
LUCRĂRILE
DE ÎNTREȚINEREA ȘI 
CURĂȚIREA PĂȘUNILOR

Dezvoltarea continuă a creșterii 
animalelor, sporirea productivității 
acestora necesită în primul rînd a- 
sigurarea unei puternice baze fu
rajere, astfel ca în flecare gospodă
rie colectivă balanța furajeră să co
respundă numărului sporit de ani
male ce urmează să fie crescute în 
acest an.

Alături de plantele de nutreț ce 
se cultivă în fiecare gospodărie co
lectivă, o mare rezervă pentru asi
gurarea furajelor pentru animale o 
reprezintă pășunile. Pășunile asi
gură o bogată masă verde pentru a- 
nlmale pe toată perioada din primă
vară șl pînă toamna. Creșterea pro
ducției de masă verde depinde însă 
de starea pășunilor, de felul cum 
acestea, sînt curățite și întreținute, 

aplicarea măsurilor pentru în- 
■^gfășarea și reînsămînțarea acestora 

acolo unde se cere.
In anul trecut gospodăriile agri

cole colective din raion, primind în 
folosință întreaga suprafață de pă
șune, au trecut la luarea a o serie de 
măsuri, pentru ridicarea productivi
tății acestora. Cu ajutorul Consiliu
lui agricol s-a efectuat la Hăpria, 
Totoi, Feneș și altele lucrări de plan
tări împotriva eroziunilor, s-au fă
cut desțeleniri de mușuroaie, de
frișări de arborete etc, pregătind 
astfel pentru acest an o producție de 
masă verde sporită. La gospodăria 
colectivă din Galtiu și alte gospo
dării s-au aplicat îngrășăminte chi
mice pe o însemnată suprafață, con
tribuind prin aceasta Ia îmbunătăți
rea stării pășunilor.

In momentul de față ne aflăm în- 
tr-o perioadă cînd timpul a devenit 

i prielnic executării lucrărilor de cu- 
*V*^ire a pășunilor de spini, împrăș- 

tierița de mușuroaie, aplicarea de 
îngrășăminte etc. Perioada este cu 
atît mai prielnică cu cît în aceste zile 
colectiviștii sînt mai puțin ocupați 
șl se pot organiza diferite acțiuni cu 
caractej obștesc. Din păcate cu toa
te că gospodăriile colective din ra
ion trebuie să efectueze curățirea 
pășunilor pe o suprafață de peste 
8.000 ha și să execute și alte ’ ' 
crări, nu a fost luată nici o 
sură pentru începerea acțiunii 
curățirea pășunilor. Gospodăria 
lectivă din Alba Iulia, de pildă, 
în partea de hotar dinspre Mureș o 
suprafață destul de mare de pășu
ne. Cînd privești însă această pă
șune nu poți să nu te miri de starea 
de degradare în care se află. Con
ducerea n-a întreprins însă nimic 
pînă în prezent pentru curățirea spi- 

.nilor și a altor bălării. In stare des- 
jfwl de necorespunzătoare se află și 
'1pășunile din Gglda de Jos, Mihalț.

■Sard și altele. Conducerea acestor
---------------

In campania agricolă de primăvară
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gospodării dovedesc că n-au tras 
toate învățămintele necesar* din si
tuația da anul traeut, cînd da ase
menea au fost în urmă cu lucrările 
de întreținere. Pe multe pășuni băl
tește Încă apa, fapt ce va trebui să 
fie obiectul unor lucrări cft mai ur
gente.

In acest an gospodăriile colective 
și-au prevăzut în planurile de pro
ducție fonduri speciale destinate lu
crărilor de îngrijire și refacerea pă
șunilor. Aceste fonduri trebuie fo
losite, bineînțeles, în mod judicios, 
acum cînd se pune do fapt * 
tinuei sporiri a producției 
verde pe pășuni.

O mare atenție trebuie 
îmbunătățirii pășunilor în 
deal și munte unde raionul 
are o mare rezervă pentru sporirea 
șeptelului de animale. La Meteș, Fe- 
neș, Almașul Mare, lntregalde și în 
alte comune sînt în folosința înto
vărășirilor zootehnice și ale țăranilor 
aproape 3.000 hectare de pășune. 
Din slaba preocupare a sfaturilor 
populare din aceste comune, multe 
din aceste pășuni slăbesc de la un 
an la altul din cauză că nu sînt în
treținute. Față de această stare de 
lucruri se impune ca pe acele pă
șuni unde deja s-a topit zăpada să 
se treacă la lucrări de curățire, de 
defrișarea arboretului, împrăștierea 
mușuroaielor, mobilizind întreaga 
masă de țărani la această importan
tă acțiune.

Pentru continua sporire de masă 
verde pe pășuni o mare importanță 
o are îngrășarea acestora, in acest 
an trebuie îngrășate peste 1.100 ha, 
din care prin tîrlire 459 ha și cu îngră
șăminte chimice 470 ha. E în intere
sul tuturor acestor gospodării să io- 
losească aceste îngrășăminte pentru 
pășuni și să nu se mai repete lip
suri ca cele din anul trecut cînd, u- 
nele gospodării colective cum a fost 
cea din Teiuș, au folosit superfosia- 
tul în alte scopuri.

Sporirea continuă a productivității 
pășunilor este o sarcină de o deose
bită importanță pentru asigurarea u- 
nei bogate hrane animalelor. De a- 
ceea trebuie făcut din lucrările de 
curățire și îngrijire o importantă ac
țiune patriotică la care să participe 
întreaga masă de colectiviști și în
tovărășiți. In special un ajutor sub
stanțial în această acțiune trebuie 
să-l dea organizațiile U.T.M. de la 
sate, prin mobilizarea întregului ti
neret de a fi în primele rînduri ale 
acțiunii de curățire a pășunilor. Lua
rea măsurilor din timp este o nece
sitate pentru a spori producția de 
masă verde de pe fiecare hectar.

baza con- 
de masă

acordată 
satele de 

nostru
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Acordarea distincțiilor fruntașilor

în întrecerea socialistă pe 1963
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Au însămînțat primele hectare
îndrumați îndeaproape de către 

organizația de partid, colectiviștii 
din Cistei folosesc din plin timpul 
bun de lucru în cîmp. Și în scopul 
obținerii unor recolte timpurii de 
plante furajere, ei au și însămînțat 
primele hectare. Astfel, pînă la data 
de 12 martie la gospodăria colectivă

^JPregâtiri intense în vederea 
noilor plantari de pomi
Gospodăria colectivă din Berghin 

planta în primăvara acestui an 
ha cu pomi fructiferi. Pentru bu- 
reușită a plantărilor, colectiviștii 
aici au trecut cu toate forțele la

din Cistei au și fost însămînțate 5 
ha cu sparcetă și 3 ha cu lucerna 
în teren bine pregătit.

Hotărîți să execute la timp și în 
cele mai bune condițiuni însămință- 
rile de primăvară, colectiviștii de 
aici s-au pregătit temeinic, iar de în
dată ce timpul va permite, vor con
tinua cu toate forțele însămînțările 
din prima epocă.

va
25 
na 
de
săparea gropilor. Pînă la data de 
12 martie ei au și săpat și pregătit 
un număr de 5.140 gropi. In aceste 
zile, cu tot timpul încă destul de 
rece, harnicii colectiviști din Ber- 
ghin, pe lingă alte lucrări importan
te din această perioadă, dau zor să 
termine in cel mai scurt timp gro
pile pe întreaga suprafață de teren 

■ce urmează să fie plantată.
Și la gospodăria colectivă din 

Henig se lucrează intens în aceste 
zile la săpatul gropilor. Pînă la a- 
ceastă dată au și fost terminate 
1.800 gropi pentru plantarea supra
fața! da 7 ha au pomi.

spre succese și mai mari
Cu șase zile înainte de sfîrșitul 

anului 1963 colectivul de muncă de 
la secția Ateliere centrale din Alba 
Iulia raporta cu justificată mîndrie 
că a reușit să-și îndeplinească sar
cinile de plan pe anul 1963, dind 
statului însemnate economii.

Luna februarie a fost încheiată, 
de asemenea, cu rezultate frumoase 
în muncă. Harnicii muncitori de aici 
au realizat planul producției globale 
în proporție de 101 la sută, cel al 
producției marfă în proporție de 
100,88 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 6,17 la sută.

Zilele trecute colectivul de muncă 
din cadrul secției a sărbătorit un 
eveniment deosebit. In cadrul con-

sfătuirilor de producție ale grupelor 
sindicale, unui număr de 26 munci
tori și 2 maiștrii, care în cursul a- 
nului 1963 au muncit cu hărnicie și 
s-au evidențiat lună de lună în în
trecerea socialistă, li s-au înmînat 
distincțiile de fruntași în întrecerea 
socialistă pe 1963. Printre cei care 
au prirtiit această frumoasă distinc
ție se numără mecanicii Rusu 
Gheorghe, Magda Ioan, Dreghici 
Ioan și Kiss Iuliu, strungarii Țîm- 
pea Gheorghe și Galdea loan, fre
zorul Bucur loan precum și munci
torii Moldovan Simion, Beligăr Si- 
mion, Pop losif și Șerban Ioan din 
cadrul brigăzii anexe.

Coresp. TOTIR IOAN

La Complexul C. F. R. Teiuș-Coșlariu
Zilele trecute și în cadrul Comple

xului C.F.R. Teiuș-Coșlariu au a- 
vut loc consfătuiri ale grupelor sin
dicale cu care prilej muncitorilor 
care au obținut în anul trecut titlul 
de „Evidențiat în întrecerea socia
listă" li s-au înmînat insigna de 
„Fruntaș în întrecerea socialistă" pe 
1963. Cu această ocazie în cadrul 
Stației C.F.R. Coșlariu li s-a înmî
nat această frumoasă distincție u- 
nui număr de 28 ceferiști.

In cadrul adunărilor pe grupe, 
numeroși tovarăși de muncă din ca-

drul stației ca Gomboș Constantin, 
Dan Vasile, Mărginean loan, Jol- 
doș loan și alții au felicitat pe frun
tași, angajîndu-se ca în acest an să 
le urmeze exemplul.

— Felicit din toată inima pe frun
tași — a spus manevrantul David 
Pavel — și așa după cum am reu
șit ca în primele două luni să fiu 
evidențiat în munca mea, mă vei 
strădui să fiu pe întregul an.

AVRAM IOAN 
președintele comitetului sindical, 
Complexul C.F.R. Teiuș-Coșlariu

Sffîîndria noastră
Ca de fiecare dată și la începutul 

acestei luni harnicii noștrii munci
tori s-au strîns în consfătuirile de 
producție pe grupe sindicale spre a 
analiza rezultatele lunii februarie și 
a dezbate sarcinile de viitor. De 
data aceasta însă pe ordinea de zi 
a consfătuirilor figura un punct 
nou: înmînarea insignei de „Frun
taș în întrecerea socialistă" pe 1963. 
Și bucuria evenimentului a fost co
mună întregului colectiv. Cu toții 
am felicitat pe cei mai harnici oa
meni ai întreprinderii, care în anul 
trecut au muncit cu rodnicie, cîști- 
gînd lună de lună titlul de „Eviden
țiat în întrecerea socialistă".

Lăcătușii Pleșa Trifan și Brati- 
ma Petru, turnătorul Groza Nicolae, 
mecanicul Keseg Alexandru, Ionaș 
loan de la secția de împletit sîr- 
mă, Danciu Gheorghe conducător 
auto și Sicoe Zina, de la secția de 
lustruit mobilă constituie raîndria 
colectivului nostru, care se străduieș
te să Le urmeze exemplul.

Ing. D. MAGDA
I.R.I.L. Alba Iulia

-
fruntașii 

stingă la
Vă prezentăm cîțiva din 

întrecerii pe 1963. De la _ 
dreapta: Galdea loan, strungar la 
secția Ateliere centrale Alba Iulia, 
Keseg Alexandru, mecanic la I.R.I. 
L. Alba Iulia, Udvari Elena, munci
toare la fabrica „Ardeleana" Alba Iu
lia și Ciontea Silviu, maistru morar 
la Întreprinderea de morărit Alba.

La (j.A.C. Micești se lucrează intens la confecționarea cuburilor nutritive.

La flecare loc de munca o productivitate cît mai înaltă I

nasuri bune ce trebuie continuate
Cu prilejul prelucrării cifrelor de 

plan pe 1964 numeroși muncitori și 
tehnicieni de la Iprodcoop Alba Iu
lia au făcut prețioase propuneri 
pentru luarea a o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice care să-i spri
jine și în acest an să realizeze o 
productivitate sporită.

Sub conducerea organizației de 
partid, conducerea administrativă a 
trecut în mod operativ la înfăptui
rea lor. Astfel a fost amenajat ate
lierul nr. 3 în sala de pulverizarea 
cu lac a mobilei. Noua măsură apli
cată ușurează munca și duce la 
creșterea cu peste 10 la sută a pro
ductivității muncii. De asemenea, a 
fost dotată secția din Dobra cu un 
compresor pentru mecanizarea fa
zei de lustruit mobilierul comercial. 
Tot ca o măsură bună care duce la 
sporirea productivității muncii de 
cîteva tiri a fost dotarea secțiilor de 
sticlărie din Alba Iulia și Sebeș cu 
cîte o mașină de găurit și scobit. E- 
ficiența acestor măsuri a fost con
cretizată în faptul că în luna fe
bruarie sarcina de plan a fost rea-

lizată înainte de termen cu 4 zile.
Parcurgînd însă planul de măsuri 

tehnico-organizatorice întîlnești și 
prevederi a căror termen de înfăptuire 
a fost depășit sau expiră în zilele 
acestea. Așa, de pildă,, s-a prevă
zut dotarea secțiilor de butoaie cu 
un aparat de confecționat cercuri, 
tăiere și bătut nituri, care ar duce la 
creșterea și mai mult a productivi
tății muncii. De asemenea • n-a fost 
înfăptuită nici măsura de dotare cu 
fierăstrău a secției de doage. In 
cadrul întreprinderii a fost realizată 
o valoroasă inovație, care constă în 
confecționarea unei mașini de șle
fuit pe cilindrii. Punerii în produc
ție a acestei mașini trebuie dată mai 
multă atenție.

Colectivul de muncă de la Iprod- 
coop Alba Iulia a obținut succese 
frumoase pînă în prezent. Aceste 
succese pot fi dezvoltate. Pentru a- 
ceasta este nevoie ca și în viitor să 
fie luate toate măsurile în folosul 
bunului mers al producției.



In ultima vreme, printre munci
torii întreprinderilor din orașul nos- 
stru, cuvintele „astăzi ...repetiție Ia 
cor, la brigada sau orchestră", au 
stăruit cu tot mai multă insistență. 
Și, faptul n-a părut nimănui ceva 
neobișnuit. Artiștii amatori — mun
citori si muncitoare — știau cu totii 
că aveau să participe în curind la 
faza înterîntreprinderi a celui de al 
VlI-lea concurs și succesul nu pu
tea fi asigurat decît printr-o temei
nică pregătire.

Cu asemenea preocupări, zilele 
s-an scurs una cîte una. Harnici în 
producție, artiștii amatori — mun
citori și muncitoare — au adăugat 
cu fiecare repetiție noi succese _ în 
preo’t:rea lor artistică, hotărîți fiind 
să întîmplne și în această privință 
cea de a XX-a aniversare a elibe
rării patriei cu rezultate din cele 
mai bune.

In sfîrșlt, iată-i pe scenă. Corul 
nou creat al muncitorilor de la în
treprinderea de industrie locală, deși 
n.-a rejișit să treacă peste o oare
care timiditate, a interoretat totuși 
bine cîntecele „Republică măreață 
vatră", „Bade-al meu" și „Tinere
țe", cu același succes evoluînd și 
orchestra de muzică ușoară de aici. 
Cu un repertoriu îmbogățit s-a pre
zentat apoi corul salariatilor sindi
catului sanitar, fiecare din cîntecele 
„I.enin e cu noi", „Te cînt partid", 
„Hora marilor cîmpii", „De cine do
rul se leagă" și altele producînd o 
vie impresie în rîndul spectatorilor.

Pe scena Casei raionale de cul
tură din orașul nostru s-au perindat 
apoi alte și alte formații artistice. 
Corul bărbătesc al muncitorilor de 
la C.F.R. Alba Iulia a adus în fața 
spectatorilor, veniți în număr mare 
să ia parte Ia însuflețită întrecere, 
„Marșul lui Tudor" din oratoriul 
„Tudor Vladimirescu". Orchestra de 
muzicuțe a muncitorilor de la I.G.O. 
a interpretat cu multă finețe o reu
șită suită de cîntece, iar soliștii vo
cali Anghel Viorel de la Șantierul 
4 construcții, Gheorghiu Maria de la 
Atelierul de zonă C.F.R. și Popa 
Traian de la cooperativa meșteșugă
rească „Mureșul" s-au făcut cunos- 
cuți ca talentați interpreți ai minu
natului nostru cîntec popular.

Așteptate cu viu interes brigăzile 
ariist'ce de agitație ale sindicate
lor. cu. excepția celei de la secția A- 
teliere cenți ale, au apărut pe scena 
Casei raionale cu programe mult 
îmbunătățite față de prima etapă a 
concursului. Fapt pe deplin explica
bil. Apreciate de masa muncitorilor 
ca și de comitetele sindicale și con
ducerile întreprinderilor pentru con
tribuția pe care și-o aduc la popu
larizarea noului în producție și lichf-

in zilele trecute, Consiliul agri
col raional a organizat în cadrul 
gospodăriei colective din Micești un 
valoros schimb de experiență pe te
ma „Să cultivăm cît mai multe le
gume forțate, protejate cu folii de 
polietilenă". La acest schimb de ex
periență au participat brigadierii le
gumicoli. șefii de echipă, numeroși 
colectiviști fruntași în cultura legu
melor și cadrele de specialitate din 
gospodăriile colective producătoare 
de legume din raion.

Din materialele prezentate și dis
cuțiile purtate de către participant 
a reieșit că. în majoritatea unități
lor agricole producătoare de legu
me. cu tot timpul secetos din anul 
trecut, au fost obținute rezultate 
bune în sporirea suprafețelor culti
vate și creșterea producției de le
gume la ha. Astfel, gospodăria co
lectivă din Micești, care a cultivat 
roșii timpurii, protejate sub folii de 
polietilenă, la 26 Iunie 1963 a cu
les prima recoltă, obținînd de pe 12 
arii 2.708 kg roșii. Gospodăria co
lectivă din Căpud a recoltat în me
die 20.000 kg roșii la ha. De aseme
nea, la Micești s-au cules 14.000 kg 
ardei la ha și cîte 13.000 kg cartofi de 
vară lă ha. Folosind mai bine posi
bilitățile locale, în anul care a tre
cut, unitățile agricole producătoare 
de legume au reușit să irige peste 

. 240 ha de grădină, lucru ce a con
tribuit în mare măsură la creșterea 
producțiilor de legume la ha și rea
lizarea de însemnate venituri băneș-

STEACA ROSlfi

ÎN CADRUL CELEI 
DE A DOUA ETAPE

Muncitori și muncitoare pe scenă

Nr. Ttt

bucurat de mai
darea lipsurilor, brigăzile artistice 
de agitație s-au
mult sprijin. Și rezultatul? Brigada 
artistică de
„Ardeleana1 
mai mult si 
oglindească 
preocupările 
Textul „Semnalizări pe portativ" al 
brigăzii artistice de agitație de la 
secția L tl C.F.R., text cu un bogat 
conținut, a fost mult întregit prin- 
tr-o interpretare la un înalt nivel ar
tistic, același lucru putîndu-se spu
ne si despre textul de brigadă ar
tistică de agitație „Rîdeți cu noi" 
interpretat de meșteșugarii coopera
tivei „Mureșul" șl cel intitulat „Cîn- 
tare vieții noi și celor din primele 
rînduri" interpretat de saiariații sin
dicatului I.A.S. — Banca de stat.

Cu totul sub așteptări s-a prezen
tat brigada artistică da la secția A- 
tellere centrale. De ce acest lucru? 
E doar fapt cunoscut că muncttorli 
de aici au create largi posibilități de 
afirmare. Printr-o greșită. înțelegere 
însă, acestea sînt insuficient folosi
te, activitatea culturală din cadrul 
atelierului fiind privită cu superficia
litate atît de comitetul sindical cît 
și de conducerea administrativă.

Făcînd abstracție de nereușita bri
găzii artistice de agitație de la sec
ția Ateliere centrale, se poate spune 
că toate celelalte formații artistice 
ale sindicatelor s-au prezentat bine 
în concurs, au crescut, s-au dezvol
tat, dovedind <încă odată creșterea 
maturității artistice a oamenilor 
muncii din întreprinderile raionului 
nostru, dragostea lor pentru artă, 
pentru frumos.

agitație de la fabrica 
în programul „Mereu 
mat bine" a reușit să 
multilateral munca și 

muncitorilor de aici.

E firesc să zîmbești după un 
program care s-a bucurat de a- 
precierea spectatorilor. In clișeu: 
Brigada artistică de agitație a 
căminului cultural din Meteș.

Un rodnic schimb deexperlență

St prodncem cît mal molie legume 
timpurii $1 semlllmpurll

I

ti din valorificarea acestora. Cu 
toate acestea, din discuțiile purtate 
a reieșit că rezultatele puteau fi 
mult mai bune dacă în fiecare uni- 
ta*e agricolă socialistă din raionul 
nostru se acorda atenția cuvenită în
deplinirii întocmai a măsurilor pre
văzute în planurile de producție. Nu 
așa cum s-a întîmplat la gospodăria 
colectivă din Mihalț care în loc de 
70 ha cît trebuia să cultive cu le
gume. a cultivat numai 54 ha, iar 
cea din Teiuș în loc de 45 ha cît a 
avut planificat, a cultivat numai 35 
ha. De asemenea, în gospodăriile 
colective din Drîmbar, Galtiu și al
tele, nu în suficientă măsură au fost 
folosite foliile de polietilenă la cul
turile forțate, nu s-au folosit din 
plin posibilitățile existente de iri
gare și în multe cazuri lucrările de 
întreținere și recoltare au fost fă
cute cu întîrziere. Toate acestea au 
făcut ca producțiile prevăzute la ha 
să nu fie realizate în întregime, iar 
calitatea legumelor să fie uneori sub 
nivelul cerințelor.

Pentru înlăturarea lipsurilor con
statate în anul trecut în activitatea 
unor legumicultori din raion, în ca
drul schimbului de experiență au fost

Desnre ce 
a vorbit brigada

Prezentatorul anunță cu glas 
răsoicat accentuînd ne fiecare cu- 
vînt: „Și-acum... brigada artistică 
de agitație de la fabrica „Ar
deleana" prezintă programul cu 
tema:. „Mereu mai mult, mai 
bine"...

optimism, 
deosebită

cînta

★
Ecoul ultimelor cuvinte mai stă

ruie în sala Casei' raionale de 
cultură, cînd pe scenă răsună ver
suri pline de un cald 
pătrund în inimi cu o 
semnificație:

Nu cîntăm că știm 
Dar ni dragă munca ta, 
Omule ce izbutești 
Planul să ți-1 depășești.

De la început, oglindind condi
țiile tot mai bune de muncă, preo
cupările harnicului colectiv al fa
bricii. programul brigăzii conti
nuă, fiecare vers, fiecare melodie 
fiind o închinare muncii. Intr-o 
formă originală dar cu multă fi
nețe artistică, sînt popularizați cei 
harnici: Burcută Remus, Popa 
Ara, Ciulea Maria și Pufu Maria 
fruntași lună de lună în depășirea 
planului; Drîmbărean Mitrofan, 
Udroiu Tănase, Frățilă loan și 
Cricovean Frasin ica neîntrecuți în 
ce privește calitatea lucrărilor ; 
Mandrosca Ana, Scheau Paraschi- 
va și Moldovan Ana, „sgîrcite“cu 
materialul, dar și cu cele mai de 
scamă realizări înscrise la rubri
ca — economii.

Prin versuri meșteșugite, bri
gada nu uită nici de cei „certați" 
uneori cu disciplina, cu munca. 
Fiecăruia din aceștia le servește 
cîte un drog. Așa ca să se vindece 
și să vadă drumul cel bun. Dar, 
aceștia sînt puțini și brigada a- 
duce viitorul în fața spectatori
lor. Și programul brigăzii se 
încheie cu îndemnul „Mereu mai 
mult, mai bine". E aceasta de
viza întregului colectiv.

organizate demonstrații practice 
unde s-« arătat felul cum se ame
najează diferite tipuri de răsadnițe, 
cînd și. cum se produc diferite răsa
duri, cum se confecționează cuburi
le nutritive, cum se folosește mate
rialul elastic la protejarea culturi
lor forțate, cum se execută lucrările 
de întreținere a răsadurilor, comba
terea bolilor și dăunătorilor și altele.

Participanții au acordat mult in
teres explicațiilor date de către spe
cialiști cu ocazia diferitelor lucrări 
practice. Pentru răsărirea uniformă 
a plantelor în răsadnițe, s-a arătat 
importanța mare pe care o are ope
rațiunea de preîncălzire a îngrășă
mintelor naturale înainte de a fi 
folosite la amenajarea răsadnițelor, 
învățăminte prețioase s-au tras din 
explicațiile date în legătură cu fe
lul cum trebuie să se facă aerisirea 
răsadnițelor pentru ca răsadurile să 
nu se alungească ci să se obțină un 
răsad sănătos și viguros, de felul 
cum trebuie pregătite cuburile 
nutritive și proporțiile cele mai po
trivite de amestec care-1 compun. De 
asemenea, în cadrul schimbului de 
experiență o mare atenție s-a acor
dat folosirii materialelor plastice și

In deplasare
Duminica trecută, pe scena cămi

nului cultural din Benic, în prezența 
a peste 200 de spectatori, au evoluat 
artiștii amatori ai căminului cultural 
din Mihalț.

Rînd pe rînd pe scena căminului 
s-au perindat formația de teatru cu 
piesa „Dragoste nu te pripi", tara
ful compus din 12 persoane care a 
.interpretat mai multe cîntece și jo
curi populare și soliștii Maria A- 
chim și Vasile Florea care s-au do
vedit a fi tot atît de pricepuți pe 
scenă ca și pe ogoarele gospodăriei 
colective.

Programul artistic prezentat s-a 
bucurat de multă apreciere din par
tea spectatorilor, dovadă constituind 
faptul căci au fost răsplătiți cu a- 
plauze îndelungate, la cererea spec
tatorilor unele puncte din program 
fiind repetate

O sărbătoare dragă
Pentru a sărbători ziua de 8 Mar

tie, la căminul cultural din Oarda 
de Jos s-au întîlnit duminica trecută 
peste 300 de colectiviste și colecti
viști în fața cărora a fost prezenta
tă conferința „8 Martie" și un bo
gat program artistic susținut de for
mațiile artistice ale căminului cul
tural.

Cîntecele „Partidul ne conduce", 
„Frunzuliță de mohor", „Asta-i hora 
horelor", „La noi în gospodărie" și 
altele, în interpretarea corului cămi
nului cultural din Oarda, au plăcut

E timpul să se treacă la acțiune !

manifes-

Vestea organizării Festivalului 
regional de teatru „A XX-a aniver
sare a eliberării" a fost primită cu 
viu interes de sute de activiști cul
turali și artiști amatori din cuprin
sul raionului nostru. Și, în marea 
majoritate a comunelor și satelor 
au început intense pregătiri în ve
derea asigurării unei cît mai depline 
reușite acestei importante 
țări.

Despre activiștii culturali 
răbanț însă, numai cuvinte 
se pot spune în această 
Din luna decembrie 1963, de cînd a 
fost prezentată piesa „Stupii cu pri
cina", echipa de teatru a căminului 
cultural de aici n-a mai urcat pe 
scenă. Ba mai mult decît atît. Ac-

din Bă- 
bune nu 
privință.

Cărți noi în vitrinele librăriilor
In cursul săptămînii trecute la 

„Librăria noastră" nr. 2 Alba Iu- 
lia au apărut următoarele noutăți: 
„Karl Marx, geneza marxismului", 
contribuții la istoria filozofiei mar
xiste (1842-1Ș45). Cartea autorului 
I. Cernea, apărută în editura știin
țifică, cuprinde 4 capitole: 1) Acti
vitatea publicistică a lui Marx la 
„Gazeta renană" (1842). Primele 

îngrijirii acestora pentru a putea fi 
întrebuințate 2-3 și chiar mai mulți 
ani lâ.protejarea culturilor forțate 
fără a fi degradate și distruse. S-au 
dat indicații prețioase referitoare la 
folosirea mai chibzuită a surselor 
de apă existente și întrebuințarea 
din plin a motopompelor existente 
pentru irigarea unor suprafețe cît 
mai mari de teren cultivate cu le
gume. O mare atenție s-a acordat 
măsurilor de combaterea bolilor și 
dăunătorilor dîndu-se indicații pre
cise de măsurile ce trebuiesc luate 
pentru combaterea fiecărui dăunător 
în parte. In continuare, participan- 
ții au vizitat camerele special ame
najate, unde pînă în prezent au și 
fost iarovizați 20.000 kg cartofi.

Demonstrațiile practice precum și 
explicațiile prețioase date de către 
specialiști la fața locului au reușit 
să îmbogățească mult cunoștințele 
colectiviștilor care lucrează în sec
toarele legumicole ale gospodăriilor 
colective din raionul nostru și vor 
contribui și mai mult la îmbunătă
țirea muncii, la folosirea mai chib
zuită a posibilităților materiale e- 
xistente pentru . sporirea continuă a 
suprafețelor de teren cultivate cu le
gume, obținînd cantități tot mai 
mari de legume timpurii și semi- 
timpurii cu cheltuieli cît mai mici. 
După terminarea lucrărilor, partici- 
panților la schimbul de experiență 
li s-a prezentat un film referitor la 
producerea legumelor în sere.

G. SZABO

Xmult celor prezenți. Rînd pe rînd, 
pe scenă au evoluat apoi soliștii vo
cali Horvat Maria, Puiu Bocșa, un 
grup de recitatori și soliști instru
mentiști.

Intr-un cadru solemn, deosebit de 
emoționant, fiii colectivistelor, elevi 
ai școlii de 8 ani din localitate, au 
înmînat buchete de flori și felicitări 
mamelor lor dragi.

In continuare, într-o atmosferă de 
voie bună, la căminul cultural a a- 
vut loc o horă țărănească.

Răspunsuri la zeci 
de întrebări

Mult apreciate de colectiviștii din 
satele raionului, brigăzile științifi
ce ale comisiei pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice, de pe lingă Co
mitetul raional pentru cultură și 
artă se deplasează tot mai des in. . 
mijlocul acestora. Așa, de pildă, 
cursul săptămînii trecute memJr^.. 
brigăzii științifice s-au deplasat la 
Ighiel și Bucerdea Vinoasă. Ighiu, 
Cricău, Cetea și Galda de Sus. Cu 
prilejul înlîlnirilor cu colectiviștii 
din aceste așezări, membrii brigăzi
lor științifice, ingineri, medici, pro
fesori și juriști au răspuns la între
bări privind eclipsele de soare și 
lună, rolul vitaminelor în organism, 
căile de rentabilizare a sectorului 
zootehnic, ce este și cum se comba
te Tricofitia, de ce nu se produc ful
gere și tunete în timpul iernii și mul
te altele.

tiviștii culturali din Bărăbanț sînt ? 
străini chiar de faptul că a fostjae*/^ 
ganizat acest festival. Cum e Kposi- 
bil oare acest lucru?

Oricare ar fi situația, la Bără
banț trebuie să se treacă de îndată 
la acțiune. Să fie reactivizată echi
pa de teatru. Să fie aleasă o piesă 
adecvată specificului satului care 
să fie pusă în scenă și să se por
nească cu toată hotărîrea la pre
gătirea ei. E aceasta o datorie a ac
tiviștilor culturali de aici de Ia 
care nimeni nu trebuie să dea îna
poi, mai ales că de data desfășu
rării fazei intercomunale a festiva
lului nu ne mai despart decît pu
ține zile.

impulsuri în direcția autoclarifieăTj*» 
ideologice. 2) Evoluția lui 
spre concepția materialistă a ist: 
riei și spre teoria comunismului știin
țific. 3) O încercare de sinteză 
Manuscrisele economico-filozofice 
(1844). 4) Critica idealismului filo
zofic în lucrarea „Sfînta familie" 
(1844).

In editura pentru literatură a 
apărut „Scrieri alese" de Al. Vla- 
htiță. Lucrarea a apărut în două vo
lume. Primul volum cuprinde crea
ția poetică, iar al doilea cuprinde 
„Nuvele, schițe, povestiri, amintiri 
și cugetări".

In editura tineretului a apărut 
„Timpuri grele". Cartea autorului 
epglez Charles Dickens zugrăvește 
mizeria și viața muncitorilor țesă
tori dintr-un orășel industrial, de- 
rrtascînd totodată politicianismul co
rupt al claselor dominante.



VIAȚA BE PARTID

EDUCAREA GANDIDATILOR DE PARTID 
CERE MAI MULTĂ PREOCUPARE

Organizația de bază din brigada 
a 3-a a gospodăriei colective din Mi
halț are în evidența sa 17 candidați 
de partid, primiți în cursul anului 
1963 din rîndul colectiviștilor har
nici, care au dovedit prin fapte că 
merită încrederea ce Ie-a fost a- 
cordată. Dar oricîț de exigentă ar 
fi selecția care se face, oricîtă mun
că s-ar depune pentru pregătirea ce
lor ce solicită să fie primiți în rîn- 
durile partidului, aceștia nu devin 
în mod automat, odată cu prezen
tarea cererii, comuniști gata for
mați. De aici rezultă sarcina deose
bit de importantă pe care o au or
ganizațiile de bază, membrii de 
partid cu o activitate mai îndelun
gată și cu experiență mai bogată în 
munca politică, de a ajuta candida
ți! de partid să se pregătească con 
tinuu atît în perioada stagiului de 
candidat cît și după aceea.

Se știe că unul dintre principalele 
mijloace da educare a candidaților 
de partid, este atragerea lor la în
deplinirea sarcinilor ce stau în fața 
organizației de bază, sprijinirea lor 
da a-și putea îndeplini sarcina în
credințată.

dinBiroul organizației de bază 
brigada a 3-a a gospodăriei colec
tivă din Mihalț a repartizat sarcini 
candidaților de partid; există în a- 
ccst sens o evidență. Așa, de exem
plu, tov. Cristea Olga a primit sar
cina să predea lecții în cadrul în- 
vătămîntului politic U.T.M., tov. 
Breaz Florian să desîășoare muncă 
politică în vederea folosirii rationale 
a furajelor la sectorul zootehnic. Dar 
odată cu repartizarea sarcinilor nu 
putem considera că am făcut totul. 
Oricum, în îndeplinirea sarcinilor în

credințate, noii candidați de partid 
rșțîmpină anumite greutăți, alții se 
descurcă mai greu în rezolvarea 
problemelor. Biroul organizației de 
bază n-a avut în vedere acest lucru. 
El n-a analizat niciodată felul cum 
își îndeplinesc candidații de partid 
obligațiile statutare ce le au și sar
cinile încredințate. Din această cau
ză o parte din candidații de partid 
întimpină unele greutăți în îndepli
nirea sarcinilor, iar unii dintre ei, 
din cauză că nu sînt îndrumați nu-și 
îndeplinesc unele obligații statutare.

Statutul P.M.R. prevede că fiecare 
membru si candidat de partid este 
obligat să participe la adunările ge
nerale ale organizației de bază din 
care face parte, să participe în mod 
activ la dezbaterile ce au loc în ca
drul acestor adunări, adunările ge
nerale ale organizației de bază con
stituind o înaltă școală de 
educare comunistă. Sînt unii candi
dați de partid care nu înțeleg acest 
.lucru, La adunarea generală a orga
nizației de bază din 21 februarie a.c. 
au lipsit nemotivat tov. David E- 
mil, Usca Anica, David Elvira, Com- 
șa Virginia, Ordean Valeria și

Agpecte privind învățămîntul politic U. T. M.

Pregătirea tcmelnlcâ a lecțiilor
învățămîntul politic al U.T.M; ocu

pă un loc de seamă în educarea co
munistă a tineretului. Pregătirea po- 
Htico-ideologică a tinerilor este o 
sarcină de mare răspundere. înde
plinirea cu succes a acesteia, de
pinde în mare măsură de felul cum 
se preocupă organele și organiza
țiile U.T.M., de felul cum conduc ele 
învățămîntul politic. In însușirea lec
țiilor și aplicarea celor studiate în 
viața practică, un rol important re
vine propagandistului. Numeroși 
propagandiști din cadrul învăță- 
mîntului politic U.T.M. se străduiesc 
să-și îndeplinească conștiincios sar
cina încredințată și să obțină rezul
tate deosebite. Astfel tov. Petre 
Gheorghe, Popa Elena, Auer Tibe- 
riu, Raica Veronica, Dobrescu Lu- 
creția și alți propagandiști pregă
tesc în mod temeinic lecțiile, folo
sind metode variate și potrivite 
muncii cu tineretul.

Pentru înțelegerea temeinică a lec
țiilor unii propagandiști folosesc 
materiale didactice intuitive, care in
fluențează în mod pozitiv înțelege
rea temeinică a lecțiilor.

Prundar Carolina. Biroul organiza
ției de bază nu a întreprins nimic 
■pentru a analiza care sînt cauzele 
pentru care acești tovarăși au lipsit 
de ia adunarea generală. In loc să 
facă din aceasta o problemă pe care 
s-o dezbată larg cu toți candidații 
de partid, din care aceștia să tragă 
concluzii prețioase, biroul organiza
ției de bază s-a mulțumit să înre
gistreze această lipsă fără a lua 
vreo măsură practică. Din această 
cauză candidații de partid care au 
asemenea lipsuri nu sînt ajutați să 
înțeleagă necesitatea respectării în
tocmai a prevederilor statutare, con
diție hotărîtoare pentru a putea de
veni apoi membru de partid. Ce-i 
drept toți candidații sînt încadrați 
în cercul de studierea Statutului 
P.M.R. organizat pe lingă organi
zația de bază. Unele rezultate obți
nute sînt îmbucurătoare. Dar în a- 
ceastă direcție se fac simțite încă 
lipsuri, mai ales în ceea ce privește 
participarea cursanților la dezbate
rea problemelor puse în discuție. De 
aici concluzia că ei nu studiază ma
terialul tndieat și ca atare nici în 
această privință biroul organizației 
de bază nu a făcut totul.

Adunarea generală a organizației 
de bază ce a avut loc în luna fe
bruarie a.c. a analizat felul cum a 
muncit biroul organizației de bază 
pentru desfășurarea învățămîntului 
de partid. Era de așteptat ca ra
portul orezentat să analizeze în mod 
temeinic cum muncește biroul orga
nizației de bază pentru educarea 
candidaților de partid, pentru pre
gătirea lor politică și ideologică în 
vederea primirii lor în rîndurile mem
brilor de partid. Raportul biroului or
ganizației de bază a fost general, el 
nu oglindește situația concretă din 
cele două forme ale învățămîntului 
de partid și mai ales cel în care sînt 
încadrați să studieze candidații de 
partid. Din această cauză, discuțiile 
ce s-au purtat în jurul raportului au 
fost lipsite de conținut. Cît despre e- 
ducarea candidaților de partid nici 
nu s-a amintii.

Din cele de mai sus rezultă că 
biroul organizației de bazji din bri
gada a 3-a a G.A.C. Mihalț, secre
tar tov. Fîntînă Petru) nu do
vedește destulă preocupare pentru 
educarea candidaților de partid, iar 
măsurile luate pînă in prezent nu 
sînt în raport cu posibilitățile și 
sarcinile trasate de partid.

Educarea candidaților de partid, 
pregătirea lor temeinică în perioada 
stagiului de candidat, este o sarcină 
de mare însemnătate de care biroul, 
întreaga organizație de bază, fiecare 
membru de partid, trebuie să se 
preocupe cu cea mai mare răspun
dere. Aceasta pentru ca perioada sta
giului, să constituie o adevărată 
școală de educare politică și ideolo
gică a candidaților de partid.

Așa de pildă, tov. Popescu Vero
nica de la Hăpria, atunci cînd 
a expus lecția, „P. C. R. orga
nizatorul și conducătorul luptei 
împotriva regimului burgheZo- 
moșieresc, pentru instaurarea re
gimului democrat-popular", a folo
sit portrete ale eroilor clasei munci
toare urmate de expunerea biografi
ei și activității lor revoluționare. 
Pentru pregătirea acestei lecții tov. 
Popescu V. a folosit materiale. le
gate din trecutul de luptă al parti
dului nostru. Expunerea lecțiilor a 
fost urmată apoi de învățarea de 
către tineri a cîntecului „Privesc 
din Doftana".

Tov. Raica Veronica, propagan
distă la învățămîntul politic U.T.M. 
din G.A.C. Cricău, la lecția „Să ne 
cunoaștem patria — Republica Popu
lară Romînă" a folosit harta R.P.R. 
și un album cu numeroase fotografii 
înfățișînd aspecte ale realizărilor 
regimului democrat-popular. -De a- 
semenea, pe hartă a fixat noile o- 
biective industriale construite în 
anii șesenalului.

La Stremț, tov. Sechereș Ana, 
cînd a predat lecția „Politica P.M.R.

I In centrul atenției ■
Duminica trecută, reprezentanții 

membrilor cooperatori din raionul 
nostru au analizat în cadrul confe
rinței raionale a U.R.C.C. Alba ac
tivitatea economică și financiară 
desfășurată în perioada anului 1963. 
Darea de seamă prezentată de tova
rășul Stănculeț loan, președintele 
Uniunii raionale, a reliefat faptul 
că cooperativele din raion și-au îm
bunătățit mult activitatea, aproviri- 
nînd în condiții tot mai bune țără
nimea muncitoare. In perioada anu-

> lui 1963. cooperația de consum din 
j raion a desfăc'rt cu 6.379.000 lei 
; mai multe mărfuri decît în 1962. Ca

urmare a creșterii veniturilor colec
tivi rfil or a sporit mult desfacerea 

! volumului materialelor de construcții 
' vîndute pooul>tie: sădești. Numai prin
> cele do >ă dep zite de materiale din 

Alba Iulia și Teiuș s-au desfăcut în 
anul trecut materiala da construcții 
în valoare de paste 4 milioane șt

' jumătate leî.
A crescut în mod considerabil 

' baza te^nlco-materală a cooperati
velor. dî.ndu-se In folosință un ma
gazin cu etaj la Teiuș. un magazin 
cu secții de prestări la întregalde. 
un magazin mixt cu bufet la Oarda 

L de Jos șl un magazin mixt la Ber- 
! ghin. Un mare număr de magazine 

au fost dotate cu mobilier, cu vitri
ne frigider și alte materiale în va- 

i loare de peste 400.000 lei.
O sarcină deosebit de importantă 

a cooperației de consum este conti
nua dezvoltare a schimbului dintre 

, sat și oraș, ca bază a întăririi alian
ței muncitorești-țărănești. Se poate 
aprecia iaptul că consiliile de con
ducere ale cooperativelor cu spriji- 

; nul organizațiilor de partid au do- 
■ bîndit rezultate bune. în domeniul 
I contractărilor și achizițiilor, achizi- 

țlonînd în 1963 cu 37 la sută mai 
multe produse decît în 1962. Nume
roase gospodării colective ca cele 
din Mihalț, Micești, Teiuș, Alba Iu
lia și altele au livrat cooperativelor 
în baza contractelor încheiate și prin 
sistemul de achiziții legume, fructe 
și alte produse în valoare de peste 
2.200.000 lei. In munca de achiziții, 
multe conduceri de cooperative ca 
cele din Benic, Alba Iulia, Teiuș și 
altele s-au spri jinit pe masa largă de 
cooperatori, pe consiliile sătești, astfel 
că s-au situat în frunte pe raion Ia 
realizarea sarcinilor de plan la achi
ziții și contractări.

Lucrările conferinței au scos în 
evidență faptul că rezultatele obți
nute nu sînt pe măsura posibilități
lor. Sarcina de plan pe întreaga 
cooperație din raion n-a fost reali
zată decît în proporție de 72,8 la 
sută. Consiliul de conducere al U- 
niunii raionale nu s-a preocupat cu 
toată răspunderea de traducerea în 
viață a hotărîrii conferinței din a- 
nul trecut, astfel că la unele coope
rative ca cele din Hăpria și Mihalț 
posturile de achizitori principali și 
sezonieri au rămas necompletate mai 
tot cursul anului.

Aceasta a atras după sine nerea
lizarea sarcinilor la achiziții și con- 

de dezvoltare continuă a agricul
turii socialiste, de creștere neconte
nită a producției agricole vegetale 
și animale", a folosit cu bune re
zultate, diafilme cu aspecte din a- 
gricultura noastră socialistă, meto
de agrotehnice înaintate folosite 
pentru creșterea continuă a produc
ției de cereale.

însușirea materialului predat în 
cercuri și cursuri, de către cursanți, 
depinde și de felul cum propagandis
tul se ocupă de îndrumarea studiu
lui individual al cursanților. In a- 
ceastă direcție numeroși propagan
diști printre care Chiroșcă Maria de 
la Școala medie din Teiuș, Popa 
Elena de la Oarda de Jos și alții se 
preocupă de tineri și-i ajută la pre
gătirea lor, le dau indicații ce ma
terial ajutător să studieze.

Datorită faptului că propagandiș
tii se pregătesc în mod temeinic, fo
losesc diferite materiale ajutătoare 
în expunerea lecțiilor, sprijină 
cursanții în studiu, s-a îmbu
nătățit calitatea învățămîntului po
litic U.T.M. cît și participarea tine
rilor la dezbaterea problemelor puse 
în discuție în cadrul cursului. In a- 
celași timp, și ceea ce este mai im
portant este faptul că în majoritatea 
lor tinerii reușesc să-și însușească 
cele studiate și să le aplice cu suc
ces în activitatea pe care o desfă
șoară în producție.

întărirea schimbului dintre sat și oraș
tractări. Din lipsa de preocupare la 
unele produse agricole și în special 
la legume unde raionul nostru a a- 
vut mari posibilități cantitățile con
tractate nu au fost preluate decîtîn 
mică măsură. Așa, de pildă, la var
ză din 807 tone, au fost preluate 
doar 460 tone, la roșii din 491 tone, 
332 tone, la castraveți cornișor din 
84 to_ne au fost preluate 17 tone. Li
nele gospodării colective ca cele din 
Vințul de Jos și altele n-au predat 
nici 50 la sută din cantitatea con
tractată. In timp ce asemenea legu
me se stricau fiindcă nu erau ridica
te la timp, magazinele de desface
rea legumelor duceau nu de ouține 
ori lipsa acestor legume. Astfel de

Lucrârile 
conferinței raionale U.R.C.C.

s’-t-'ații s-au ț>‘-’recut si cu achizi
țiile de prune. Din lipsa de ambala- 
■> _  ariHa tovarășul Barbu Stmion,
emerator la Tihni. am fost nevm'ți 
să mergem ei prunele ofriă la coo
perativa di" Benic. Intr-o serie de 
cazuri, conducerea U.R.C.C. n-a a- 
si«urat preluarea la timp, conform 
graficelor. produsele contractate 
s-au n-au achiziționat unele produse 
oferite din motive cu Totul 
neîntemeiate. S-a încercat să se jus
tifice această situație prin lip
să de mijloace de transport, liosă 
de posibilități de industrializare 
etc. In ce privește lipsa mijloacelor 
de transport trebuie arătat că ele au 
existat, dar n-au fost folosite rațio- 
naL astfel că în anul trecut s-au în
registrat nu mai puțin de 3.500 ore 
staționante si 38.000 km parcurși în 
gol. Iată deci unde duce nerespec- 
tarea graficelor de preluări. Și de 
această lipsă se fac vinovate și une
le conduceri de gospodării colective 
ca cele din Micești, Vințul de Jos, 
etc, care nici ele n-au asigurat re
coltarea produselor în termenele sta
bilite. In fața noului ■ consiliu, con
ferința a pus ca sarcină principală 
problema îmbunătățirii activității în 
acest sector deosebit de important. 
Consiliile de conducere ale coope
rativelor vor trebui să întărească și 
mai mult legătura cu masa coope (Continuare în pag. 4-a)

La magazinul de încălțăminte al cooperativei „9 Mai“ din Teiuș.

NOTA
UN RĂSPUNS FĂRĂ RĂSPUNDERE

In articolul intitulat „Taxă fixă... 
200 lei" apărut în ziarul „Steaua ro
șie" nr. 750 din 21 februarie a.c. au 
fost criticați Anca Nicolae, șofer și 
Anghel Ispas însoțitor pe autocister
na I.G.O. Alba Iulia care, nu de 
mult, s-au oferit să transporte o 
cantitate de combustibil lichid de la 
Stația C.F.R. Alba Iulia la fabrica 
„Ardeleana" în schimbul unei sume 
fixe... 200 lei.

Materialul viza atît pe cei doi, cît 
și conducerea I.G.O. Alba Iulia, care 
avea datoria să ia cele mai serioase 
măsuri în scopul curmării unor ast
fel de manifestări.

Conducerea I.G.O. (fostul director 
Gogean Ioan) a răspuns, ce-i drept, 
semnalului critic. In răspunsul tri
mis redacției însă, cazul abaterii ce
lor doi saîariați n-a fost analizat în 
profunzime. Ba mai mult, conduce
rea I.G.O. a purces Ia o adevărată 
anchetă luînd declarații atît de la 
unii saîariați ai fabricii „Ardeleana" 
(cu ce drept?) cît și de la cei în 
cauză. Și concluzia? I-a scos basma 
curată, cum s-ar spune, pe cei vi- 
novați. Cică, chipurile, în ziua res
pectivă autocisterna prezenta serioa
se defecte. Cum rămîne însă cu fap
tul că transportul cu pricina totuși 

ratorilor. să-î mobilizeze sore a va
lorifica produse cît mai multe prin 
unitățile cooneratîvei. In mod deo
sebit va trebui să fie îmbunătățită 
munca de organizare a preluărilor 
astfel ca întremil surnlns de produ
se să poată fi valorificat.

O problemă viu dezbătută în lu
crările conferinței a fost aceea a 
continuei îmbunătățiri a aprovizio
nării populației cu un sortiment cît 
mai variat de mărfuri, ne baza stu
dierii, ate.-te a cererii de consum. In 
ultimi, a-i în rețeaua cooperației de 
consum din raion au fost trimise să 
lucreze cadre școlarizate, cu per
spective. dornice să se afirme pe li
nia bunei deserviri a consumatori- 
Ișr. Lucrători din cadrul cooperați
ei ca Bala’ Iosif de la cooperativa 
din Alba Iulia, Nistor Vasile din Be- 
rtc. Avram Nicolae, Podaru loan și 
Burduf Valeria din Teius, Marica 
loan din Țelna s-au străduit să de
servească cît mat bine consumatorii, 
să asicmre o aprovizionare ritmică a 
unităților pe care le conduc. Pe
riodic acești lucrători șl alții 
ca ek-or^anizează consfătuiri eu con
sumatorii. studiază cu atenție speci
ficul local si nu neglijează nici un 
sortiment Indiferent cît de mic ar fi.

Din păcate însă. în direcția stu
dierii cererii de consum s-au făcut 
și se mai fac simțite destule lipsuri, 
care în anul trecut au avut ca ur
mare nerealizarea planului de des
facere decît în proporție de 97,2 la 
sută. Acest lucru a fost scos cu toa
tă puterea în evidență și de partici- 
panții la discuții pe marginea dării 
de seamă. Tovarășii Moldovan Eu
gen, Ursa loan, Bedelean Gheor
ghe. Mărginean Ioan, Oprean loan 
și alții au criticat pe bună dreptate 
faptul că unele consilii de condu
cere ale cooperativelor ca cele din 
Vințul de Jos, Ighiu, Hăpria și al
tele nu studiază cu atenție cererile 
de consum, nu urmăresc și nu con
trolează felul în care se întocmesc 
notele de comandă de către gestio
nari, modul cum aceștia respectă o- 
rarul și cum deservesc consumato-

N. GIURGIU

1
se făcea dacă, bineînțeles, cei doi 
își primeau cele două sute? Dar, bi
nevoitoare conducerea I.G.O. a mo
tivat că șoferul și însoțitorul săue- 
rau în afara orelor de program și 
că pretențiile lor erau, cum s-ar 
spune, justificate.

Nu se știe dacă tot justificat a 
fost și procedeul cu Casa copilului 
din Aîba Iulia care, în aceeași zi, 
a solicitat autocisterna pentru a 
transporta o cantitate de combusti
bil lichid, cerere de fapt nesatisfă
cută Invocîndu-se motivul că auto
cisterna este stricată.’ Lucru neade
vărat, după cum rezultă din scri
soarea trimisă redacției de Casa 
copilului dat fiind că în ziua cu pri
cina mașina, autocisternă a efec
tuat unele transporturi.

Felul în care conducerea I.G.O. a 
căutat să răspundă materialului 
critic lasă de dorit. Conducerea 
I.G.O. nu a analizat în mod princi
pial și a privit cu superficialitate 
grava abatere a celor doi saîariați, 
ba mai mult, a căutat chiar a-î mo
tiva.

Față de această situație, aștep
tăm un răspuns promt și fără oco
luri.
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In prag de primăvară, pe străzile orașului
RAID-ANCHETĂ

^e-a-'arn. *n Prag primăvară. Și, ca în fiecare an, acest anotimp 
e»te întîmpinat de toți oamenii muncii cu multă bucurie. In întreprin
deri și instituții, în sate și comune se fac intense pregătiri în întîmpi- 
narea primăverii.

In aceste zile, ziarul „Steaua roșie" a organizat un raid-anchetă 
cu scopul de a constata felul cum Sfatul popular al orașului Alba Iu
lia și cetățenii orașului se pregătesc în acest scop.

Cu acest prilej s-au constatat multe lucruri pozitive ca de altfel unele și 
negative, din care redăm cîteva aspecte.

Se pregătește haină nouă orașului
Comitetul executiv al Sfatului 

popular al orașului Alba Iulia pe 
baza unui plan de măsuri, a stabi
lit o seamă de acțiuni ce vor fi în
treprinse în vederea înfrumusețării o- 
rașului. Astfel, îndată ce timpul va 
permite, cu ajutorul cetățenilor, se 
vor amena ja străzi și trotuare pe o 
suprafață de 5.000 m.p. De aseme
nea se vor executa lucrări de repa
rații pe străzile Gh. Doja, Olteniei, 
Mărăști, Plevnei și altele.

Pe marginea străzilor și în parcuri 
vor fi plantați peste 3.000 arbori 
și arbuști ornamentali care vor da 
un aspect tot mai frumos orașului. 
Parcurile și zonele verzi, în care 
oamenii muncii își petrec în mod 
recreativ orele de odihnă, vor primi 
ca podoabă zeci de mii de flori, care 
stau gata pregătite pentru a com
pleta „toaleta" orașului. La acestea

se adugă scuarurile ce vor fi ame
najate pe o suprafață de 9.600 m.p.

în planul de măsuri al comitetu
lui executiv al sfatului popular oră
șenesc sînt prevăzute și alte măsuri 
ce vor fi luate în aceste zile ca, re
parații și întrețineri de străzi, com
pletarea golurilor 
bori ornamentali, curățirea parcuri
lor etc.

Măsurile luate 
îndeplinirea lor cu succes, 
cu siguranță la continua 
sețare a orașului nostru.

Pe unde a

din parcuri cu ar-

pînă în prezent, 
vor duce 
înfrumu-

Dar mai există și ... 
neglijență

Cu toate că nu ar trebui să se în- 
tîmple, mai întîlnești pe unele străzi, 
în parcuri și chiar la unele clă
diri, unele aspecte ce denotă negli
jență și lipsă de răspundere pentru 
curățenia orașului. Astfel, pe strada 
Mărăști, în dreptul casei cu nr. 28 
șanțul nu este desfundat din care 
cauză se împiedică scurgerea apei.

Pe strada Tudor Vladimirescu în 
dreptul casei cu nr. 55 sînt arun
cate pe trotuar materiale de con
strucții (nisip, cărămidă) care îm
piedică circulația pietonilor.

In fiecare an se cheltuiesc sume 
importante de bani pentru procura
rea arborilor ornamentali ce se plan
tează pe marginea străzilor. Dînd 
dovadă de totală lipsă de răspun
dere și de conștiință cetățenească, 
unii cetățeni rup acești pomi, așa 
cum a făcut Filipescu Nicolae din 
strada Miciurin nr. 1 și alții față de 
care opinia publică, fiecare cetă- 

. țean cinstit, trebuie să ia o atitudine 
mai hotărîtă.

trecut constructorul

Vaști da la punctala de corsspondanți voluntari 
din Teiuș și Vințul de Jos X

Succesele continuă
Sub îndrumarea organizației de 

partid, colectivul de muncitori al 
Stației C.F.R. Teiuș a înscris zilele 
trecute un nou și însemnat succes. 
Despre acest lucru vorbesc deosebit 
de grăitor cifrele. Planul la tone 
nete marfă expediate a fost depășit 
cu 49 la sută față de norma de plan. 
Planul la osii descărcate marfă a 
fost depășit cu 10,96 la sută, iar sta
ționarea vagoanelor la încărcare- 
descărcare a fost redusă cu 5,27 la 
sută. De asemenea, orele manevră 
au fost reduse cu 12 la sută, iar re
gularitatea circulației, ca și în luna

ianuarie a.c., a fost realizată în luna 
februarie în proporție de 99,24 la 
sută față de 97 la sută cît a fost pla
nificat.

La obținerea acestor frumoase rea
lizări o importantă contribuție a a- 
dus-o tura l-a mișcare condusă de 
impiegatul de mișcare Hălălaie Va- 
sile. Bune rezultate în realizarea pla
nului pe luna februarie au obținut și 
turele II și III mișcare conduse de 
impiegații de mișcare Inocan Gh. și 
Dragotă Octavian.

L1ȚU FILIP

Din activitatea artiștilor amatori 
ai clubului C.F.R. Teiuș

Asemenea programe artistice, t»- 
iușenii au mai prezentat în ultimul

Grijâ pentru " "v 
curățenia orașului

Buna gospodărire și înfrumusețare 
a orașului nu este sarcina numai a 
sfatului popular. Acest, lucru pri
vește w aceeași măsură pe fiecare 
cetățean. Datoria patriotică a fiecă
ruia este să contribuie din plin la 
realizarea măsurilor ce se iau în 
acest scop. , .

Vizitînd unele cartiere și străzi 
ale orașului constați cu satisfacție 
preocuparea pentru ca strada să fie 
întreținută cît mai curat, în jurul 
pomilor să fie plantate - flori, clădi
rile să, fie bine întreținute. Pe stra
da București, Aurel Vlaicu, Bela 
Breiner și altele grija pentru cură
țenie și frumos este vădită la tot pa
sul. Pe aceste străzi, ca de altfel pe 
multe altele, cetățenii au trecut la 
acțiuni ca, desfundarea și curățirea 
șanțurilor, curățirea arborilor orna
mentali, dovedind prin aceasta preo
cuparea lor de a contribui la înfru
musețarea orașului.

Oamenii muncii apreciază munca 
constructorilor, au numai cuvinte de 
laudă atunci cînd ei își fac pe deplin 
datoria. In același timp ei dezaprobă 
unele aspecte negative, care pătea
ză onoarea constructorilor.

Șantierul 5 construcții Alba Iulia 
a executat lucrări pentru introduce
rea apei la fabrica „Ardeleana". In 
urma lor au rămas mormane de pă- 
mînt și grămezi de piatră. Pe stra
da Karl Marx, pe porțiunea „Dealul 
cetății" lucrătorii de la secția re
țele Alba Iulia an executat lucrări

pentru introducerea în subteran 
cablului electric. Din toamnă,

a 
a- 

ceastă porțiune de stradă este pre
sărată cu grămezi de pămînt, pia
tră și cărămidă. Tot lucrătorii de 
aici au lăsat aruncați pe diferite 
străzi stîlpi de lemn proven iți prin 
înlocuirea lor cu stîlpi din beton de 
la rețeaua electrică. Aceasta în
seamnă că cei în cauză nu veghează 

nu 
ce-

Zilele trecute, artiștii amatori ai 
clubului muncitoresc C.F.R. Teiuș 
au urcat din nou treptele scenei. Cu 
acest prilej ei au prezentat un bo
gat și variat program artistic în 
fața celor peste 300 spectatori. Pro
gramul artistic a fost susținut de 
formațiile de teatru, dansuri, fluie
rași, cor, orchestră, soliști vocali și 
instrumentiști.

timp și pe scenele căminelor cultu
rale din Galda de Jos, Cetea, Be- 
nic și altele, iar în prezent se pre
gătesc a se deplasa la Mihalț. 
Stremț și Geoagiu.

V. T.

la păstrarea curată a orașului, 
țin seama de această îndatorire 
tățenească.

CONCLUZII

Strada L. Filipescu, din cauza 
gropilor și a noroiului, pe unele 
porțiuni, este aproape impracti
cabilă.

— Nu (i-am spus eu Costică 
să nu intri cu mașina pe strada 
asta că o pățești.

Gone urs „Sine
Tot mai numeroase și interesante 

sînt manifestările de masă cu car
tea organizate de colectivul biblio
tecii comunale din Vințul de Jos. 
Așa, bunăoară, colectivul bibliotecii 
de aici a organizat sîmbăta trecută, 
un concurs „Cine știe cîștigă" pe 
tema „Chipuri de femei oglindite în 
literatură". Concurente — colectivis-

Cei mai mici artiști

știe cîștigă1
tele Ursu Rafila, Simina Elena și 
Simina Maria, s-au dovedit 
bune cunoscătoare ale temei la care 
au concurat, cucerind la fiecare răs
puns aplauzele spectatorilor pârtiei 
panți la acest concurs.

M. VESA
T. L. PIENARU

amatori pe scenă

e-
cer
în

Din cele cîteva aspecte se des
prinde că atît sfatul popular al o- 
rașului, cit și majoritatea cetățe
nilor dovedesc preocupare pentru 
a pregăti haină nouă orașului a- 
cum în prag de primăvară.

Dar în această direcție mai 
xistă încă probleme care își 
o grabnică rezolvare. Astfel,
jurul noilor blocuri vor trebui de 
urgență luate măsuri pentru nive
larea terenului și crearea de zone 
verzi sau ronduri de flori. Pe stră
zile Avram lancu și Morii să fie 
executate lucrări de reparații. In 
parcul din cetate sînt porțiuni unde 
se pot planta arbori ornamentali și 
ca atare este necesar să se exe
cute gropi. Același lucru se cere 
și în celelalte parcuri ale orașu
lui.

Este necesar apoi, ca I.G.O. să 
dovedească mai multă preocupare 
pentru curățenia orașului, întru- 
cît acest lucru mai lasă încă mult 
de dorit.

Duminica trecută, pe scena cămi
nului cultural din Vințul de Jos 
s-au întrecut în cîntece și jocuri pio
nierii și școlarii din Sibișeni, Vur
păr, Mereteu și Valea Vinț, în ca
drul fazei intercomunale a concursu
lui formațiilor artistice ale pionie
rilor și școlarilor.

Cele mai multe aplauze au fost

culese de către recitatorii Muntean 
Elena, Voinea Ana, Fortofoi Pauli
na de la Școala de 8 ani Vințul de 
Jos, Jicărean Ana de Ia Școala de 
4 ani Vurpăr și soliștii vocali și in
strumentiști Mărginean Constanța 
din Vințul de Jos și Țurcaș Dorin 
din Sibișeni. W. G.

------------------**------------------
La cinematograful „23 August“ rulează filmul romînesc

CODIN

In centrul atenției — întărirea schimbului 
dintre sat și oraș

(Urmare din pag. 3-a)_____
rii. Acest sistem greșit de a lăsa lu
crurile să meargă de la sine a fa
vorizat răspîndirea tendinței de a se 
face aprovizionare „în mare" la cî
teva articole principale, negii jînd în 
același timp lucrurile mărunte la 
prețuri mici. Nu întîmplător la Me- 
teș, Vințul de Jos, Stremț și alte u- 
nități de desfacere lipsesc articole 
care de fapt la bază există cu va_- 
goanele. De asemenea, ca o lipsă 
trebuie arătat și faptul că deși ne a- 
flăm în prag de primăvară, din u- 
nitățile cooperației sătești lipsesc di
ferite unelte agricole, semințe de le
gume etc. necesare țăranilor mun
citori. La unitatea din Micești, timp 
de 30 de zile nu' s-a făcut nici o a- 
provizionare cu produse de alimen
tație publică și țigări. Deși s-a luat 
măsura ca periodic gestionarii de la 
magazinele cu o putere mai mare de 
desfacere să vină la I.C.I. pentru 
completarea notelor de comandă a- 
ceastă metodă n-a fost urmărită și 
aplicată cu perseverență., Trebuie 
scos în evidență faptul că la unele 
magazine ca cele din Vurpăr și Aăe- 
sentea nu se respectă nici progra
mul de lucru. Mai mult, la Mesen- 
tea gestionara Budulă Aurelia brus
chează consumatorii îndepărtîndu-i 
de cooperativă.

Pentru înlăturarea în viitor a u- 
nor astfel de fenomene, consiliul de 
conducere al U.R.C.C., comitetul

său executiv, trebuie să acorde o 
mai mare atenție educării lucrăto
rilor din cooperație astfel ca aceș
tia să dovedească o atitudine nouă 
față de muncă, să studieze cu mai 
multă răspundere cererea de con
sum a populației și să desfășoare o 
muncă intensă pentru continua lăr
gire a schimbului dintre sat și oraș.

In acest an cooperația de consum 
din raion are de îndeplinit sarcini 
sporite, dar în același timp mobili
zatoare, pe măsura posibilităților. 
Prin încheierea colectivizării agri
culturii. prin dezvoltarea an de an 
a gospodăriilor colective și crește
rea veniturilor colectiviștilor s-a 
creat posibilitatea creșterii volumu
lui de desfacere și achiziționare de 
cît mai multe produse agro-alimen- 
tare. In 1964 unitățile cooperației 
sătești vor trebui să desfacă cu 13,1 
la sută mai multe mărfuri decît în 
1963. Sînt prevăzute sarcini sporite 
și la achiziții. Așa, de pildă, la le
gume volumul achizițiilor va trebui 
să crească cu 85 la sută față de rea
lizările anului trecut, iar la cartofi 
cu 84 la sută. La prune și mere sînt, 
de asemenea, prevăzute sarcini spo
rite, iar la lapte de vacă va trebui 
achiziționată cantitatea de 120.000 
litri, la fin 500 tone, la fier vechi 
340 tone etc.

Condiții pentru realizarea acestor 
sarcini sînt suficiente în raion, mai 
ales că majoritatea produselor de

mai sus au fost deja contractate cu 
gospodăriile colective și cu produ
cătorii individuali. Se cere însă des
fășurată o susținută muncă or
ganizatorică de mobilizare a masei 
de țărani spre a-și valorifica toate 
surplusurile de produse agro-alimen- 
tare prin cooperație. In același timp 
trebuie extinsă organizarea consfă
tuirilor cu consumatorii, consultarea 
lor în diferite probleme deoarece a- 
ceasta constituie de fapt o pîrghie 
importantă pentru întărirea legătu
rilor cu masele, pentru cunoașterea 
preferințelor actuale ale satului co
lectivizat.

★
La lucrările conferinței a partici

pat din partea biroului Comitetului 
raional de partid Alba, tovarășul 
Crișan Gheorghe, secretar, care a 
adus salutul Comitetului raional și 
a arătat sarcinile, mărețe ce se pun 
în fața cooperației de consum din 
raion, atît în direcția desfacerii măr
furilor cît și în lărgirea volumului 
de produse achiziționate prin coo
perație.

Chezășia succesului în întreaga 
activitate a cooperației de consum 
— a arătat tovarășul Crișan în în
cheiere — este atragerea tot mai 
largă a maselor la conducerea coo
perativelor, cultivarea în rîndul a- 
cestora a simțului de răspundere fa
ță de avutul obștesc, pentru partici
parea fiecărui cooperator la înfăp
tuirea sarcinilor ce revin fiecărei u- 
nități. In raionul nostru avem oa
meni minunați, avem toate condițiile 
pentru a munci mai bine, pentru a 
obține rezultate tot mai bune.

Intre 13-15 martie a.c. pe ecra
nul cinematografului „23 August" 
din orașul nostru va rula filmul 
„Codin" o coproducție romîno-fran- 
ceză.

Realizat după opera literară a lui 
Panait Istrati, filmul își desfășoară 
acțiunea în cartierul Comorofca din 
Brăila, la începutul secolului nos
tru. El redă povestea prieteniei din
tre Adrian Zografi — un copil de 12 
ani — și temutul Codin, un uriaș 
cu o înfățișare înspăimîntătoare, 
care stătuse 10 ani la ocnă pentru 
o crimă.

Prietenia cu micul Adrian va dez
volta cele mai bune trăsături ale 
caracterului lui Codin, omul capa
bil de sentimente profunde de prie
tenie, gata să sară întotdeauna în 
a jutorul celor slabi și năpăstuiți.

In timpul unei epidemii de holeră 
care seceră nenumărate vieți ome
nești, Codin află că Irina, iubita lui, 
l-a înșelat cu Alexe „prietenul lui 
pînă la moarte". El își va ucide prie
tenul, apoi își va găsi refugiul în 
Bălțile Brăilei.

Cînd se întoarce, după cîteva luni, 
cu dorința de a începe o nouă via
ță, Codin este ucis în somn de pro- 
pria-i mamă.

Gospodine !
VALORIFICAȚI

STICLELE ȘI
BORCANELE

din gospodăria d-voa-

stră prin centrul 

achiziție I. R. V. 

Alba Iulia situat

piața orașului.
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