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Cuvîntul dai — 
faptă împlinită

.Am pășit pragul primăverii! Ză
pada s-a topit și odată cu aceasta in 
cîmp începe una dintre cele mai im
portante campanii ale anului — 
campania agricolă de primăvară — 

♦ jo etapă hotărîtoare în lupta pentru 
obținerea unor recolte sporite Ia 
hectar.

Membrii gospodăriilor agricole 
colective din raionul nostru, toți 
oamenii munci din agricultură s-au 
pregătit temeinic pentru această 
campanie, conștienți fiind că de suc
cesul executării la timp a lucrărilor 
de arat și semănat, de calitatea a- 
cestor lucrări este strîns legată bo
găția recoltei viitoare de grîu și po
rumb. Pe ogoarele raionului nostru 
a fost transportată în acest an can
titatea de peste 60.000 tone gunoi 
de grajd, iar circa 2.000 hectare au 
fost îngrășate cu îngrășăminte chi
mice. Spre deosebire de alți ani 
gospodăriile agricole colective vor 
însămînța întreaga suprafață numai 
cu porumb de înaltă productivitate. 
In acest scop înafara rezervelor care 
au mai existat în gospodării, au fost 

L schimbate la bazele de recepție, cu 
K^smjunb dublu hibrid circa 115 tone. O 

JKportanță deosebită o prezintă apoi 
iahtul că în toamna anului trecut, 
datorită sprijinului acordat de S.M.T. 
Alba au fost executate arături a- 
dînci pe aproape toate suprafețele 
ce urmează să fie însămînțate în 
această primăvară. Ca urmare a fap
tului că în ultimele zile timpul a 
devenit prielnic, în multe gospodării 
colective din raion s-a trecut deja 
Ia însămînțarea culturilor din pri
ma epocă. Așa, spre exemplu, Ia 
Galtiu, Mihalț, Cistei, Galda de Jos 
și altele s-a însămînțat mazărea fu
rajeră și alte culturi din prima epo
că, iar în alte gospodării s-a trecut 
la pregătirea terenului. Trebuie a- 
rătat însă că față de suprafața mare 
de aproape 1.200 ha ce trebuie în- 
sămînțată în prima epocă rezulta
tele de pînă acum sînt nesatisfăcă- 

\jjpare. Sînt create condiții ca și în 
>WDcIelalte gospodării colective să se

• treacă la executarea însămînțărilor. 
uoni 
fi<
cdle gospodării unde nu se poate 
face pregătirea terenului cu tractoa
rele S.AJ^T. dat fiind unele porțiuni 
cu teren moale, trebuie să se folo
sească atelajele proprii, pregătin- 
du-se terenul și însămînțîndu-se a- 
cele suprafețe care se pot. Inginerii 
agronomi din gospodăriile colective 
sînt datori să verifice zi de zi sta
rea terenului și în funcție de con
dițiile locale să determine momen
tul optim pentru însămînțarea fiecă
rei culturi în parte.

In zilele următoare pe măsură ce 
timpul se încălzește și devine priel
nic se va începe însămînțarea cul
turilor din epoca Il-a și celelalte e- 
poci. Experiența anilor trecuți ne-a 

^dovedit cu toată puterea că respec-

tarea momentului optim are un rol 
hotărîtor în obținerea unor produc
ții sporite Ia hectar. Anul trecut în 
unele gospodării colective ca cele 
din Berghin, Mihalț, Cistei și aitele 
respectînd momentul optim de însă- 
mînțare și executînd lucrări de cea 
mai bună calitate, recolta de po
rumb obținută a fost de 1.700-2.000 
kg la ha în timp ce alte gospodării 
colective cu aceleași condiții, întîr- 
ziind însămînțatul au obținut cu 
500-700 kg mai puțin la ha. De a- 
ceea în momentul de față toate gos
podăriile trebuie să pregătească to
tul ca atunci cînd cadrele tehnice 

optim să se 
In unele gos- 
este încă de 
o mare canti-

succesului deplin al 
primăvară, impune o 
de răspundere din 
cadrelor care lucrea- 

Comitetele de

Cu o lună mai devreme
Constructorii de locuințe de la 

punctul Zlatna au folosit din plin 
timpul de lucru învingînd cu suc
ces greutățile provocate de 
gerul iemii. Datorită bunei 
organizări a muncii în toată pe
rioada rece s-a putut lucra din 
plin la finisări interioare astfel că 
sarcina de plan stabilită pentru 
primul trimestru a fost îndeplini
tă și depășită încă la 29 februa
rie în proporție de peste 110 la 
sută. Productivitatea a crescut în 
această perioadă în proporție de 
102 la sută.

Cele mai frumoase rezultate au 
fost obținute de echipele de zidari 
și dulgheri, care pe lîngă lucră
rile de bună calitate efectuate, 
s-au străduit să realizeze cît mai 
multe economii de materiale. In 
momentul de față constructorii de 
aici au început și lucrează de zor 
la turnarea fundației unui nou 
bloc de locuințe.

Un succes binemeritat

j^rindu-se ca toate lucrările să 
'le cea mai bună calitate. In a-

stabilesc momentul 
treacă la însămînțat. 
podarii colective mai 
transportat în cîmp 
tate de gunoi de grajd. Consiliile de
conducere din aceste gospodării tre
buie să ia toate măsurile ca în tim
pul cel mai scurt întreaga cantitate 
de gunoi să fie transportată în cîmp. 
De asemenea, în acele gospodării 
unde au mai rămas suprafețe neara
te adînc din toamnă, să se treacă la 
efectuarea arăturilor ținîndu-se bi
neînțeles seama ca această lucrare 
să fie de cea mai bună calitate.

Asigurarea 
campaniei de 
muncă plină 
partea tuturor
ză în agricultură, 
partid și organizațiile de bază din 
gospodării trebuie să desfășoare în 
această perioadă o intensă muncă 
politică de mobilizarea 
lor să participe cu toată 
executarea lucrărilor la 
cea mai bună calitate, 
trebuie să fie mereu în 
țiunii, dovedind în primul rînd 
bun exemplu personal.

Oameni ai muncii din agricultură! 
Desfășurați cu entuziasm o muncă 
neobosită pentru succesul campani
ei din această primăvară, pentru 
sporirea producției la hectar și con
solidarea continuă a gospodăriilor 
colective — cale sigură spre belșug 
și fericire.

colectiviști- 
hărnicia la 
timp și de 
Comuniștii 

fruntea ac- 
un

Muncind cu hărnicie colectivul 
de muncă de la întreprinderea ra
ională de industrie locală a obți
nut succese deosebite în muncă. 
Ca urmare a desfășurării întrecerii 
socialiste pe bază de obiective 
concrete, mobilizatoare, sarcinile 
de plan au fost îndeplinite lună 
de lună, iar productivitatea muncii 
a crescut tot mai mult. In luna 
trecută, de pildă, productivitatea 
muncii a crescut cu 15 la sută 
față de sarcina planificată.

Zilele acestea colectivul de mun
că de aici a raportat că și-a în
deplinit sarcinile ce i-au revenit 
pe primul trimestru, evidențiindu- 
se în mod deosebit colectivele 
secțiilor lăcătușerie II, tîmplărie, 
sîrmă șî sectorul ceramic.

La fiecare loc de mancă — e productivitate cît mai înaltă

In hala spațioasă a secției Ate
liere centrale țăcănitul mașinilor n-a 
putut opri răspîndirea veștii: vic
torie! Inovația a reușit. Cîțiva din 
ce! mai curioși au dat repede fuga să 
vadă. Din mulțimea de oameni 
strînși în jurul mașinii răzbeau vor
be în șoaptă Extraordinar! Parcă-i 
mașină electronică. Cît ai bate în 
palme mașina asta ieșită din mîna 
și după gîndirea tovarășului Cojniță

&

O?
IN CLIȘEU: Tovarășul Cojniță loan, lîngă inovația sa.

Minerii de la Exploatarea minieră Zlatna au încheiat anul trecut cu 
un rodnic bilanț întrecerea socia listă. In afara depășirii lună de 
lună a sarcinilor de plan, colectivul de muncă de aici a realizat econo
mii în valoare de peste 4.0CC.C00 lei. Rezultate deosebite au fost ob
ținute și în primele două luni ale acestui an. In luna trecută sarcina 
de plan a fost realizată în proporție de peste 117 la sută, iar în pri
mele 15 zile ale lunii martie in pro porție de 102 la sută.

Zilele trecute în secțiile exploatării a continuat acordarea distinc
țiilor de „Fruntaș în întrecerea so cialistă" pe anul 1963. La secția 
Almaș-Stănija, secție care în 1963 a dobindit succese deosebite în în
deplinirea sarcinilor de plan — ase menea distincții au fost înmînate u- 
nui număr de 7 tovarăși care în a nul trecut s-au menținut tot timpul 
evidentiați în întrecerea socialistă. Printre aceștia se numără minerii 
Boțiu loan, Jurca Cornel. Ciuțan Ni colae. Jude Avram, Bălșan losif, 
mecanicul Trifa loan și alții cu care minerii din această secție se mîn- 
dresc pe bună dreptate.
♦

IN CLIȘEU: De la stingă la dreapta: Simion Petru, prim prăjitor,IN CLIȘEU: De la stingă la dreapta: Simion Petru, prim prăjitor, 
Meteșan Simion, maistru miner și Porcaru Nicolae, ferar de la E. M. 
Zlatna, fruntași în întrecerea socia listă pe 1963.
Meteșan Simion, maistru miner și Porcaru Nicolae, ferar de la E. M.
Zlatna, fruntași în întrecerea socia listă pe 1963.

face cît făcea un om în cîteva ore...

* >
Alicele de oțel pentru forajul cu 

sondeze nu erau, să zicem așa. spe
cialitatea „casei". Dar necesitățile 
au impus găsirea de soluții care să 
mărească cît mai mult productivi
tatea la fabricarea acestor alice. 
Primul început s-a făcut cu doi ani 
și jumătate în urmă tot de către to
varășul Cojniță loan. Pe atunci să 
revoluționezi totuși procedeul de fa
bricare, să sporești productivitatea 
muncii cu peste 60 la sută nu era de 
loc ușor. Mulțumirea era fără dis
cuție mare, dar încă atunci cînd el 
tăia dispozitivul la ghilotină, prin 
minte i-a străfulgerat o idee.......Voi
începe de la roata cu came: nu se 
poate să nu reușesc".

A început frămîntarea. Cu răbda- 
rea-i caracteristica, tovarășul Coj
niță a ■ studiat și a conceput piesă 
după piesă. Și în imaginația stră
duinței. se ansambla mașina ce a- 
vea să rezolve cu doi ani și jumă
tate mai tîrziu o problemă ce fră- 
mînta întregul colectiv. S-a întoc
mit documentația, a prins contururi 
schița Existau îndoieli. Unii spu
neau că la 4 came va exista balbota j, 
alții că se îndoiesc de precizie. Dar 
încurajat de organizația de partid, 
sprijinit de comuniști el nu s-a lăsat 
învins. A făcut prima probă și au e- 
xistat cîteva mici dereglări. Dar cînd 
parcurgi nopți pe firul străduinței, 
cînd preocuparea ți-o măsori în luni 
sau ani, nu poți să nu te bucuri cînd

vin zorile. Așa a făcut și Cojniță. Mi
cile deviații au fost rezolvate cu suc
ces și azi victoria surîde pe deplin. 
In secția prototipuri a secției Ate
liere centrale, mașina de confecțio
nat alice merge din plin. Kilogra
mele de sîrmă de oțel sînt azi tran
sformate în alice de cinsprezece ori 
mai repede ca înainte cu vechiul 
dispozitiv. Azi în loc de 100 kg a- 
lice cîte se confecționau înainte în 8 
ore se confecționează în același timp 
nu maț puțin de 1.500 kg. Crește în 
mod considerabil productivitatea 
muncii și se reduce prețul de cost 
per kg de la 18,09 lei la 11 lei.

Așa dar străduința muncii a fost 
încununată de succes.

★
Am întîlnit mai zilele trecute 

tovarășul Cojniță loan în hala 
la secția prototipuri. I-am citit 
față bucuria și în același timp hotă- 
rîrea de a se preocupa și pe mai de
parte de rezolvarea unor asemenea 
probleme care duc la creșterea pro
ducției și productivității muncii, la 
reducerea prețului de cost. Ne-a de
clarat atunci plin de emoția bucuri
ei, a datoriei împlinite.

—„Simt o mare satisfacție că prin 
realizarea acestei inovații pot să 
contribui și mai mult la bunul mers 
al muncii, la executarea forajelor 
fără opriri. M-a preocupat mult a- 
ceastă problemă și azi sînt cît se 
poate de bucuros...

Bucuria ți-e pe deplin justificată 
tov. Cojniță. Poți să te mîndrești 
căci cu dumneata se mîndresc deo
potrivă toți tovarășii de muncă.
. ....... _ N. GIURGIU

pe 
de
pe

I

Zilele trecute constructorii din 
cadrul șantierului 5 al T.R.C.H. 
Alba lulia, au analizat în cadrul 
unei consfătuiri de producție re
zultatele obținute în întrecerea 
socialistă în cursul anului 1963.

Discuțiile purtate au scos 
în evidență că în punctele 
de lucru lucrează constructori har
nici, cu dragoste de muncă care 
în anul trecut au fost tot timpul 
evidentiați.' Pentru rezultatele ob
ținute numeroși 
Teiărău Eugen, 
Bebeșelea Pavel, 
ing. Gelu Constantinescu, Băișan 
Ioan și alții au fost distinși cu in
signa „Fruntaș în întrecerea so
cialistă pe 1963“.

IN CLIȘEU: Muncitorul Mild 
Fredrich, fruntaș în întrecere.

constructori ca 
Mild Fredrich, 
Nasta Lucian,

Duminică 29 martie a.c. pe sta
dionul echipei „Refractara" din ora
șul nostru va avea loc meciul de 
fotbal dintre echipele „Paringul" 
Lonea — „Refractara" Alba lulia.

★
Orchestra de muzică populară 

„Ciprian Porumbescu" din Suceava 
va prezenta în ziua de 12 aprilie 
a.c. pe scena Casei raionale de cul
tură spectacolul „Cîntă inima Su
cevei". Dirijorul orchestrei Victor 
Predescu. Momente vesele V. To- 
mazian.



Al Vll-a concurs al formațiilor artistice de amatori

<-
IX CLIȘEE': Cîteva din artistele amatoare din formațiile artistice 

ale Exploatării miniere ZIatna parti cipante la faza raională a celui de 
al Vll-lea concurs ce a avut loc Ia ZIatna.

Neintrecuți inlmăiestria artistică
E firesc ca după vizionarea unui 

program artistic să-ți pui întreba
rea: ce ți-a plăcut mai mult?

Această întrebare însă, a pus în 
dilemă pe mulți din spectatorii a- 
flați sîmbăta și duminica trecută in 
sala cinematografului din ZIatna. 
Intr-adevăr nu e de loc ușor să faci 
aprecieri, mai ales atunci cînd mă
iestria interpretativă a formațiilor 
artistice depășește limitele amato
rismului. Cei peste 280 de coriști, 
de la LI.C.M. ZIatna, de la căminul 
cultural din ZIatna sau căminul cul
tural din Feneș, frumos costumați, 
dar mai ales prin buna execuție im
primată cîntecelor prezentate la 
concurs te-a făcut ca spectator să 
pătrunzi tot mai adine în conținutul 
cîntecelor, să-i apreciezi deopotrivă 
ca artiști și ca buni muncitori. Bri
gada artistică de agitație a U.C.M. 
a îneîntat spectatorii cu momente 
inedite din viața de zi cu zi a uzi
nei, redînd cu multă tenacitate lup
ta colectivului pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii palriei noastre. Interpreți-mun- 
citorii Sîrbu Șofron, Dusa Remus, 
Bobar Ligia, Vermaga Cornelia, 
Isăilă Silvia și alții, pe aripile 
cîntecului și al textelor de brigadă, 
au făcut să fie deopotrivă apreciați 
de către spectatori (majoritatea 
fiind colegii lor) știindu-i tot atit 
de buni și în producție la locurile 
lor de muncă.

Publicul, acest juriu exigent și 
spontan din totdeauna a bisat și 
rechemat la rampă pe interpreți. De 
la jocurile populare romineșii inter
pretate cu multă măiestrie de către 
formațiile de dansuri ale uzinei chi
mice, căminelor culturale din ZIatna

Călăuzind cu grijă pașii elevilor 
spre lumina științei și culturii. Școa
la de 8 ani din Cistei reține tot mai 
mult atenția colectiviștilor din Cis
tei și Obreja. Și pe bună dreptate. 
In decursul anilor, școala a dat sute 
de absolvenți bine pregătiți, care au 
făcut față cu cinste examenelor de 
admitere în școlile medii, tehnice și 
de meserii. Așa, de pildă, anul tre
cut, din cei 23 absolvenți, 7 elevi își 
continuă pregătirea în școli tehnice 
agricole, 5 in școli profesionale și 
de meserii. 6 în școli medii, 1 în 
școala pedagogică, iar altul in școa
la de cooperație. Din 23 de absol
venți ai Școlii de 8 ani din Cistei 
deci, 20 au trecut pragul altor școli, 
cu caracter teoretic sau practic, 
pregătindu-se a deveni cetățeni cu 
temeinice cunoștințe pentru munca 
lor viitoare, pentru viață.

Continuîndu-și activitatea, colec
tivul didactic al școlii a pornit și în 
acest an școlar cu toată hotărirea 
lupla pentru rezultate. Sub îndruma
rea organizației de partid, cu spri
jinul sfatului popular și al consi
liului de conducere din G.A.C., pro
cesului instructiv-educativ i-au fost 
asigurate condiții materiale optime 
de desfășurare. învățătorii și profe
sorii școlii noastre apoi, și-au întoc
mit din timp și cu toată răspunde
rea planificarea materiei, astfel că 
încă din prima zi de școală cei 65 
elevi din ciclul I și 92 elevi din cic
lul II au pornit pe un făgaș bun. 
Bine pregătite, fiecare lecție a con
stituit un nou pas înainte în instrui
rea și educarea elevilor, la aceasta 
fiind deopotrivă antrenați a-și da

ptt n~

g

I. PONORAN

r-
Printre formațiile artistice pârtiei pante la faza raională a celui de al 

Vi 1-lea concurs ce a avut loc dumi nica trecută la ZIatna au fost și for
mațiile artistice ale căminului cui tural din Almașul Mare. In clișeu: 
Brigada artistică de agitație a aces tui cămin prezentîndu-și programul.

La sfîrșitul trimestrului al doilea

Eficiența unor masuri

de pionieri și colectivele de 
pe clase.

asemenea preocupări, zilele 
scurs și situația încheiată la 

a răsplătit.

și Valea Dosului. încă odată s-a 
putut constata că satira și umorul 
pot sprijini plăcut și eficient în a- 
celași timp producția și spectatorii.

Da, este adevărat căci poate a- 
plauzele înregistrate la lăsarea cor
tinei au fost mai bogate decît la e- 
voluția precedentă. Cauza? In fața 
scenei a fost minunat de bine in- 
provizată o gură de mină, iar cei 
mai vrednici din cei vrednici mineri 
ca Meteșan Ncolae. Vasile Nicolae, 
Ciur Petru, Porcar Nicolae sau 
Ștefan loan și alții, au excelat prin 
siguranța mișcărilor a cîntecelor in
terpretate și a jocului de scenă. Da, 
fruntași în adîncul pămîntului, dar 
neîntrecuți și pe scenă.

Muzica populară și ușoară și-a 
găsit inimoși interpreți în rîndurile 
muncitorilor de la U.C.M., a tara
fului de la sectorul Haneș, a echi
pei de fluierași de la U.C.M. și cea 
din satul Galați și mai ales în ti
nerii elevi ai Școlii profesionale de 
ucenici din ZIatna.

Interpretarea aleasă, tematica 
programelor artistice ’’'prezentate de 
către fiecare formație artistică a im
primat fazei raionale de concurs de 
la ZIatna o atmosferă sărbătorească 
în care a predominat, de-a lungul 
celor două zile de concurs, dorința 
interpreților de afirmare și pe plan 
artistic cultural la fel ca și în pro
ducție.

...La lăsarea cortinei (ultima 
dată) spectatorii au aplaudat mi
nute în șir. Și poate nu numai pe 
cei ce au evoluat în încheiere, 
semn al prețuirii acordate artiștilor 
amatori.

cel de-al II-lea trimestru. In prima 
zi după vacanță am discutat sarci
nile ce tie reveneau în etapa urmă
toare în cadrul consiliului pedago
gic. Am convocat apoi o plenară pe 
școală și o ședință cu părinții, cu 
care prilej am accentuat asupra res
pectării de către elevi a regimului 
de zi, asupra importanței studiului 
individual și legăturii strînse ce tre
buie să fie între școală și părinții e- 
levilor.

Primelor măsuri, pe parcurs le-au 
urmat apoi altele și altele. La limba 
romînă și istorie, bunăoară, ca de 
altfel la toate celelalte discipline a 
fost folosit un mai bogat și mai bine 
chibzuit material didactic. Lecțiile 
de științele naturii, ^agricultură, geo
grafie, fizică și chimie au fost înso
țite de scheme, schițe, desene și 
un mai mare volum de experiențe, 
iar la matematici cunoștințele ele
vilor au fost continuu împrospătate 
prin probleme recapitulative. întreg 
colectivul didactic a făcut front co
mun în scopul imprimării la elevi a 
unei vorbiri și scrieri corecte. Au 
fost intensificate interasistențele și 
vizitele la domiciliul elevilor. Diri- 
ginții au ținut o strictă evidență a 
elevilor rămași în urmă și printr-o 
strînsă colaborare cu ceilalți profe
sori s-a organizat în amănunt aju
torarea acestora prin consultații, me
ditații și examinări tot mai dese.

Intrebînd despre tovarășul Roman loan, îngrijitor-mulgător la ferma 
de vaci a gospodăriei colective din Teiuș, președintele gospodăriei de 
aici mi l-a descris, destul de corn plet, doar în cîteva cuvinte:

~ ? unul din fruntașii noștri. U n tînăr inimos care nu dă înapoi de 
la nimic cînd e vorba de animalele go spodăriei.

Astfel descris, nu mi-a fost greu să-l identific, cu toate că îngriji- 
țor* * mulgători mai sînt încă cîțiva în sectorul zootehnic. L-am surprins 

a._ i _.. , x ’ nate, pentru a consulta lista de cățf^

și Almașul .Mare, la evoluția aleasă 
a solistelor Ioana Moguț sau Bo
bar M. și pînă la interpretarea la un 
înalt nivel artistic a cîntecelor 
„Drag mi-e la gospodărie", „Cîntec 
de leagăn" și „Cîntec de pădure" de 
către octetul vocal al E. M. ZIatna, 
drumul interpretativ desigur nu a 
fost ușor, dar pasiunea pusă, atît 
de membrii formațiilor artistice res
pective cit și de instructorii lor a 
arătat încă odată dorința acestora 
de a da totul spre afirmarea fru
mosului și a mulțumi jje deplin e- 
xigența mereu crescîndă a specta
torilor.

Succesele deosebite obținute în 
creșterea productivității muncii în 
introducerea tehnicii noi, precum și 
cazurile de abateri de la disciplina 
muncii au constituit temele bri
găzilor artistice de agitație ale 
E. M. din sectoarele Almașul Mare

*

concursul părinții elevilor, organi
zația 
elevi

Cu 
s-au 
sfirșitul trimestrului I 
ce-i drept, munca celor harnici. Si
tuația încheiată însă, n-a fost de 
natură să ne dea deplină satisfac
ție. Cu toate că frecvența elevilor a 
fost de sută la sută, procentul de 
promovați a fost la ciclul I doar de 
98,48 la sută, iar la ciclul II de a- 
bia 71,73 la sută, demonstrînd prin 
el însuși că pe alocuri s-au făcut 
simțite unele goluri atît în munca 
învățătorilor și profesorilor cît și 
în cea a elevilor.

La această concluzie am ajuns în
deosebi după o analiză temeinică a 
rezultatelor obținute pe primul tri
mestru. Și, după cum era și firesc, 
scoțînd la iveală cauzele deficiențe
lor din prima etapă a anului școlar, 
am căutat și soluții pentru înlătu
rarea lor. Pentru aceasta n-a trebuit 
să mergem prea departe. Le-am gă
sit în însăși realitatea existentă în 
școala noastră, în munca noastră a 
fiecăruia. Ne-am dat astfel seama 
că la îndemînă ne sînt încă multe 
rezerve, care folosite cu mai multă 
pricepere, ne pot face munca mai 
spornică și rezultatele mai bune.

Cu asemenea gînduri am pornit 
cu și mai multă hotărîre munca în

din clădiri.
în vorbă.

E unul din fruntașii noștri. U n tînăr inimos care nu dă înapoi de nimic CÎHrl a unrhn Aa nnîmn 1r»1
Astfel descris, nu mi-a fost greu

ieșind din grajd cu treburile termi 
zootehnice afișată pe peretele uneia 
biectivul aparatului, apoi am intrat

— Am ieșit să văd de noutăți, și- apoi cînd oi 
bibliotecă — mi s-a adresat el.

Cele cîteva cuvinte rostite cu toa 
imagine a harnicului îngrijitor-mul 
jește așa cum scrie la carte cele 12 
nimalele-i sînt împărțite pe grupe 
mulse după ceas. Și dragostea și 
șistarele — cite 2C0 litri de lapte in 
derile planului de producție.

NE SCRIU CORESPONDENT11

Distinși cu insigna „PENTRU MERIT CEFERIST41
Zilele trecute, la sediul Direcției 

generale C.F.R. Cluj a avut loc a- 
naliza realizării angajamentelor re
ciproce din contractul colectiv pe 
anul 1963. Cu acest prilej, pentru 
merite deosebite, un însemnat nu
măr de muncitori din cadrul acestei 
direcții regionale au fost distinși cu 
insigna „Pentru merit ceferist".

Pentru munca depusă, înalta dis
tincție a fost atribuită și unor ce
feriști din complexul C.F.R. Teiuș-

Măsurile luate, la care s-au adău
gat contribuția organizației de pio
nieri și a gazetei de perete, n-au 
întîrziat să-și arate eficiența. Elevii 
au prins a veni la școală mai bine 
pregătiți și ca urmare mulți au reu
șit să-și îndrepte situația la învăță
tură, acest fapt fiind oglindit în re
zultatele evident îmbunătățite pe tri
mestrul II: sută la sută promovați 
la ciclul I, 81 la sută promovați la 
clasele V-VII.

Rezultatele obținute pe trimestrul 
doi ne-au răsplătit din plin efortu
rile și preocupările. Și-apoi mai mult 
decît atît, ne-au sporit convingerea 
că printr-o muncă unită, pregătin- 
du-ne cu sîrg pentru fiecare lecție, 
folosind în predare un bogat mate
rial didactic și făcînd apel la con
știința elevilor, noi putem face și 
mai mult. Nu există elev care să nu 
poată învăța atunci cînd pentru reu
șită sînt mobilizate toate forțele și 
se face uz de toate mijloacele.

In prezent, după o muncă rodni
că, elevii noștri se bucură de o va
canță plăcută. Peste puțin timp în
să, vom fi din nou împreună. Vom 
porni cu forțe și mai sporite în cel 
de al III-leâ trimestru. Și hotărî- 
rea fiecărui învățător și profesor, a 
fiecărui elev, este de a face totul 
pentru încheierea cu succes a anu
lui școlar în curs, cinstind astfel cu 
rezultate din cele mai de seamă 
ziua de 23 August, cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării scumpei noas
tre patrii.

DUMITRU LONGHIN 
directoruL Școlii de 8 ani Cistei

I-am prins chipul în

putea voi trece pe la

tă hotărirea, 
gător care.
vaci pe care le are în primire. A- 

de producție, hrănite la ore fixe și 
pasiunea cu care le îngrijește umple 
plus de fiecare vacă peste preve-

mi-au creat s nouă 
învățînd mereu, îngri-

Coșlariu. Așa, de pildă, insigna 
„Pentru merit ceferist" a fost atri
buită tovarășilor inginer llie Dumi
tru, șeful Depoului Cj^.R. Teiuș, 
Radu Dumitru, fochist, Lițu Filip, 
magaziner de tranzit la Stația-^/ 
C.F.R. Teiuș, Pătrînjan Loghin, ma- y'- 
gaziner de tranzit la Stația C.F.R. 
Coșlariu și Verdeș Grigore, lăcătigr 
de revizie la aceeași stație. I

In cuvîntul lor, cei dinstinși s-au 
angajat să nu precupețească nici 
un efort pentru ducerea la îndepli
nire pe mai departe a sarcinilor ce 
le revin. Totodată au scos în eviden
ță că insigna „Pentru merit cefe
rist" constituie un imbold pentru 
colectivele din care fac parte, prilej 
de sporire a angajamentelor, pentru 
a întîmpina cu rezultate din cele 
mai bune cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării patriei.

LIȚU F1L1P

Sînt acestea oare 
lucruri mărunte ?

Cu vreo doi, trei ani în urmă îa 
dorința de a da orașului nostru un x) 
aspect cît mai îngrijit au fost con- 
fecționate o seamă de lăzi (depozite 
provizorii de gunoaie) care au fost 
așezate la diferite intersecții de 
străzi.

Despre acest lucru, care dovedea 
grijă față de curățenia orașului, as
tăzi însă nu se mai poate vorbi. Lă
zile în cauză au fost ridicate fără 
ca altele să le ia locul, în timp ce 
cetățenii depozitează gunoaiele tot 
la locurile știute, numai că nu în 
lăzi, ci așa... la întîmplare. Și gră
mezile de gunoaie cresc fără a fi ri
dicate. cazul la intersecția străzilor 
București cu Tribunalului.

Un alt aspect, care nu e de loc pe 
«lacul cetățenilor, este cel întîlnit ia 
intersecția străzii Ceferiștilor cu 
Republicii. Aici de aproape 2 ani e y 
o gură de canal neacoperită și sfa-'^y 
tul popular al orașului, prin între- - 
prinderea de gospodărire orășeneas
că trebuie 
din cauza 
1963 s-au

să ia măsuri, mai ales că 
acesteia în cursul anului 
întîmolat două accidente.

GUGIU GHEORGHE



Pregătiri în vederea închiderii învățămîntului de partid la sate

Măsuri concrete
In centrul atenției organizației de 

partid a stat și stă în permanență, 
ridicarea nivelului politic și ideo
logic al membrilor și candidaților de 
partid, a activului fără de partid și 
in general a tuturor lucrătorilor din 
G.A.S. Alba Iulia.

Ținînd seama de sarcinile deose
bit de importante ce stau în fața lu
crătorilor din unitatea noastră în 
ceea ce privește creșterea produc
ției agricole și animaliere, organi
zația de bază s-a ocupat în perma
nență de educarea și mobilizarea a- 
cestora la îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice trasate de partid.

Un rol deosebit de important în 
educarea membrilor și candidaților 
de partid îl are învătămîntul de 
partid. In anul de învățămînt 1963- 
1964, biroul organizației de bază a 
îndrumat cu toată atenția activitatea 
cursurilor și cercurilor, a analizat 
periodic munca propagandiștilor, a 

-x luat măsuri concrete atunci cînd a 
■constatat anumite lipsuri.

In atenția biroului organizației 
de bază a stat în mod deosebit ca
litatea și eficiența învățămîntului de 
partid. Aceasta a făcut să obținem 
rezultate bune atît în ceea ce pri- 
-vește frecvența (95-98 la sută) cît 
mai ales în însușirea și aplicarea 
in practică, de către cursanți, a ce
lor studiate în cercuri și cursuri. 
Multi dintre cursanți printre care 
tov. Drîmbărean Gheorghe, Brașco- 
viță loan, Balaur Nicolae, Cristea 
Gheorghe, Precup Toma, Marica Dio- 
nisie sînt fruntași în întrecerea so
cialistă. aducîndu-șî o contribuție de 
seamă la rezultatele economice fru
moase obținute de unitatea noastră.

C O N S U
i Au mai rămas puține zile pînă la 
jk- rfpta cînd, în cercurile și cursurile 

jHhlămintului de partid, vor înce- 
■^M^Leminarnle recapitulative. In 

timpul care a mai rămas pînă la a- 
ceastă -lată se fac pregătiri pentru 

-ca seminariile recapitulative să 
constituie o largă dezbatere a pro
blemelor studiate în cursul anului de 
învățămînt.

Cursul seral anul I din cadrul 
gospodăriei colective din comuna 
Galda de Jos, la care sînt propa
gandist, cuprinde 20 membri și can
didați de partid. In baza unei plani
ficări judicioase am reușit cu spri
jinul biroului organizației de bază, 
să expun toate cele 16 teme din 
programa de studiu a cursului.

După pregătirea propagandiștilor 
ce s-a făcut la Cabinetul de partid 
am luat legătură cu biroul organi
zației de bază pe care l-am infor- 

\Kțat despre sarcinile ce ne stau în 
"țtață privind pregătirea și în

chiderea învățămîntului de partid, 
d^măsurîle ce vor trebui luate în 
a<>..stă perioadă. 
"'Ținînd cont că în cursul anului 

de învățămînt unii cursanți au

Pe teme ale sfaturilor populare

Să fie generalizată experiența pozitivă

In prezent, ca urmare a sarcini
lor trasate de Comitetul raional de 
partid, biroul organizației de bază 
a luat măsuri în vederea închiderii 
învățămîntului de partid. In cadrul 
unei ședințe, biroul organizației de 
bază a stabilit date cînd vor avea 
loc seminariile recapitulative pentru 
fiecare cerc și curs, în așa fel ca 
pînă la data de 15 aprilie a.c. toate 
formele de învățămînt să termine 
convorbirile recapitulative. In a- 
ceastă perioadă, cu sprijinul birou
lui organizației de bază, propagan
diștii vor organiza consultații co
lective și individuale pentru adîn- 
cirea cunoștințelor dobîndite în tim
pul anului de către cursanți. Pentru 
o strînsă legătură a problemelor teo
retice cu cele practice, biroul organi
zației de bază va informa propagan
diștii cu sarcinile politice și econo
mice ce stau în fața organizației de 
bază, pentru ca în cadrul semina- 
riilor recapitulative ele să fie larg 
dezbătute, iar aplicarea lor în viață 
să conți ibuie la obținerea de noi 
rezultate în producția agricolă din 
acest an.

Pentru ca nici un cursant să nu 
lipsească de la seminariile recapi
tulative și pentru a asigura un con
ținut bogat de idei a convorbirilor 
ce vor avea lor acum la sfîrșit de 
an, fiecare membru al biroului va 
răspunde de cîte o formă de învăță
mînt și va lua măsuri corespunză
toare pentru ca această sarcină de 
mare răspundere să fie îndeplinită 
întocmai, cu cele mai bune rezultate. 

Biroul organizației de bază P.M.R.
G.A.S. Alba Iulia

L T A T I I
întîmpinat greutăți în ceea ce pri
vește studiul și înțelegerea unor pro
bleme, am organizat in această pe
rioadă consultații la teme ca: „în
vățătura marxist-Ieninistă despre 
clasele sociale", „Funcțiile statului 
democrat-popular". Cu această oca
zie m-am străduit să explic proble
mele ridicate de cursanți și am 
reușit în cadrul consultațiilor să 
lămuresc problemele mai puțin în
țelese. In cadrul măsurilor pre
gătitoare, mi-am propus să stau de 
vorbă în mod individual cu acei to
varăși care au mai puțină experien
ță în studiu și în mod deosebit cu 
candidații de partid pe care îi am în 
curs pentru a-i ajuta în mod con
cret să'înțeleagă felul cum trebuie 
să se pregătească pentru seminariile 
recapitulative.

Cu sprijinul biroului organizației 
de bază, voi organiza consultații co
lective și individuale și la alte pro
bleme, in așa fel ca începerea semi- 
nariilor recapitulative să ne găseas
că pe deplin pregătiți.

PĂCURAR AUREL 
propagandist — Ia cursul seral anul I 

al G.A.C. Galda de Jos

pe de o parte, iar pe de altă parte 
negii jind în mod nepermis sarcinile 
încredințate.

Să nu fie oare în comuna Vințul 
de Jos probleme cu caracter gospo
dăresc, care să facă obiectul unor 
studii din partea comisiei perma
nente de gospodărire comunală? 
Fără îndoială că sînt, și încă multe. 
In cadrul raionului nostru s-a desfă
șurat întrecerea patriotică între co
mune în ce privește înfrumusețarea și 
buna gospodărire. In această între
cere comisia permanentă putea să-și 
aducă un aperi deosebit. Dacă pînă 
în p-ezent nu a făcut acest lucru, 
este necesar să lichideze cu aceste 
lipsuri și să treacă de îndată la 
activitate concretă care să contri
buie din plin idgbuna gospodărire și 
Înfrumusețare a comunei, mai ales 
acum la început de primăvară, cînd 
trebuiesc mobilizate toate forțele la 
acțiuni pentru a face comuna tot 
mai frumoasă, mai bine gospodă
rită.

Există suficiente exemple pozitive 
și experiență bogată în activitatea 
unor comisii permanente ale sfatu
lui popular al comunei Vințul de 
Jos, din care comisia permanentă 
de gospodărire comunală ar avea 
multe de învățat. Această experiență

ACȚIUNI TINERFSTI

Prin muncă patriotică
Mobilizați de organizația U.T.M. 

tinerii din cadrul gospodăriei co
lective Drîmbar participă cu en
tuziasm la diferite acțiuni cu ca
racter obștesc.

Pentru fertilizarea solului ei au 
transportat, pe tarlalele gospodă
riei colective 250 tone îngrășămin
te naturale. Peste 100 ha pășune 
au fost curățite de scăieți și buru
ieni pentru a asigura animalelor 
gospodăriei colective în perioa
da de vară o producție sporită de 
masă verde. Tot prin muncă pa
triotică pe o distanță de 1.000 m. 
tinerii au săpat gropile pentru 
plantarea stîlpilor la rețeaua de 
curent electric, iar pentru oțelării 
au strins cantitatea de peste 600 
kg fier vechi.

In aceste acțiuni s-au eviden
țiat tinerii Cosma Cornel. Petraș
cu Victor, Petrașcu Victoria. Mag
da Ioan. Petrașcu Eugenia si alții.

MOLDOVAN VAS1LE 
activist al Comitetului raional 

U.T.M. Alba

Fier vechi pentru oțelării
Tinerii muncitori de Ia i.R.I.L. 

Alba Iulia participă alături de 
vîrstnici la lupta pentru îndepli
nirea și depășirea planului de 
producție, la creșterea producti
vității muncii și realizarea de cît 
mai multe economii.

In afara procesului de produc
ție. mobilizați de organizația 
U.T.M. ei iau parte activă la di
ferite acțiuni cu caracter patrio
tic, printre care aceea de a da o- 
țelarilor hunedoreni cît mai mult 
fier vechi. Astfel, de la începu
tul anului și pînă în prezent tine
rii din întreprindere^ noastră au 
colectat cantitatea de peste 8.400 
kg fier vechi, evidențiindu-se tov. 
Danciu Constantin, Ursa Aurelia. 
Ionaș loan. Grapa Victor și alții.

Coresp. BIRO ARPAD

Aspect de la înmînarea diplomei 
de fruntaș pe raion Sfatului popu
lar al comunei Zlatna.

însă nu a fost studiată și însușită 
de comisiile permanente cu o activi
tate mai slabă. Aceasta și din vina 
sfatului popular comunal, care deși 
ar fi putut organiza un schimb de 
experiență, nu a făcut acest lucru. 
Este adevărat că în sesiunea din 
luna ianuarie 1964, sfatul popular 
a analizat felul cum își desfășoară 
activitatea comisia permanentă pen
tru învățămînt. cultură și sănătate. 
Este o inițiativă bună a sfatului po
lar comunal, ca în sesiuni, pe lîngă 
problema ce se discută la ordinea 
de zi să analizeze și activitatea co
misiilor permanente. Considerăm 
însă că era mai nimerit să fi fost 
analizată activitatea comisiei per
manente de gospodărire comunală, 
ținînd seama de lipsurile ce se ma
nifestă în munca membrilor aceste
ia, în primul rînd, și în al doilea 
rînd și pentru faptul că comisia per
manentă pentru învățămînt, cultură 
și sănătate a obținut frumoase re
zultate în munca sa.

In fața Sfatului popular al co
munei Vințul de Jos stau sarcini 
deosebit de importante, la îndepli
nirea cărora sînt chemate să-și a- 
ducă contribuția toate comisiile per
manente. In acest scop, sfatul popu
lar c< întinai lîngă analizele ce 
le face în sesiuni va trebui să con
troleze și să îndrume mai îndea
proape activitatea comisiilor perma
nente pentru ca ele să-și poată în
deplini sarcina încredințată.

|FRUNTAȘI PE RAION
IN GOSPODĂRIREA COMUNEI

In comuna Zlatna. întrecerea pen
tru înfrumusețarea comunei și a sa
telor aparținătoare a cuprins anul 
trecut mase tot mai largi de oameni 
ai muncii.

Mobilizați de către comitetul exe- 
: cutiv al sfatului popular comunal, 

de către comitetul de cetățeni și de 
' către deputății sfatului popular, lo- 
i cuitorii comunei Zlatna au prestat 

în cursul anului 1963 la diferite ac
țiuni organizate și inițiate de către 

' sfatul popular comunal peste 133.500 
j ore muncă patriotică realizînd o e- 
i conomie în valoare de 520.000 lei.

Sîmbăta trecută, la Sfatul popu- 
, Iar al comunei Zlatna a avut loc o 
i sesiune festivă. Cu acest prilej, din 
I raportul prezentat în fața deputați- 

lor și a unui însemnat număr de in
vitați a reieșit că în cursul anului 

, trecut au fost construite prin con
tribuția voluntară a cetățenilor de pe 
raza comunei cămine culturale in 
satele Viitori și Pirita, iar în satul 
Valea Mică s-a dat în folosință ce- 

: tățenilor un frumos local de maga
zin alimentar. La acestea se adau- 

; gă contribuția adusă de cei peste 
! 6.300 cetățeni de pe raza comunei 
; Zlatna care în frunte cu deputății 

Birăuț loan. Perța Aurelian. Fîli- 
mon Victor. Rof Petru. Bibolar Na
talia și mulți alții în cadrul acțiuni
lor de gospodărire si înfrumusețare 
a satelor și comunei au efectuat re
parația a 8 poduri, au amenajat și 
întreținut 16 străzi și drumuri comu
nale pe care au transportat peste
l. 200 tone zgură și aproape 1.400
m. c. pietriș.

Dar rezultate de seamă au obți
nut locuitorii comunei Zlatna nu 
numai în direcția participării lor 
active la construcția de așezăminte 
soeial-culturale. repararea podu
rilor și întreținerea străzilor, ci

I. P.
---------------------------------------------------------------

PRNTRU PLANTAREA POMILOR

Pregătirile — grabnic terminate!
Odată cu venirea primăverii, în 

agricultură încep o serie de lucrări 
în cîmp. Pomicultorii execută stro
pitul livezilor pentru combaterea 
dăunătorilor, fac tăieri sau curăță 
pomii. In gospodăriile colective care 
au de înființat în acest an noi li
vezi și care n-au reușit să pregă
tească gropile din toamna trecută 
sau în iarnă, există mai mult de 
lucru în prezent. Săpatul gropilor 
trebuie terminat de urgență pentru 
ca plantatul pomilor să se poată 
face cît mai timpuriu. Aceasta este 
una din principala condiție ca Ia 
plantările de primăvară să se poată 
obține o bună prindere.

In această primăvară, în gospo
dăriile colective din Henig, Ber- 
ghin și Teiuș urmează să se plan
teze cu pomi fructiferi suprafața de 
85 hectare. Și, pregătirile în vede
rea plantărilor au început din timp. 
Săpatul gropilor a început încă din 
iarnă. La gospodăria colectivă din 
Berghin, de exemplu, săpatul gropi
lor a devenit o acțiune de masă a 
colectiviștilor. Aici, în ciuda con
dițiilor mai grele de lucru din zilele 
geroase, s-a reușit în scurt timp să 
se termine 8.000 de gropi din cele 
9.700 prevăzute și în aceste zile se 
continuă lucrările pentru executa
rea gropilor încă neterminate. De 
asemenea, la gospodăria colectivă 
din Henig, pînă la data de 25 mar
tie au fost executate 7.000 de gropi 
pentru pomi. Datorită însă faptului 
că aici trebuie să se execute 14.000 
de gropi, pentru plantarea celor 40 
ha de livadă, lucrările de săpare a 

și în ceea ce privește efectua
rea și menținerea curățeniei în 
circumscripțiile electorale. Așa, de 
exemplu, mobilizați de către depu
tății sfatului popular, locuitorii co
munei au efectuat periodic curățe
nia străzilor și trotuarelor, a car
tierelor respective, au văruit fața
dele caselor, gardurilor și pomii, 
dînd astfel un aspect tot mai plă
cut și îngrijit circumscripțiilor elec
torale De asemenea, în a- 
ceastă perioadă sa desfășurat o vie 
activitate în toate satele și circum
scripțiile electorale ale comunei 
Zlatna în privința menținerii ordinei 
și curățeniei, fiecare circumscripție 
străduindu-se să ocupe locul de 
fruntașă.

Realizările importante obținute au 
fost posibile datorită faptului că 
Comitetul executiv al Sfatului popu
lar Zlatna (președinte tov. Onea 
Ștefan) îndrumat îndeaproape de 
către organizația de partid și-a îm
bogățit stilul de muncă, acordînd o 
mai mare atenție legăturilor sale cu 
masele și atragerii acestora la con
ducerea treburilor obștești.

Comitetul executiv a ținut în per
manență o strînsă legătură cu con
ducerile unităților de pe raza comu
nei. în felul acesta stabilindu-se pe
riodic principalele sarcini ce stau 
în fața fiecărei instituții sau între
prinderi în acțiunile de înfrumuse
țare și gospodărire a comunei. De 
asemenea, Comitetul executiv al Sfa
tului popular Zlatna a urmărit pe
riodic modul în care s-au desfășurat 
aceste acțiuni, sesizînd operativ de
putății de deficiențele ivite.

Apreciind activitatea desfășurată 
de către comitetul executiv al Sfa
tului popular comunal Zlatna în 
cursul anului trecut, în acțiunea de 
gospodărire și înfrumusețare a co
munei, comitetul executiv al Sfatu
lui popular raional a clasificat co
muna Zlatna pe locul I pe raion, și 
cu prilejul sesiunii festive, tov. Mu- 
reșan Grigore. președintele Sfatului 
popular raional a înmînat comitetu
lui executiv al sfatului popular Zlat- 
na diploma de comună frun
tașă pe raion. Sfatului popu
lar Zlatna i-a fost atribuit, 
de asemenea, un premiu în obiecte în 
valoare de 10.000 lei iar unui nu
măr de 30 de cetățeni care s-au e- 
vidențiat în acțiunile de înfrumuse
țare și gospodărire a comunei prin
tre care deputății Ordean Ștefan, din 
Pătrinjeni, Repede Titus din Cheneș, 
Irimie Vasile din Viitori, Perța Att- 
realian din Zlatna, Bolea Aurel din 
Runc și alții le-a fost atribuită in
signa de „Fruntaș în gospodărirea 
și înfrumusețarea satelor".

gropilor trebuiesc urgentate în așa 
fel incit în timpul cel mai scurt să 
fie terminate toate gropile.

Mai multă preocupare trebuie să 
dovedească și consiliul de conducere 
din gospodăria colectivă Teiuș, 
care urmează să planteze cu pomi 
suprafața de 10 ha și unde pînă la 
această dată au fost terminate gro
pile doar pe 50 la sută din suprafața 
prevăzută.

Din cifrele arătate mai sus re- 
zultă că în ce privește săparea gro
pilor pentru pomi mai sînt încă mul
te de făcut.

Condițiile de lucru sînt tot mai 
bune așa că există posibilitatea de 
a lichida rămînerea în urmă pînă 
la sosirea timpului cînd trebuiesc în
cepute lucrările de plantare. Lu
crul cel mai important este ca în 
zilele următoare gospodăriile colec
tive care au de plantat pomi sau 
de făcut complectări de goluri 
(G.A.C. Bucerdea Vinoasă, Galtiu, 
Totoi), să-și mobilizeze toate for
țele în această direcție. Terminarea 
grabnică a gropilor trebuie să preo
cupe în această perioadă atît con
siliile de conducere cît și specialiștii.

Sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid să se asi
gure participarea largă a maselor 
de colectiviști la desfășurarea a- 
cesiei importante acțiuni. Numai 
așa vor reuși gospodăriile colective 
arătate mai sus să termine în tim
pul cel mai scurt pregătirea tere
nului pentru viitoarele plantații de 
livezi.

Pe lîngă Sfatul popular al comu
nei Vințul de Jos au fost constituite 
patru comisii permanente; După 
constituire ele și-au început activi
tatea, dovedind inițiativă și sprijin 
în munca comitetului executiv și a 
sfatului popular. Așa, de exemplu, 
comisia permanentă de gospodărire 

: comunală (președinte tov. Stînea 
Kean) luînd în studiu diferite pro
bleme cu caracter gospodăresc și 
de înfrumusețare a comunei, a făcut 
o serie de propuneri comitetului e- 
xecutiv, printre care, curățirea ca
nalului ce trece prin interiorul co
munei, repararea podurilor de pe 
strada Gării, din Sibișeni, construi
rea unul podeț în fața sediului coo
perativei, etc. Analîzînd propunerile 
făcute șl ținînd seama de impor
tanța lor, comitetul executiv a luat 
asemenea măsuri care au dus la în
deplinirea lor. Acest lucru s-a pe- 
Irecut în trimestrul II al anului 
1963. De atunci insă comisia per
manentă de gospodărire comu
nală nu a mai desfășurat nici

■activitate. Ceea ce este însă 
mai rău este faptul că de la 
data de 25 mai 1963 această comi
sie nu. s-a mai întrunit în ședințe, 
.lipsind în felul acesta sfatul popu
lar de sprijinul ce trebuie să-l dea,



Să pregătim animalelor o puternică bază furajeră
Acțiunea de curățire a pășunilorLucerna - o plantă, de mare însemnătate economică

800
fn raionul nostru lucerna ocupă 

o suprafață de aproximativ 
ha, din care în anul 1964, se va în- 
sămînța peste 500 ha. Ea este o 
plantă cu însușiri superioare din 
punct de vedere a calității furaju
lui cît și a cantității de furaje pe 
care o produce.

In condițiile naturale pe care le 
oferă raionul nostru, (apele brăz
dează peste tot terenul arabil), cre- 
ierea unei puternice culturi de lu- 
cernă trebuie să fie în atenția tutu
ror conducerilor gospodăriilor colec
tive, astfel ca în cel mai scurt timp 
să se realizeze de fiecare vacă cel 
puțin 0.20 ha lucernă.

Nu se poate concepe nici crește
rea porcilor, nici a păsărilor fără a 
avea la îndemînă și în cantități în
destulătoare această plantă. Cu 
toate acestea pînă în prezent aten
ția consiliilor de conducere n-a fost 
îndreptată spre cultura lucernei. Al
teori s-au amplasat lucernierile de
fectuos ca la Benic, Galtiu și altele 
unde s-au însămînțat pe terenuri 
unde apa este la un nivel foarte co- 
borît. O practică bună în ceea ce 
privește cultura lucernei o au colec
tiviștii din Galda de Jos, Mihalț, 
Vințttl de Jos și Cistei, care au am
plasat lucernierile vechi pe terenuri 
fertile de 
se.

Cultura 
mai mare 
renului. Fiind o plantă cu sistemul 
radicular puternic și adînc, lucerna 
necesită un teren arat din vară sau 
toamnă Ia o adîncime mare de 30- 
35 cm. Insămînțarea lucernei nu 
trebuie permisă nici într-un caz în- 
tr-un teren arat în primăvară sau 
pe o arătură cu bolovani.

Lucerna se însămînțează devreme. 
Pentru fin se recomandă distanța 
de 12-15 cm, iar pentru loturile se- 
mincere 60 cm între rînduri. Adîn- 
cimea trebuie respectată cu stricte
țe, pe soluri ușoare uscate se va 
semăna la 4-5 cm, iar în zonele mai 
umede la 2-3 cm. Semănatul se re
comandă a se face cu mașina, în 
special cu mașinile cu tracțiune a- 
nimaiă cu care se poate intra mai 
devreme în teren. După semănat 
este nevoie de tăvălugire.

Lucerna nu suportă plante pro
tectoare care au o densitate mare la 
in. p. In zone mai umede se 
poate folosi ca plantă protectoare 
ovăzul cu norma de însămînțare re-

unde obțin anual 3-4 coa-

lucernei depinde în cea 
măsură de pregătirea te-

pro- 
pro- 
ser- 
rea- 
Din

Cooperatorii și salariații coopera
tivei meșteșugărești „Mureșul" din 
Alba Iulia și Zlatna au analizat de 
curînd în cadrul adunării generale 
activitatea economică și financiară 
a cooperativei pe anul 1963 și felul 
cum s-au preocupat membrii coope
rativei de îmbunătățirea deservirii 
populației, de efectuarea unor lu
crări de calitate tot mai bună. Bi
lanțul încheiat pe 1963, reflectă cu 
putere faptul că membrii coopera
tori s-au străduit tot mai mult să-și 
îndeplinească sarcinile ce le-au stat 
în față. In anul trecut sarcinile de 
plan pe cooperativă au fost realizate 
în proporție de 101 la sută, la 
ducția globală, 105,8 la sută. Ia 
ducția marfă, iar la prestări de 
vicii neindustriale procentul de 
lizare a fost de 120,9 la sută, 
cifrele de mai sus se desprinde cu 
putere faptul că a crescut în mod 
considerabil aportul cooperativei 
meșteșugărești la deservirea popu
lației ’ din raionul nostrm că s-a 
lărgit preocuparea pentru înființarea 
de noi unități de deservire cu speci
fic diferit. Față de anul 1962 în a- 
nul trecut numărul secțiilor produc
tive a crescut cu încă 12, s-a dez
voltat baza materială a cooperati
vei. La Zlatna este în construcție 
un complex al cooperației în valoare 
de peste 500.000 lei. In 1963 coope
rativa a cheltuit din fonduri proprii 
peste 350.000 lei, procurîndu-se di
ferite utilaje și mașini necesare bu
nei desfășurări a producției. Suma 
de 86.000 lei a fost folosită pentru 
amenajarea de noi secții.

O latură deosebit de importantă 
pe care, atît darea de seamă cît și 
numeroși cooperatori ca Istrate 
Ioan, Hărmănaș Aurel, Constantin 
Tănase și mulți alții care au luat 
cuvîntul, au adus-o în dezbatere a 
fost felul cum este deservită popu
lația în unitățile cooperativei, ca
litatea lucrărilor și grija comitetului

Redacția și administrația: Alba Ialia, Piața 1 Mai nr. 14. Tel. 739 — Tiparul Intr. Poligrafic» Hunedoara, subunitatea A. Iulia, tal. 488, — STAS S452-M.

apa

dusă Ia 40-50 kg/ha. Lucerna reac
ționează foarte bine la îngrășarea 
terenului. La o recoltă de 5.000 kg 
fîn ea consumă 150 kg azot, 40 kg 
fosfor, 100 kg potasiu, 130 kg cal
ciu. Cel mai bine produce dacă se 
îngrașă terenul odată cu arătura de 
toamnă, cu bălegar de grajd, cu 
urină amestecată cu calciu și super- 
fosfat, amestec cunoscut sub formă 
de „gulie" împrăștiat primăvara tim
puriu în doze de 3.000-5.000 litri la 
hectar. Azotul care determină can
titatea de proteină îl ia în cea mai 
mare parte din atmosferă cu ajuto
rul nodozităților de pe rădăcină. 
Datorită faptului că nu se poate a- 
sigura cantitatea de azot pentru ob
ținerea unor producții mari, se re
comandă folosirea unor doze mode
rate de azot de 20-30 kg la hectar, 
odată cu pregătirea terenului. Pen
tru lucernierile vechi se recomandă 
a se administra 60-80 kg azot la ha 
substanță activă. Pentru producerea 
de semințe se recomandă a se în- 
grășa cu 65-70 kg de fosfor substan
ță activă la ha, iar pentru masă 
verde cu 35-40 kg fosfor la ha.

Condițiile aprovizionării cu 
a lucernierilor oferite de sursele de 
apă ce se găsesc din belșug, crează 
posibilitatea ca multe gospodării co
lective ca cele din Alba Iulia, Oar
da de Jos, Galda de Jos, Drîmbar, 
Ciugud, Teiuș, Mihalț, Galtiu, Cis
tei, Șard, Căpud și altele, să-și în
ființeze lucerniere, unde să se apli
ce pe scară largă irigarea. Lucer
nierile irigate numai odată cu 1.000 
m.c. apă la hectar au dat peste 
60.000 kg masă verde la hectar, iar 
irigate de 3 ori au dat peste 80.000 
kg masă verde. De aici se desprin
de limpede sarcina pe care o au 
consiliile de conducere din aceste 
gospodării agricole colective de a 
crea posibilități de irigarea acestei 
valoroase culturi.

întreținerea lucernierilor vechi tre
buie să stea în atenția gospodăriilor 
colective. Ca o sarcină obligatorie 
se impune grăparea puternică a a- 
cestora, sau discuirea lor prelun- 
gindu-se prin aceasta durata de fo
losință a lucernierilor, realizîndu-se 
așa zisa întinerire a lor.

Avînd în vedere întrebuințarea 
multiplă a lucernei, gospodăriile co
lective vor lua măsuri de a însă- 
mînța imediat suprafețele reparti
zate. Timpul este înaintat, iar amî- 
narea însămînțărilor poate duce la 
nereușita culturii.

Adunarea generala a cooperativei „Mureșul^

Cu mat malta pasiune si pricepere 
9a deservirea populației

executiv pentru ridicarea calificării 
cadrelor, astfel ca acestea să poată 
face față cerințelor tot mai exigente 
ale populației. Și, ce este adevărat 
cooperativa „Mureșul" are în rîndul 
membrilor cooperatori muncitori 
harnici, care pun în slujba deser
virii populației întreaga pricepere 
Pe bună dreptate oamenii muncii 
din raion vin cu încredere să-și lu
creze confecțiile la secția de croito
rie nr. 1 din Alba Iulia deoarece 
colectivul de cooperatori ai acestei 
secții pun înainte de toate în cen
trul atenției deservirea ireproșabilă 
și calitatea lucrului executat. Lu
cruri frumoase se mai pot apoi spu
ne despre secția tîmplărie 1 condu
să de tovarășul Kaynak Iosif, care 
prin calitatea lucrărilor efectuate se 
bucură de o largă apreciere din par
tea populației. De asemenea, în ca
drul cooperativei sînt numeroși lu
crători ca tovarășii Istrate loan. 
Sălmărean Anghel, Szabo Edmund. 
Goadă Ioan, Leorinczy Emerik, To- 
pîrceanu Gheorghe, Negruț Sabin, 
Rusu Partenie, Crăciun Zaharie, 
Nică Floare, Man Alexandru și alții 
care luptă zi de zi pentru realizarea 
sarcinilor de plan și se străduiesc 
șă deservească populația în condi
țiile cele mai bune.

Alături însă de acești meșteșugari 
sîrguincioși, care muncesc cu pa
siune. în rîndul cooperatorilor mai 
pot fi întîlniți și unii care execută 
lucrări de slabă calitate sau neglijea
ză tocmai deservirea populației pen
tru care de fapt au fost create aces
te secții. Comitetul executiv al coo-

Cele aproape 10.000 ha de pășuni 
pe care le au în folosință unitățile 
agricole socialiste din raionul nos
tru reprezintă o importantă rezervă 
de furaje pentru animale pe toată 
perioada din primăvară și pînă în 
toamnă. Creșterea producției de ma
să verde depinde în mare măsură 
de starea pășunilor, de felul cum 
sînt curățite și întreținute, de apli
carea măsurilor pentru combaterea 
eroziunii, de aplicarea îngrășămin
telor și reînsămînțarea acestora a- 
colo unde este necesar.

Perioada cea mai potrivită pentru 
executarea majorității lucrărilor de 
întreținere a pășunilor este acum, la 
început de primăvară, cînd sînt mai 
puține lucrări de făcut în cîmp. Ți- 
nînd seama de importanța pe care o 
au pășunile, în multe gospodării co
lective din raion în aceste zile, toate 
forțele sint mobilizate la împrăștie- 
rea mușuroaielor, defrișeri de arbo-

CE SE MAI
In planurile de producție ale gos

podăriilor colective pe anul 1964 au 
fost prevăzute o serie de măsuri con
crete care să ducă la continua îm
bunătățire a calității pășunilor și 
sporirea producției de masă verde 
la ha.

Dacă în multe unități agricole 
consiliile de conducere se preocupă 
îndeaproape pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condițiuni a măsuri
lor prevăzute în această direcție, or- 
ganizînd acțiuni în masă, care au 
dus în timp foarte scurt la întreți
nerea și îngrășarea a mai multor 
sute de hectare de pășune, apoi tre
buie arătat că mai există și unele 
conduceri de unități, ce-i drept pu
ține la număr, care s-au preocupat 
necorespunzător de îndeplinirea a- 
cestor importante sarcini. Numai așa 
se explică faptul că la gospodăriile 
agricole colective din Micești și 
Șard pînă la 25 martie au fost cu
rățite doar cîte 10 ha de pășune.

Ce se mai așteaptă la aceste uni
tăți agricole? Răspunsul trebuie dat 
prin fapte, trecînd de urgență cu 
toate forțele la curățirea și îngriji
rea tuturor suprafețelor de pășune.

★
Timpul fiind înaintat, se cere din 

partea consiliilor de conducere și 
a colectiviștilor să folosească din 
plin aceste zile la executarea lucră
rilor de întreținere a pășunilor. A- 
cest lucru se cere a fi executat în 
timpul cel mai scurt și cu toată 

perativeî n-a tras din timp la răs
pundere pe responsabilii secțiilor 
lăcătușerie-mecanică, electro-auto 
etc. pentru faptul că au neglijat de
servirea populației și și-au îndrep
tat atenția spre unități unde s-au 
dedat uneori la umflarea în mod 
exagerat cu încă o dată a timpului 

i ridicarea prețului 
utată. De altfel din 

deservirea
ți n-au reali- 

1.5 la sută, 
acest indi- 

în pro-
le-

de lucru ș 
la lucrarea 
sarcina de plan pentru 
populației, aceste si 
zat decît 3 și respectiv 
pe cooperativă planul 1; 
câtor fiind îndeplinit doar 
porție de 93 la sută. La această 
realizare a contribuit în mare 
sură faptul că într-o serie de secții 
deservirea populației nu s-a ridicat 
la un nivel cerut, lucrările executate 
fiind de slabă calitate. Așa au stat 
lucrurile la secțiile tapițerie, croito
rie de bărbați Zlatna. coafură din 
Alba Iulia și Zlatna și altele. Comi
tetul executiv al cooperativei „Mu
reșul" n-a acordat întreaga atenție 
sesizărilor repetate făcute în ce pri
vește starea de necurățenie, deser
virea necorespunzătoare și calitatea 
slabă a unor lucrări, care au exis
tat la secțiile de coafură din Alba 
Iulia și Zlatna. Datorită acestui 
fapt nu puține au fost cazurile cînd 
unele tovarășe au preferat să mear
gă la coafură în alte raioane. A- 
ceasta nu poate constitui cîtuși de 
puțin un punct de laudă, cum de alt
fel nu fac mîndrie nici unii coo
peratori ca Morar Ștefan, Onesa 
Gheorghe, Auslender Tiberiu, Mol
dovan Emanoil și alții care lipsesc 
nemotivat de la serviciu, sînt cer- 

rete, combaterea buruienilor și în
grășarea pășunilor mai slab produc
tive. Un exemplu bun în ce privește 
întreținerea pășunilor îl prezintă 
colectiviștii din Galtiu. Preocupați 
îndeaproape de sporirea producției 
de masă verde la fiecare hectar de 
pășune, colectiviștii de aici au or
ganizat mai bine munca și folosind 
din plin timpul bun de lucru, au 
trecut cu forțe sporite la curățirea 
pășunilor. Pînă la data de 25 mar
tie, colectiviștii din Galtiu au cu
rățit suprafața de 328 ha din cele 
500 ha de pășune pe care le au. Pa
ralel cu lucrările de curățire s-a 
trecut și la împrăștierea îngrășămin
telor chimice. Pînă la această dată 
au și fost îngrășate 27 ha. In acțiu
nea de îngrijire a pășunilor s-au e- 
vidențiat colectiviștii Creța Emil, 
Oltean Achim, Breazu loan, Avram 
Ludovic și mulți alții.

AȘTEAPTĂ ?
răspunderea în fiecare gospodărie 
colectivă și îndeosebi în cele din 
Vințul de Jos, Oarda de Jos, Cistei 
și altele care sînt încă rămase în 
urmă.

Se poate și trebuie să se facă mai 
mult în fiecare gospodărie colectivă 
pentru a asigura la timp o pajiște 
bogată în masă verde care să asi
gure din belșug hrana numărului de 
animale mereu sporit.

O scenă din film.

CLASAMENTUL’
24: 9
30:15
29:13
20:14
37:18
21:10
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19:18
28:28
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14:29
15:34
12:36

tați cu disciplina sau fac lucrări de 
slabă calitate. La secția croitorie 
din Zlatna (responsabil Tuharschi 
Mihai) una din principalele cauze 
care a dus la nerealizarea sarcini
lor de plan o constituie slabul in
teres pentru calitatea lucrărilor ca 
și executarea de lucrări în afara 
cooperativei. Trebuie arătat, de ase
menea, că mai există o serie de de
ficiențe în ce privește deservirea 
populației și la secțiile de tinichige- 
rie, tapițerie și altele față de care 
comitetul executiv va trebui să ia 
măsuri pentru înlăturarea lor.

In dezbaterile adunării generale 
membrii cooperatori au analizat cu 
întreagă răspundere și alte aspecte 
ale activității cooperației meșteșu- 

ști. Așa. de exemplu, comitetul 
utiv a fost criticat pentru că 
depus tot efortul în direcția îm- 

ii condițiilor de muncă la 
u invalizi astfel că și în

S-a 
nec

n-a 
Fwir 
secțiile _  ____ _ ____ ,
prezent dăinuie aproape aceeași sta
re de lucruri care a existat în mo- 

loptării hotărîrii de către 
generală din anul trecut, 
de asemenea în evidență 
s organizării de consfă- 
onsumatorii, în special în 

ramurile confecții și încălțăminte, 
spre a elabora modela- noi, dictate 
de linia modei anului 1964. La toate 
acestea se adaugă apoi ca o sar
cină deosebită continua ridicare a 
calificării cadrelor astfel ca aceștia 
să poată da numai lucru de bună 
calitate, după gustul și preferințele 
cumpărătorilor.

In încheierea 
a luat cuvîntul 
loan, din partea 

, nesc de

adunării generale 
tovarășul Oprean 
Comitetului orășe- 

partid Alba Iulîa care a
scos în evidență sarcinile de viitor 
ce stan în fața cooperatorilor pen
tru continua îmbunătățire a deser
virii populației.

CONSTRUCTORUL HUNEDOARA 
REFRACTARA 0.0

Intîlnirea de fotbal dintre echi
pele „Constructorul" și „Refractara" 
Alba Iulîa, din cadrul campionatu
lui regional s-a încheiat cu un scor 
de egalitate 0-0. Dacă se are în 
vedere că echipa „Refractara" a 
jucat în deplasare și pe un teren 
desfundat, de valoarea adversarului 
se poate considera un rezultat bun. 
_ In general partida a fost disputa

tă, au fost create faze frumoase de 
joc, cu toată starea rea a terenului 
ca urmare a ploii căzute, din care 
cauză jucătorii au fost nevoițî sS 
depună eforturi deosebite, îngreu- 
nînd în mare măsură controlul ba
lonului.

Jucătorii de la „Refractara" s-au 
apărat bine, destrămînd atacurile 
constructorilor și inițiind unele a- 
tacuri dar fără finalizare 1a poarta 
adversarului, capitol la care trebuie 
insistat mai mult în jocurile viitoare.

C.F.R. Simeria 
Min. Anlnoasa 
Aurul Brad 
Paringul Lonea 
Minerul Vulcan 
Constr. Huned, 
Știința Petroșani 14 
Textila Sebeș 13 
Dacia Orăștie 14
Refractara Alba 14 
Jiul II Petrila 14 
Retezatul Hațeg 14 
Minerul Ghelar 13 
Minerul Teliuc ' 14 1

Un nou film romînesc
Pași spre Lună“\
Filmul ne prilejuiește o călători^ 

fantastică în timp și spațiu, prezem 
tîndu-ne printr-o ingenioasă retros-*"  
pectivă de-a lungul mileniilor, un 
istoric al eforturilor omului de a 
cuceri spațiul cosmic.

Eroul filmului este omul anului 
2.000, care și-a atins, în sfîrșit, vi
sul milenar de a zbura în lună. A- 
flîndu-se la cosmodrom înainte de 
plecarea rachetei cosmice, omul por
nește într-o călătorie fantastică ce-și 
are începutul în trecutul cel mai 
îndepărtat.

In această călătorie de-a lungul 
epocilor omenirii, eroul nostru va 
fi martor la evoluția diferitelor mij
loace prin care omul a încercat ne
contenit să ajungă în spațiile inter- 
astrale. Va întîlni multe personaje 
mitologice și legendare, pe toți cei xJ 
pasionați de ideea zborului.
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