită sărbătorește, 
minului cultural a adus în 
tatorilor, prin artiștii amatori, clipe 

nonîfat. Cu zîmbetul pe buze, ta- 
lentații artiști amatori ai formații
lor artistice participante s-au dove
dit neîntrecuți prin cîntecele inter
pretate, dansurile executate, cît și 
prin interpretarea aleasă a progra
melor brigăzilor artistice, care au 
prezentat viața nouă și tot mai în
floritoare din gospodăriile colective.

Primele aplauze le-a cules for
mația de cor a căminului cultural 
din Berghin care a interpretat cu 
mult simț artistic cîntecele „Nu mai

a Il-a a 
al forma-

scena că- 
faia spec-

sîntem robii gliei", „Aceasta e pa
tria mea", „Hora marilor cîmpii" 
etc.

De același succes s-au bucurat a- 
poi interpreții din brigada artistică 
de agitație, soliștii instrumentiști și 
vocali și mai ales cei din fanfară 
recunoscuți, pe drept cuvînt, ca ne- 
întrecuți în interpretarea cîntecelor.

Au urmat apoi să dea viață sce
nei artiștii amatori din Henig. Cor
tina nici nu se ridicase bine, cînd, 
ropote de aplauze s-au auzit din toa
tă sala. Costumația aleasă și mai 
ales varietatea cîntecelor și a dan
surilor din folclorul local, interpre
tarea cu gingășie de către tinerii ar
tiști amatori din Henig. au făcut ca 
spectatorii să-i răsplătească prin 
ovații îndelungate.

De același succes s-a bucurat si 
brigada artistică de agitație cu tema 
„Dragă mi-e gospodăria" precum și 
soliștii vocali ai căminului.

Rînd pe rînd apoi prin fața spec
tatorilor s-au perindat formațiile că
minelor culturale din Straja, Drira- 
bar și Hăpria.

Intîlnire cu brigada științifică
Duminica trecută una din brigăzi

le științifice ale Comitetului raional 
pentru cultură și artă, s-a întîlnitcu 
colectiviștii din Micești. In sala 
minului cultural, unde a avut 
întîlnirea, s-au strîns peste 350 
colectiviști și membrii brigăzii 
dat rînd pe rînd răspunsuri clare și 
precise la o seamă de întrebări din 
domeniul agrozootehnic, medicinii, 
istoriei, astronomiei etc. întîlnirea 
cu membrii brigăzii științifice a

că- 
loc 
de 
au

constituit pentru colectiviștii din Ui- 
cești un bun prilej de cunoaștere și 
mai bine a unor metode de muncă 
precum și a problemelor interesante 
din diverse domenii.

Toți cei prezenți au urmărit în 
continuare un reușit program artis
tic susținut de către artiștii ama
tori ai căminului cultural din Mi- 
cești.

V. PARASCHIV

Pe scenă cei mai mici artiști ai satelor
Duminica trecută, pe scena cămi

nului cultural din Ighiu s-au între
cut în cîntec și joc cei mai mici ar-

CONCLUZII
Desfășurată sub lozinca „Fiecare casă de colectivist cu bibliotecă pro

prie „Luna cărții la sate" a stîmit un viu interes în rîndurile oameni
lor muncii de la sate. Și. se poate spune că acolo unde acțiunile între
prinse cu cartea au fost cu răspundere sprijinite de sfaturile populare, 
de activiștii culturali și salariații 
un deosebit succes.

Nu peste tot însă manifestările 
fost sprijinite cu toată răspunderea, 
jinul acordat de sfaturile populare 
ficient. Slabe rezultate în difuzarea __________ _____  ... ____  _ ,
către salariații cooperativei „30 Decembrie", (președinte tov. Costea 
Ștefan), de către activiștii culturali din Totoi, Pîclișa, și alte sate.

„Luna cărții la sate" se încheie. Acest lucru însă nu înseamnă că se 
încheie și munca cu cartea. Activiștii cuiturali, salariații cooperativelor, 
organizațiile de femei și tineret sînt chemați a desfășura în continuare 
o tot mai susținută muncă pentru popularizarea și difuzarea cărții în 
casele de oameni ai muncii de la sate.

cooperativelor, ele s-au bucurat de

din cadrul „Lunii cărții la sate" au 
La Ighiu și Mihalț, bunăoară, spri- 
difuzării cărții a fost cu totul insu- 

cărțîi s-au obținut, de asemenea, de

tiști amatQri din Ighiel, Țelna, Bu- 
cerdea Vinoasă, Șard, Ighiu și Cri
cău în cadrul fazei intercomunale a 
concursului formațiilor artistice ale 
pionierilor și școlarilor.

Evoluția tinerilor artiști s-a bucu
rat de o largă apreciere din partea 
celor peste 300 de spectatori ce au 
ținut să asiste la confruntarea pe 
scenă a micilor elevi. Micii artiști 
s-au încadrat minunat în acțiune,, 
fiecare interpretîndu-și cu talent și 
naturalețe rolul din brigada artisti
că sau din echipa de dansuri.

Cele mai multe aplauze au fost 
culese de către corul școlii de 8 ani' 
din Cricău, Care de altfel s-a și cla
sat pe primul loc, urmat de echipele 
de dansuri ale școlilor de 8 ani din' 
Bucerdea Vinoasă și Ighiu.

In timpul liber activități plăcute 
și instructive

popular în raion, regiune și țară. O 
frumoasă, excursie a fost organizată 
pe Valea Sebeșului pînă la Oașa. 
Elevii au studiat cu această ocazie 
rocile, au făcut cunoștință cu flora 
și fauna văii Sebeșului, cu minuna
tele ei frumuseți naturale. O excursie 
tot așa de plăcută și instructivă 
a fost apoi cea de pe valea Ampoiu- 
lui. Cei 120 elevi plecați în excursie 
au vizitat așezările din această par
te a raionului, Valea Dosului și

valoroase opere ale lui Verdi, au 
fost interpretate o seamă de arii și 
s-au purtat vii discuții în jurul ope
rei compozitorului, fapt ce a dus la 
o mai temeinică cunoaștere de că
tre. elevi a personalității creatoare a 
lui Verdi. Cu aceleași rezultate s-a 
muncit apoi în cadrul cercului de 
inițiere muzicală și în lunile decem
brie și ianuarie cînd, la fel de bine, 
au fost organizate alte două mani
festări dedicate marilor noștri com

Din experiența Comitetului U.T.M. de la Șc. medie „Horia, 
Cloșca și Crișan" în organizarea timpului liber al elevilor

Zlatna cu uzina aflătoare aici.
Dar, cuvinte la fel de bune se pot 

spune și despre activitatea celorlalte 
cercuri ce-și desfășoară activitatea 
in cadrul școlii noastre și în care 
elevii își găsesc îndeletniciri din 
cele mai plăcute.

La propunerea elevilor dornici să 
pătrundă în profunzime muzica cla
sică și populară, .comitetul U.T.M. 
a organizat cercul de inițiere muzi
cală. Și, prin activitatea pe care a- 
cest cerc o desfășoară se poate spu
ne că răspunde din plin scopului 
pentru care a fost creat. Cu prilejul 
prezentării „Medalionului Verdi", un 
grup de elevi, membri ai cercului, au 
expus un material despre viața și 
activitatea artistică a marelui com
pozitor italian. Pe parcursul expu
nerii s-au făcut audiții din cele mai

pozitori George Enescu și Ciprian 
Porumbescu.

Tot la propunerea elevilor, în ca
drul școlii a luat ființă, prin grija 
comitetului U.T.M., cercul de dans. 
S-a observat că unii elevi nu știu să 
danseze, iar alții au învățat greșit 
unele dansuri. Era cazul să se inter
vină și crearea cercului de dans a 
fost binevenită. In cadrul cercului 
s-au prezentat expuneri pe teme 
cum sînt „Comportarea elevului în 
timpul dansului", „Din istoria dan
sului clasic" și altele, s-au învățat 
în mod corect o seamă de -dansuri. 
Plăcut și instructiv își petrec apoi 
timpul liber și membrii cercului ra
ri io-tehnic. In cadrul acestui cerc 
elevii învață să construiască aparate 
de radio, studiind totodată princi
piile radio-emisiei. Și cu toate că

este nou, cercul radio-tehnic a reu- 
șit repede să se afirme. Zilele aces
tea, membrii cercului au pus la dis
poziția comitetului U.T.M. o stație 
de radio-amplificare care va fi folo
sită în activitatea cultural-artistică 
din școală.

Mare parte din timpul lor liber, e- 
leviî noștrii și-l petrec pe terenul de 
sport. în cadrul asociației sportive 
„Știința", asociație care și-a câști
gat un bun renume mai ales anul 
trecut cînd . echipa de volei băieți a 
ocupat locul întîi pe țară la juniori. 
Anul acesta, asociația sportivă s-a 
reorganizat pe mai multe cercuri ca:' 
gimnastică, volei, baschet, etc. S-a 
căutat ca în activitatea sportivă să 
fie cuprinși cît mai mulți elevi și 
aceasta să se desfășoare la nivelul 
claselor și anilor. Astfel fiind, în ca
drul asociației se desfășoară o acti
vitate susținută, în prezent peste 150 
elevi pregătindu-se pentru obținerea 
insignei de polisportiv.

îndrumat de organizația de partid, 
comitetul nostru U.T.M. a obținut 
rezultate de seamă în organizarea 
timpului liber al elevilor. Acestea 
pot fi însă mult lărgite, prin inter
mediul activităților de dincolo de 
pragul clasei sădindu-se în elevi 
dragostea față de partid și patrie, 
admirația față de gloriosul trecut de 
luptă al poporului, mîndria pentru 
marile succese obținute de oamenit 
muncii conduși de partid, încrederea 
în viitorul de aur pe care ni-1 clă
dim.

TRUȚA IOAN 
profesor Școala medie 

„Horia, Cloșca și Crișan" Alba lulia



CONFERINȚA LOCALĂ A SINDIC AȚELOR-ALBA

* Problemele producției, în centrul dezbaterilor Lucrările plenarei Consiliului 
agricol raional

Conferința locală a sindicatelor a 
constituit un bun prilej de a face bi
lanțul succeselor obținute în pro
ducție de oamenii muncii din oraș 
și raion. In darea de seamă, prezen
tată conferinței, s-a scos în eviden
ță că marea majoritate a colective
lor de muncă din întreprinderile ra
ionului avînd asigurate condiții bune 
de muncă șî de protecția 
și-au îndeplinit și depășit 
mentele luate în întrecerea 
tă. Astfel, pe raion, planul 
ției globale industriale a fost înde
plinit în proporție de 106,9 la sută, 
a producției marfă în proporție de 
100,9 Ia sută, înregistrîndu-se o 
•creștere cu 4,8 la sută și respectiv 
cu 9,2 >a sută fată de realizările ob
ținute în anul 1962. In cursul anu- 

Tui 1963, colectivele de muncă au 
4 realizat economii în valoare de 

^•6.039.000 Iei, fată de 2.7fr.000 lei 
■ cît a fost angajamentul. De aseme

nea, angajamentul de a realiza be
neficii peste plan în valoare de 
A54.000 lei. a fost depășit realizîn- 
du-se 1.458.000 lei. Cele mai în
semnate rezultate privind beneficiile 
peste plan le-au obținut colectivele 
de wncă de la fabrica ..Ardeleana", 
TJ.C. M. Zlatna, 1. R. I. L. și în
treprinderea de morărit.

Folosirea judicioasă a utilajelor, 
introducerea în procesul de produc
ție a metodelor înaintate, descoperi
rea rezervelor interne a dus la creș
terea continuă a productivității mun
cii. Pe raion, productivitatea muncii 
a fost realizată în proporție de 
104.3 la sută, cu 2,2 la sută mai 
-mare față de cea obținută în anul 
1962.

Dacă în anul trecut majoritatea 
colectivelor de muncă din oraș și 

k -raion au depășit planul producției 
rMxrlobale șî marfă și au realizat im

portante economii si beneficii peste 
•plan. La obținerea acestor succese o 
contribuție a adtis-o și Consiliul lo
cal al sindicatelor care a îndrumat 
îndeaproape comitetele sindicale în 
organizarea întrecerii socialiste, a 
adunărilor grupelor sindicale si con
sfătuirilor de producție. Consiliul lo- 
ca1 a instruit și ajutat organele sin
dicale ca pe baza Directivelor C. C. 
al P.M.R. să stabilească în întrece
rea socialistă obiective concrete mo
bilizatoare, specifice locurilor de 
muncă, să popularizeze si să gene
ralizeze mai larg metodele si initia
tive^ valoroase, să aplice hotărîrea 
prezidiului C.C.S. cu privire la sta
bilirea și stimularea evidențiatilor și 
•fruntașilor în întrecerea socialistă.

Rezultatele unei îndrumări mai 
■concrete au fost scoase în evidență 

Lși în cadrul discuțiilor nurtate pe 
jfmarginea dării de seamă. Tov. Isăilă 

‘Leon, de la U.C.M. Zlatna. referin- 
’du-se la realizările economice obți- 

_>nute de colectivul de muncă, a a- 
ratat felul cum a muncit comitetul 
"sindicatului pentru mobilizarea ma
selor la îndeplinirea sarcinilor de 
nroducție. preocuparea Consiliului 
Tocai oentru a ridica munca de sin
dicat 1a nivelul sarcinilor trasate de 
■partid.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
-partid organizațiile de sindicat au 
dovedit o mai mare preocupare pen
tru îndrumarea și stimularea intro
ducerii în producție a ceea ce este 
nou si înaintat, pentru a ușura mun
ca fizică a muncitorilor și a obține 
rezultate tot mai însemnate. Ca ur
mare. în cursul anului 1963, în în
treprinderile raionului au fost înre
gistrate 133 propuneri de inovații 

. din care 85 se aplică cu bune rezul- 
practice. Eficienta economică ca 

urmare a introducerii în procesul de 
producție a acestor inovații se ridi-

muncii, 
angaja- 

socialis- 
produc-

Ceva din marea frumusețe
(Urmare din pag. I-a)

de lumină. Cu aceste cuvinte te în- 
tîmpină muncitorii de fiecare dată 
•cînd le treci pragul fabricii.

Astăzi în fabrică, utilajul a fost 
reînoit. Benzile rulante, _ mașinile 
moderne dirijate de mîini îndemî- 
natice asigură o productivitate tot 
mai înaltă. De curînd fabrica a pri
mit 10 ștanțe moderne și două ma
șini de prins vîrf la cald. In prezent 
se amenajează o secție pentru pro- 

de modele noi pentru încăl-Tecta re a 
y țăminte.

Sălile 
podobite 
'ferestre sînt flori, multe flori. Peste
iot e o curățenie ca în farmacie. Oa- 
mienii toți au îmbrăcăminte de pro-

mari și luminoase sînt îm- 
cu ghivece cu flori. La

că la 1.922.000 lei. 
sebite în această i

a 
îm-

a

. Cu rezultate deo- 
direcție a muncit 

comitetul sindicatului de la Depoul 
de locomotive C.F.R. Teiuș. U.C.M. 
Zlatna și din alte întreprinderi.

In lupta pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție, 
creșterii productivității muncii, 
bunătătirea calității produselor, 
realizării de economii și beneficii 
peste plan, s-au evidențiat lună de 
lună în întrecerea socialistă ce s-a 
desfășurat in cursul anului 1963 un 
număr de 287 tovarăși, 29 echipe și 
19 brigăzi.

Darea de seamă a scos în eviden
ță faptul că în perioada raportată a 
existat din partea organelor de sin
dicat, ca urmare a unui sprijin per
manent acordat de Consiliul local 
al sindicatelor, mai mare preocu
pare pentru pregătirea adunărilor 
sindicale lunare și a consfătuirilor 
de producție, ceea ce a contribuit în 
mare măsură Ia dezbaterea celor mai 
importante probleme de producție, 
la stabilirea acelor măsuri care să 
asigure îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Merită menționat faptul că orga
nele sindicale din majoritatea în
treprinderilor împreună cu condu
cerile tehnîco-adminstrative au ana
lizat periodic felul cum se reali
zează angajamentele luate în între
cerea socialistă. condițiile create 
participanților la întrecere, precum 
și propunerile făcute de muncitori in 
adunările sindicale și în consfătuiri
le de producțe. Pe baza studierii si
tuației de la fiecare loc de muncă, 
a controlului activității desfășurate 
de comitetele sindicale. Consiliul lo
cal a sindicatelor a putut interveni 
cu eficacitate atunci cînd a consta
tat în unele întreprinderi rămîneri în 
urmă sau deficiențe în ceea ce pri
vește organizarea muncii în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de producție. 
Astfel, la fabrica „Ardeleana", în
treprinderea de Panificație și Secția 
C.F.R. L. 11 au existat neclarități în 
ceea ce privește organizarea între
cerii socialiste, a adunărilor sindi
cale și a consfătuirilor de produc
ție. Pentru lichidarea acestor aspec
te negative, Consiliul local al sin
dicatelor a dezbătut această proble
mă cu comitetele sindicatelor și cu 
conducerile tehnico-admistrative. Ca 
urmare a acestui fapt, munca în a- 
ceastă direcție s-a îmbunătățit, ob- 
ținîndu-se rezultate deosebite în în
deplinirea sarcinilor de plan.

In ceea ce privește organizarea a- 
dunărilor sindicale și a consfătuiri
lor de producție, cu bune rezultate 
muncesc comitetele sindicatelor și 
conducerile tehnico-administrative de 
la Secția ateliere centrale, U.C.M. 
Zlatna. Atelierul de zonă C.F.R. Al
ba Iulia, Stația C.F.R. Teiuș și al
tele.

Referindu-se la organizarea adu-

Pe teme ale sfaturilor populare

Pentru buna deservire a populației
Comitetul executiv al Sfatului 

popular al comunei Teiuș a analizat 
în ultima sa ședință felul cum se 
preocupă consiliul de conducere al 
cooperativei de consum „9 Mai" de 
buna aprovizionare și deservire a 
populației. Problema pusă în discu
ția comitetului executiv prezintă im
portanță deosebită, mai ales că în 
ce privește activitatea consiliului de 
conducere și a unor lucrători din 

tectie. La secția croi și pregatit-cu- 
sut unde lucrează un număr mare de 
femei, halatele și bonetele au cu
loarea albastră a cerului.

Așezate fiecare la locul lor de 
muncă, muncitoarele par ca niște 
flori într-o grădină roditoare.

Da, aici e o grădină veșnic rodi
toare. Aici pulsează din plin viața. 
Mîinile meștere aleargă încît nu Ie 
poți urmări. Oamenii aici învață 
mereu, crează mereu. Ei sînt de o 
nebănuită frumusețe sufletească. A- 
ceastă frumusețe le-o dă trăsăturile 
morale noi, proprii omului orîndui- 
rii socialiste. Și în fiecare produs 
creat din hărnicie, simți, întîlnești 
cîte ceva sugerat de această mare 
frumusețe. 

nărilor sindicale și a consfătuirilor 
de producție mulți delegați ia con
ferință care au luat cuvîntul la dis
cuții printre care tov. Pădurean Lau- 
rean de la Depoul C.F.R. Teiuș, Bil- 
dea Ghița de la fabrica „Ardelea
na" și alții au scos în evidență ne
cesitatea unei mai mari preocupări 
pentru aplicarea în viață a prevede
rilor hotăririi Plenarei C.C.S. din 
iunie 1963.

In cuvîntul lor. delegații la con
ferință. dovedind spirit de răspunde
re și exigență deosebită cu privire 
la munca lor proprie și a organelor 
sindicale, au criticat lipsurile ce 
s-au manifestat in activitatea politi
că și organizatorică a unor comi
tete de sindicat și a Consiliului lo
cal al sindicatelor. Ei au făcut in 
același timp propuneri prețioase pen
tru îmbunătățirea continuă a activi
tății consiliului local și a comitete
lor sindicatelor cu privire Ia mobi
lizarea muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor pentru realizarea la 
timp a prevederilor cuprinse în pla
nurile tehnice ale întreprinderilor, a- 
plîcarea procedeelor tehnologice 
noi și a metodelor de muncă avan
sate. mecanizarea lucrărilor cu vo
lum mai mare de muncă manuală.

Conferința a apreciat că organiza
țiile de sindicat vor trebui să pri
mească un mai mare soriiin din 
partea Consiliului local al sindicate
lor în ceea ce Privește mobilizarea 
oamenilor muncii Ia reducerea con
sumului specific de materiale și 
materii prime, de combustibil si e- 
nergie electrică, de ridicarea per
manentă a calificării profesionale a 
muncitorilor pe o treaptă corespun
zătoare nivelului de înzestrare teh
nică, întărirea disciplinei în produc
ție si desfășurarea unei largi munci 
politico-organizatorice și cultural- 
educative.

In cuvîntul lor tov. Toma Gheor- 
ghe, Parastie Toma, Mărginean 
Ioan și alții au propus ca în viitor 
Consiliul local al sindicatelor să 
acorde mai mare atenție muncii de 
îndrumare și control asupra activi
tății comitetelor sindicatelor.

In cadrul conferinței a fost dez
bătută. de asemenea activitatea des
fășurată de Consiliul local al sindi
catelor în domeniul muncii cultural- 
educative, despre care s-a apreciat 
că noul organ ales va trebui să lup
te și mai mult pentru a lichida lip
surile ce s-au manifestat în acest 
domeniu de activitate.

Traducind în viată hotărîrea a- 
doptată de conferință, Consiliul lo
cal al sindicatelor, sub conducerea 
Comitetului raional de partid, va 
reuși să mobilizeze colectivele 
de muncă în vederea îndeplinirii sar
cinilor trasate de partid, pentru în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

cadrul cooperativei se manifestă o 
seamă de lipsuri și chiar abateri în 
muncă.

Anunțarea din timp a membrilor 
comitetului executiv asupra datei 
cînd va avea loc ședința, studierea 
pe teren a situației concrete în ce 
privește activitatea consiliului de 
conducere al cooperativei, vizitarea 
unor magazine, verificarea de felul 
cum sînt aprovizionate magazinele 
și cum este deservită populația etc. 
au fost probleme ce au stat în fața 
comitetului executiv al sfatului 
popular comunal în perioada de pre
gătire a ședinței. Raportul consiliu
lui de conducere al cooperativei a 
fost studiat, iar pe baza lui și a ce
lor constatate pe teren s-a întocmit 
proiectul de decizie, care a fost a- 
poi completat cu propunerile făcute 
de membrii comitetului executiv în 
cadrul ședinței. In pregătirea și 
desfășurarea ședinței, comitetul exe
cutiv a primit ajutor din partea co
misiei permanente de resort care a 
prezentat o informare scrisă și a fă
cut propuneri care să ducă la con
tinua îmbunătățire a i..„..cli ’
drul cooperativei de consum, 
buna aprovizionare și deservire 
populației.

Pregătirea din timp și cu răspun
dere a ședinței a influențat pozitiv 
asupra dezbaterilor ce au avut apoi 
loc pe marginea raportului condu
cerii cooperativei. Acest lucru este 
ilustrat și de faptul căei toți mem-

muncii în ca
la 
a

In zilele de 24 și 25 februarie, în orașul nostru au avut loc lucrările 
ședinței plenare a Consiliului agricol raional. La lucrări au luat parte 
membrii Consiliului agricol raional și numeroși invitați din cadrul uni
tăților agricole socialiste din raion. De asemenea, la lucrări au partici
pat tovarășii Ștefan Boureanu. prim-secretar al Comitetului raional Alba 
a! P.M.R. și Grigore Mureșan, președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular raional Alba.

La ordinea de zi au stat următoarele probleme: raportul Comitetu
lui Executiv al Consiliului agricol raional cu privire la realizările obți
nute în agricultura raionului nostru pe anul 1963, informări și planuri 
de măsuri urmate de discuții pe secții; referate privind cultura porum
bului. a cartofului și sfeclei de zahăr urmate de recomandările Consi
liului agricol raional, precum și planul de măsuri pe anul 1964.

‘lai jos redăm pe scurt unele din materialele prezentate :

Rezultatele trebuie consolidate

agricol raional 
mai mare con- 
a gospodăriilor 
care un rol ho-

In timpul care a trecut de 
ființarea consiliilor agricole, 
mare a măsurilor luate de partid șî 

>vem pentru repartizarea în gospo
dăriile colcctî ve a cadrelor de ingi- 
r ri. membrii gospodăriilor colective 
din raion, sub îndrumarea organe- 
'• - pariid si de stat, au obținut 
o seamă de succese în consolidarea 
sectorului agricol socialist. Ca ur
mare a procesului de unificare a 
gospodăriilor agricole colective 
mici, s-au format gospodării colec
tive mari, cu suprafețe coresnunză- 
toare de teren, cu largi posibilități 
de dezvoltare. Aceasta a creat con
diții centru extinderea mecanizării 
lucrărilor și anlicarea diferențiată a 
metodelor agrotehnice în vederea 
obținerii unor producții sporite. In 
anul 1963, Consiliul 
a acordat o atenție 
solidării economice 
agricole colective, în 
tărîtor îl are dezvoltarea proprietății 
obștești.

Cu ajutorul multilateral acordat 
de stat și cu mijloacele proprii, gos
podăriile agricole colective și-au dez
voltat an de an capacitatea de pro
ducție. Dacă la 1 ianuarie 1963 va
loarea averii obștești a fost de 
18 768.580 lei, în cursul anului 1963 
a crescut la 43.144.775 lei, iar fon
dul de bază la 25.131.042 lei. Crește
rea averii obșteși ilustrează preocupa
rea consiliilor de conducere ale, gospo
dăriilor colective care, sub îndruma
rea organizațiilor de partid și a or
ganelor de stat, au lărgit și. îmbu
nătățit baza materială a producției, 
corespunzător cerințelor reproducției 
socialiste lărgite. In această direc
ție. gospodăriile colective din Alba 
Iulia, Berghin. AAihalț. Teiuș și al
tele au urmărit îndeaoroape crește
rea continuă a averii obștești, lu
cru ce a făcut posibil ca averea ob
ștească. în anul 1963 să crească în 
mod simțitor. Creșterea averii ob
ștești în cadrul gospodăriilor colec
tive din raionul nostru se reflectă 
în reținerea de sume tot mai însem
nate din veniturile bănești pentru 

la în
că ur-

brii comitetului executiv prezenți la 
ședință au analizat în discuțiile ce 
le-au purtat anumite probleme le
gate de activitatea consiliului de 
conducere al cooperativei.

In cadrul discuțiilor a reieșit că 
prin cele 37 unități ale cooperativei, 
oamenii muncii au primit an de an 
un volum tot mai mare de produse 
alimentare și industriale, că a exis
tat din partea multor lucrători din 
cadrul cooperativei preocupare în 
ce privește deservirea conștiincioa
să și civilizată a populației.

Dar, așa cum au arătat în discu
țiile lor tov. Stoica Gheorghe, Ran- 
cea Viorica și Pădurean Adrian, în 
ce privește buna aprovizionare și 
deservire a populației mai există 
încă o seamă de aspecte negative.

Mai sînt încă unii gestionari, care 
nu studiază cu atenție cerințele 
populației și nu se străduiesc sufi
cient să satisfacă aceste cerințe. 
Alți lucrători au atitudini de negli
jență față de bunurile încredințate din 
care cauză o parte din acestea se de
gradează provocînd pagube coopera
tivei. Consiliul de conducere a fost 
criticat pentru faptul că a dat do
vadă de neglijență în ceea ce pri
vește preocuparea pentru educarea 
cadrelor, pentru ridicarea nivelului 
lor educativ și profesional.

Comitetul executiv a adoptat o 
decizie prin care se recomandă con
siliului de conducere al cooperati
vei măsuri care puse în aplicare vor 
duce la îmbunătățirea activității e- 
conomico-financiară a cooperativei, 
la o mai bună aprovizionare și de
servire a oamenilor muncii. 

sporirea numărului de animale, e- 
xecutarea de construcții, plantații și 
lucrări de îmbunătățiri funciare. Ă- 
ceasta a făcut ca la gospodăria co
lectivă din Berghin, valoarea averii 
obștești la 100 de ha să a jungă la 
232.500 lei. la gospodăria colectivă 
din Teiuș la 164.600 lei. iar la gos
podăria colectivă din Bucerdea Vi- 
r.oasă la 203.700 lei.

Dezvoltarea economică a gospo
dăriilor colective s-a realizat în 
strinsă legătură cu folosirea de că
tre acestea a sprijinului material, fi
nanciar și organizatoric pe care l-a 
acordat statul. Principalul sprijin a- 
cordat de stat pentru întărirea gos
podăriilor colective îl formează 
S.M.T.-ul. care în anul 1963 a exe
cutat în cadrul gospodăriilor colec
tive peste 76 la sută din arături și 
56 la sută din recoltatul cerealelor 
păioase. Pe lîngă acestea, statul no
stru se preocupă și de sporirea și 
perfecționarea celorlalte mi jloace de 
nroducție necesare gospodăriilor co
lective cum sînt animale de produc
ție, materiale de construcții, îngră
șăminte chimice, material săditorvi- 
ti-pomicol, semințe selecționate și 
altele. Gospodăriile colective din ra
ionul nostru, în anul trecut au be
neficiat de materiale de construcții 
din partea statului în valoare de 
peste 2 milioane lei, pentru înființa
rea de plantații s-au livrat gospo
dăriilor agricole colective 52.000 bu
căți pomi fructiferi precum și 50.000 
bucăți viță de vie.

In vederea ridicării potențialului 
de fertilitate a solului, gospodăriile 
colective au primit peste 1.000 tone 
îngrășăminte chimice azotoase și 
fosfatice, iar pentru creșterea pro
ducției la porumb s-au folosit la în- 
sămînțare peste 55 tone sămînță de 
porumb dublu hibrid. Pentru dezvol
tarea lor, gospodăriile agricole co
lective au primit un spri jin substan
țial din partea statului prin împru
muturile pe termen lung și fără do- 
bîndă.

Consiliul agricol raional a 
drumat consiliile de conducere 
acorde atenția cuvenită folosirii ra
ționale a pămîntului pentru crește
rea continuă a producției agricole. 
In raionul nostru, s-a rezolvat în 
mod corespunzător una din sarcini
le principale cu privire la ogani- 
zarea judicioasă a teritoriului. Prin 
organizarea intergospodărească s-a 
putut trece la o folosire mai chib
zuită a fondului funciar de care 
dispunem, reducîndu-se la maximum 
terenurile neproductive. S-au stabi
lit apoi cele mai corespunzătoare 
structuri ale culturilor în funcție de 
condițiile economice și naturale în 
care se găsește fiecare gospodărie. 
Una din principalele preocupări ale 
Consiliului agricol raional a fost 
identificarea tuturor surselor de creș
tere a suprafeței arabile realizîndu- 
se în anul 1963 o creștere de 115 
hectare.

O preocupare în ceea ce privește 
creșterea suprafeței arabile de te
ren au avut-o consiliile de conducere 
ale gospodăriilor agricole colective 
din Ighiu, Cricău, Oarda de Jos șî 
altele. Nu în aceeași măsură s-au 
preocupat consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective din Benic, 
Stremț și Vințul de Jos..

Datorită sprijinului acordat de către 
Ș.M.T.,cu toate condițiile naturale mai 
puțin nrielnice din anul 1963 unele 
gospodării agricole colective au ob
ținut producții satisfăcătoare, la hec
tar față de alte unități care înca
drate în aceleași condițiuni au obți
nut producții mult inferioare. Astfel 
în timp ce gospodăria colectivă 
Galda de Jos a obținut o producție 
de 1.654 kg grîu la hectar, cea din 
Stremț a obținut numai 692 kg grîu

în
să

(Continuare în pag. 4-a)
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la hectar, gospodăria colectivă din 
Ciugud a obținut o producție de 1.252 
kg grîu la ha în timp ce gospodă
ria colectivă Drîmbar numai 961 kg 
la ba. Aceeași situația a fost și la 
cultura porumbului, unde gospodă
ria colectivă Berghin a obținut o 
producție de 1.963 kg la ha pecînd 
gospodăria colectivă din Henig a 
obținut numai 1.236 kg la ha. De 
asemenea, gospodăria colectivă din 
.Micești a obținut o producție' medie 
de 1.200 kg porumb la ha pe cînd 
gospodăria colectivă din Alba lu- 
l.ia a obținut numai ,844 kg la hă. 
Diferențele mari dintre • producțiile 
medii realizate la ha în unitățile cu 
aceleași condiții pedoclimatice se 
datoresc faptului că, consiliile de 
conducere din aceste unități nu au 
avut o preocupare suficientă pentru 
mobilizarea colectiviștilor să exe
cute la timp și în bune condițiuni 
lucrările agricole si în mod special 
lucrările de întreținere. Numai așa 
se explică faptul că unele gospo
dării colective ca cele din Benic, 
Stremț Galtiu, Straja și altele au 
obținut în anul trecut producții me
dii la hectar mult sub posibilitățile 
de'care dispun.

In sporirea producției agricole la 
hectar un rol hotărîtor îl au soiurile 
de înaltă productivitate.

Producțiile obținute de pe supra
fețele însămînțate cu grîu de înaltă 
productivitate din soiurile Bezosta- 
ia, Ponca, Harrach, dovedesc pe 
deplin superioritatea față de celelal
te soiuri de grîu folosite pînă în 
prezent. Așa de exemplu, gospodă
ria colectivă Alba lulia la griul din 
soiul Bezostaia a obținut de pe su
prafața de 66 ha o producție medie 
de 2.100 kg la ha, cea din Galda de 
Jos la soiul Harrach a obținut de pe 
suprafața de 27 ha o producție me
die de 2.040 kg la ha. La gospodăria 
«olectivă din Galda de Jos la soiul 
Berzostaia 1 s-a obținut o producție 
medie de 1.800 kg la ha.

O situație asemănătoare se con
stată și la cultura porumbului. Pe 
suprafețele cultivate eu sămîntă de 
porumb dublu hibrid, pe unele loturi 
s-au obținut 3.500-4.000 kg la ha 
și chiar mai mari.

Orientarea gospodăriilor agricole 
colective spre dezvoltarea lor mul
tilaterală a fost concretizată și prin 
lărgirea sectorului legumicol care 
în anul 1963 a ajuns la 585 hecta
re. Ca urmare a experienței acumu
late. de către gospodăriile agricole 
colective, a sprijinului temeinic pe 
care l-au avut în permanență, canti
tatea de legume si zarzavaturi li
vrate statului pe bază de contract a 
crescut cu peste 40 la sută față de 
1962. Rezultate bune în ceea ce pri
vește extinderea suprafețelor de le
gume au obținut gospodăriile agri
cole colective din Mihalț, Teiuș, Gal
tiu, Șard și altele, care au realizat 
venituri însemnate prin valorificarea 
legumelor către stat pe bază de con
tract. Astfel, gospodăria colectivă 
din Mihalț a realizat un venit de 
peste 600.000 lei, iar gospodăria co
lectivă Galtiu peste 200.000 lei. In 
anul 1963 gospodăriile colective cul
tivatoare de legume au fost îndru
mate să-și îmbunătățească structura 
culturilor de legume treeîndu-se 
treptat la extinderea suprafețelor 
cultivate cu legume timpurii și se- 
mitimpurii. Rezultatele obținute de 
către gospodăriile colective Teiuș, 
Micești, Ciugud în ceea ce privește 
cultivarea legumelor sub folii de 
polietilenă, a fost un început bun, 
care merită să fie extins pe supra
fețe tot mai mari.

Dezvoltarea multilaterală a gos
podăriilor agricole colective crează 
posibilitatea de a pune într-o mă

sură mai mare în valoare terenurile 
slab productive din zonele de deal 
prin plantări de pomi și vii. Gospo
dăriile colective au plantat cu po
mi suprafața de 152 ha în care pre
domină speciile măr și păr. In rea
lizarea acestei sarcini un sprijin di
rect l-au adus organizațiile 
U.T.M., care sub îndrumarea or :a- 
nizatiilor de partid au mobilizat ti
neretul la executarea gropilor și la 
plantarea pomilor.

In ceea ce privește acțiunea de 
extindere a plantațiilor viticole. în 
anul trecut s-au executat plant; ri pe 
terase,' pe o suprafață de 10 r.a Ia

Creșferea septetului
Anul 1963 marchează și în dez

voltarea șeptelului un pas impor
tant. Față de anul precedent s-a 
înregistrat o creștere a efectivelor 
de animale în toate gospodăriile 
noastre colective.’ In urma ajutoru
lui acordat de către stat prin credite 
pe termen lung și fără dobîndă pen
tru procurări de animale și mate
riale de construcții, sectorul zooteh
nic din gospodăriile agricole colec
tive s-a dezvoltat mulg astfel că 
efectivele de animale proprietate ob
ștească a gospodăriilor colective au 
crescut numai în 1963 față de anul 
precedent cu 2.718 bovine, din care 
829 de vaci și juninci, realizîndu-se 
o încărcătură de 35.5 Ia suta de ha 
agricole. Numărul porcinelor a cres
cut cu 819 capete, al ovinelor cu 
5.421 capete.

O preocupare deosebită pentru 
realizarea efectivelor de animale 
planificate au avut gospodăriile co
lective din Alba lulia. Micești. Ca- 
pud. Teiuș, Șard, Galtiu, Benic și 
altele care au. realizat planul de 
cumpărări încă din primul semestru 
al anului trecut. Nu același lucru 
se poate spune de consiliile de con
ducere din Ciugud. Drîmbar. Henig. 
Straja. Ighiu si Bucerdea Vinoasă 
care, pe lingă faptul că nu au reali
zat în întregime cumpărările din 
fondurile proprii au refuzat pînă 
si animalele repartizaie de Consi
liul agricol raional, prin l.S.A.R. în- 
greunind și întirziind această acțiune.

Succese importante s-au obținut 
și în dezvoltarea sectorului avicol, 
care în anul 1963 a ajuns Ia un 
număr de 11.174 capete neexistînd 
nici o gospodărie agricolă colectivă 
din raion fără o fermă de păsări. 
Totuși față de condițiile și posibili
tățile pe care le avem sînt și în 
momentul de față unele gospodării 
agricole colective ca cele din Mihalț 
și Teiuș care au un număr redus de 
păsări de numai 500-1.000 și obțin 
rezultate slabe în acest sector.

Deși efectivele de animale au spo
rit an de an, producția de lapte din 
anul trecut a înregistrat un ritm mic 
de creștere, iar productivitatea ani
malelor a fost realizată sub nivelul 
planificat. Mai mult. în ce privește 
realizarea planului în sectorul zoo
tehnic. se constată diferențe mari 
de la o unitate agricolă la alta. De 
exemplu, gospodăria colectivă din 
Alba lulia a realizat la lapte 1.591 
litri pe cap de vacă furajată, iar 
cea din Micești abia 753 litri pe 
cap de vacă furajată. De asemenea 
gospodăria colectivă din Teiuș a 
realizat o producție medie de 1.742 
litri pe cap de vacă furajată iar 
gospodăria colectivă din Stremț nu
mai 1.020 litri. Din exemplele de 
mai sus se poate vedea că deși au 
avut condiții asemănătoare din cau
za slabei preocupări a unor consilii 
de conducere față de îngrijirea și 
hrănirea animalelor, producția de 
lapte a acestora a fost mai scăzută. 
In viitor Consiliul agricol va trebui

gospodăria agricolă colectivă din 
Cistei, iar pentru plantările din a- 
cest an s-au executat lucrări de 
desfundarea terenului pe suprafața 
de 36,50 hectare la gospodăriile co
lective din Mihalț, Cistei și Bucer
dea Vinoasă. De asemenea, în pri
măvara acestui an trebuie acordată 
toată atenția extinderii acțiunii de 
plantare a pomilor pe suprafețele de 
teren planificate. Pentru aceasta tre
buie asigurat din timp materialul 
săditor, iar imediat ce timpul per
mite să se treacă la amenajarea gro
pilor și executarea lucrărilor de 
plantare fără a se tărăgăna această 
acțiune așa cum s-a întîmplat în 
anii trecuți. _

în centru! atenfiei
să-și îndrepte mai mult atenția spre 
sporirea continuă a producției și 
productivității animalelor.

Anul trecut, problemele privitoa
re la ridicarea producției animaliere 
au f st analizate în adunări ale or
ganizațiile r de bază din fiecare gos- 
pedărie colectivă cu participarea ac
tivului fără de partid. Aceasta a 
fost de un mare folos pentru mai 
buna organizare a muncii și repar
tizarea celor mai buni colectiviști în 
sectorul zootehnic. In cele mai mul
te gospodării s-a lichidat în bună 
parte fluctuația celor ce lucrau la 
fermele de animale.

Dezvoltarea creșterii animalelor 
este strins legată de baza furajeră. 
Este cunoscut faptul că, în raionul 
nostru pășunile și fînețele ocupă a- 
proximativ 45 la sută din suprafața 
agricolă, iar terenul cultivat cu plan
te furajere ocupă în medie 15,3 din 
suprafața arabilă. In condițiile ac
tuale cînd întreaga suprafață de 
pășuni a fost predată spre folosință 
gospodăriilor colective a devenit po
sibilă luarea unor măsuri eficiente 
care să asigure producția de iarbă 
necesară furajerii animalelor pro
prietate obștească si a celor din pro
prietatea personală a colectiviștilor.

Gospodăriile agricole colective 
și-au întocmit devize asupra lucră
rilor ce vor fi executate pe pășuni 
ca grăpat, curățit însămînțat, ferti
lizări. amenajarea loturilor pentru 
sămînță și altele. Aceste lucrări sînt 
cuprinse și în planurile de producție 
respective împreună cu un număr de 
zile-muncă necesare pentru efectua
rea lor. Trebuie însă ca toate lucră
rile să fie făcute la timp.

Creșterea numerică a efectivelor 
de animale impune executarea unor 
adănosturi în vederea cazării lor 
în bune condițiuni. Pentru aceasta 
în planurile de producție ale gospo
dăriilor colective s-a prevăzut a se 
termina și construi un număr de 
88 obiective din care 25 grajduri și 
20 maternități.

Consiliul agricol raional a îndru
mat conducerile unităților ca în 
executarea construcțiilor să folo
sească cit mai mult resursele locale 
ca piatră, nisip, cărămidă și altele, 
realizîndu-se o economie de 500 mii 
lei. lucru ce a făcut posibil ter
minarea într-un timp scurt a con
strucțiilor și cu un preț de cost mai 
scăzut. O activitate rodnică în a- 
ceastă direcție au avut-o consiliile de 
conducere ale gospodăriilor agrico
le colective din Șard. Berghin și 
Alba lulia,-care au terminat și dat în 
folosință construcțiile la timp. Nu 
același lucru se poate spune despre 
gospodăriile colective din Ighiu, 
Ciugud. Straja și altele unde con
siliile de conducere au tărăgănat 
luarea din timp a măsurilor pentru 
terminarea construcțiilor. Pentru 
viitor se impune luarea tuturor mă
surilor ca astfel de lipsuri să nu 
se mai repete.

In urmă cu citva timp, teiușenii 
au primit cu satisfacție vestea că 
în privința iluminatului public, cit 
și a consumului prooriu se vor a- 
duce îmbunătățiri. Și satisfacția nu 
le era lipsită de temei. In comună 
s-a trecut la înlocuirea vechii rețele, 
a stîlpilor din lemn cu stîloii din be
ton armat, ba s-au instalat si două 
transformatoare — totul făcîndu-se 
cu scopul de a mulțumi ne deplin 
cerințele consumatorilor. Un timp, 
totul a mers bine. Cu o lună de zile 
în urmă însă în unul din cartierele 
Teiușului ÎTărmureî s a ivit o de
fecțiune. Ce-i drept s-au luat mă
suri de către tov. Sîntimbrennu Mi
hai și locțiitorul său Stan Constan
tin de la sectorul Rețele electrice Te
iuș și după aproape 4 zile defecțiu
nea ivită la traseul principal a fost 
..rezolvată". Dar. buclucul nu a în- 
tîrziat să se arate. Ca urmare a su
perficialității cp care s-a lucrat la 
rețeaua de 220 V au fost greșit co
nectate firele electrice la rețeaua de 
înaltă tensiune. Rezultatul, ...Ia pes
te 30 de cetățeni din comună le-au 
fost arse aparatele de radio, reșou- 
rile. becurile, etc.

In această situație am căutat să 
le arătăm tovarășilor de la sectorul 
electric cum stau lucrurile. Lumină e- 
lectrică însă tot nu avem. Spusele 
noastre (a unui grup de cetățeni) au 
fost, se vede treaba, luate de vînt. 
Mai mult. Cei în cauză nici nu au 
vrut să-și recunoască greșeala. Ast
fel, în situația de a nu putea aprin

-----------------

Filmul romîneșc de aventuri „Pisica de mare", care rulează la cinema
tograful „Victoria" între 27 februarie și 1 martie, demască uneltirile 
agențiilor imperialiste de spionaj împotriva statului nostru. Rețeaua de 
spiona j, al cărei conducător este „Pisica de mare" — urmărește să in
tre în posesia unor planuri.

Căpitanul Cernea contracarează acțiunile spionilor reușind să prin
dă „Pisica de mare" care nu era altcineva decît ing. Alexandru, de la 
centrala minieră. IN CLIȘEU : Scenă din film.
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de becul am stat aproape încă 2” 
săntămîni.

Acesta este doar un singur caz. 
Au fost însă și altele care og’mdesc 
felul în care acești tovarăși <sî fac 
datoria. >n ziua de 14 februar"e a c. 
mai multi cetățeni din strada Gri- 
viței i-au căutat pe tovarășii de la 
sectorul electric toată ziua. d"e gă
si*? nu au fost nicăieri. Si la fel s-ati 
petrecu* lucrurile și în zilele de 1f>. 
•6 si 18 februarie cînd fiind solici
tați n»ntr'f remedierea unor deficien
te ivite de către mai multi locuitori 
din ctrăzile M. Viteaza. Clttiu'ui sf 
Grîvitei nu li s-au putut da de ur
mă Mai tîrziu am aflat că tova
rășii în cauză nu au fost nlecati din 
localitate, ci s-au înfundat în dife
rite bodegi uitînd că au îndatoriri de 
serviciu.

Fată de atitudinea tovarășilor 
Sîntimbreanti Mihai si S*an Con
stantin. a felului în care ei îsî pri
vesc îndatoririle, cît mai ales a fe
lului în care răspund chemărilor 
(către cetățeni) noi cetățenii din 
mmuna Terns am dori să știm ce 
părere au despre ei tovarășii din 
cnndurpr»a secției rețele electrice 
Alba lulia.

Dorim ca fată de aceste abateri 
să s» măsurile cuvenite, astfel ca 
locuitorii comunei să mi mai întîm- 
pirțe "reutătî și să fie puși în situa
ția să piardă zile în sir căutîndu-î. 
sau «ă stea cu săptămînile fără' 
curent.

Un grup de cetățeni 
din comuna Teiuș

hi încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul Ștefan Boureanu, prim-secretar al Comitetu
lui raional Alba al P.M.R. care a subliniat că lucrările plenarei Consiliului agricol raional au oglindit 
preocuparea pentru dezvoltarea agriculturii raionului nostru, că tovarășii care au luat cuvîntul Ia dezba
terea problemelor au analizat în mod amănunțit activitatea depusă în anul 1963 și au făcut propuneri pre
țioase pentru îmbunătățirea activității în viitor. Vorbitorul a apreciat în mod deosebit activitatea depusă 
de către cadrele de specialitate din gospodăriile colective Teiuș, Alba lulia. Mihalț, Micești, Cistei și al
tele în organizarea muncii și aplicarea regulilor agrotehnice, lucru ce a dus ia sporirea producțiilor de ce
reale la ha, la întărirea economică a unităților respective. De asemenea a fost scoasă în evidență activita
tea bună depusă de către mecanizatorii S.M.T. Alba lulia, care în anul trecut au muncit mai bine, e- 
xecutînd la timp și de calitate superioară lucrările agricole solicitate. In continuare, tovarășul Ștefan 
Boureanu, a făcut recomandări prețioase referitoare la activitatea de viitor a membrilor Consiliului agri
col laional, a consiliilor de conducere și specialiștilor care lucrează în agricultură, pentru a organiza mai 
bine munca în cadrul unităților agricole socialiste din raion, a folosi mai judicios suprafețele de teren 
agricol de care dispun și să ia toate măsurile ca suprafețele prevăzute în planurile de producție să fie însă
mînțate la timp și în întregime, pentru a spori an de an producția agricolă, vegetală și animală, contri
buind astfel la ridicarea nivelului de trai al întregului popor muncitor.

EENTRU CEI DRAGI
puteți cumpăra de Ia magazinele 
cooperativelor de consum din 
raionul Alba tradiționalul 

mărțișor de 1 morile și cadouri pentru
S Morile.
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