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Succesele noastre
Însuflețire intre- 
toate sectoarele.

către Consi- 
„Diploma de 
pe ramura 
pe regiune

Vineri. 3 aprilie 1964

„la fiecare ioc de mancă 
o productivitate cît mai înaltă1 ’

Cel de-al III-lea Congres al parti
dului nostru a stabilit ca obiectiv 
primordial al perioadei de față, spo
rirea neîncetată a productivității 
muncii în toate sectoarele de activi
tate. Răspunzînd acestei chemări 
îasuflețitoare și în dorința fierbinte 
da a contribui la sporirea eficienței 
muncii, comuniștii, întregul colec
tiv de muncitori, ingineri și tehni- 
•ienî din sectorul metalurgic al U- 
ainei chimico-metalurgice din Zlat- 
na au pornit, la îndrumarea orga
nizației de partid, o valoroasă ini
țiativă bazată pe folosirea tuturor 
•ailor în scopul obținerii unei pro
ductivități sporite la fiecare loc de 
muncă. In cadrul programului de 
început adoptat în adunarea între
gului colectiv al secției au fost pre
văzute măsuri concrete în vederea 
introducerii tehnologiei noi, folosirii 
mai judicioase a utilajelor și spa
țiului de producție, continua ridica
re a calificării cadrelor, astfel ca 
acestea să poată stăpîni cît mai bine 

L. tehnica nouă.
p-x Chemarea adresată Ia început co- 

• iectivelor celorlalte secții din cadrul 
ir^ri a fost îmbrățișată cu căldu
ră de toți muncitorii, inginerii și teh
nicienii. S-a pornit în întreaga uzi
nă o adevărată întrecere. In baza 
planurilor întocmite, conducerile sec
țiilor. cu sprijinul efectiv al orga
nizațiilor de bază, au urmărit înde
plinirea măsurilor propuse și găsi
rea de noi căi pentru creșterea pro
ductivității muncii. S-au înregistrat 
și primele rezultate. Colectivul sec
torului metalurgic a mărit capaci
tatea de folosire a cuptorului de to
pire peste indicele asigurat de pro
iectant. Pe întreaga uzină, o dată 
«u luna aprilie a anului trecut a 
fost înregistrată o creștere ascen
dentă a productivității muncii care 
a ajuns la cifre neatinse pînă atun
ci în cadrul uzinei.

r Valoroasa inițiativă a metalurgiș- 
-Yt’îlor de la U.C.M. Zlatna n-a rămas 
r iară ecou nici în celelalte întreprin- 

drxi din raion. Cu sprijinul efectiv 
«^organizațiilor de partid multe co
lective de muncitori, ingineri și teh- 
■icieni, ca cele de la fabrica de în
călțăminte „Ardeleana", întreprin
derea de morărit și altele au preluat 
inițiativa, au concretizat măsurile 
«e vor trebui luate pentru a spori 
productivitatea pe fiecare loc de 
muncă. La fabrica „Ardeleana" din 
străduința de a crește eficiența mun- 
•ii și a îmbunătăți calitatea produ
selor Ia nivelul exigențelor sjporite 
ale consumatorilor, conducerea ad
ministrativă a luat măsuri pentru 
mecanizarea a o serie de lucrări prin 
introducerea ștanțării, fapt ce spo
rește cu 15-20 la sută productivita
tea muncii. De asemenea aici se a- 
plică pe scară largă controlul în 

. lanț — o metodă foarte eficientă 
kfpentru înlăturarea refacerilor și eli- 

minarea rebuturilor. In unele între
prinderi au fost organizate colective 
de ingineri, tehnicieni și muncitori

va avea 
raională

. .Duminică, 5 aprilie a.c. 
loc in comuna Teiuș faza 
d n etapa a Il-a a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Cu acest prilej pe scena 
Clubului muncitoresc C.F.R. Teiuș 
vor evolua formațiile artistice pro- 

Vmovate în fazele de concurs interco- 
munale de la Mihalț, Galda de 
Jos și Teiuș.

...Intre 6-8 aprilie a.c. la cinemato
graful „23 August" din localitate va 
rula filmul „Povestea unei veri", iar 
la cinematograful „Victoria" între 
6-9 aprilie a.c. va rula filmul „Vară 
și fum". 

fruntași care să studieze permanent 
găsirea de căi noi pentru creșterea 
productivității muncii. Rezultatele 
practice ale măsurilor luate de ma
joritatea colectivelor de muncă din 
întreprinderile raionului sînt oglin
dite de numeroase exemple de creș
tere a productivității muncii. După 
aplicarea acestei prețioase inițiative 
la I.R.I.L. Alba lulia productivitatea 
muncii a crescut cu peste 8 la sută, 
la întreprinderea de morărit cu 1,2 
la sută iar la Depoul C.F.R. Teiuș 
cu peste 5 la sută. In perioada apri- 
lie-decembrie 1963, cînd s-a aplicat 
această inițiativă productivitatea 
muncii in unitățile industriale din 
raion a crescut cu 4,7 la sută.

Pentru generalizarea acestei ini
tiative de preț, la indicația Comite
tului raional de partid, redacția zia
rului „Steaua roșie" a organizat in 
anul trecut la U.C.M. Zlatna o con
sfătuire care a constituit în același 
timp un valoros schimb de experien
ță. In majoritatea cazurilor s-au 
tras învățăminte foarte prețioase, 
care au fost de un real folos mul
tor colective de muncă. Din păcate 
însă nu peste tot organizațiile de 
partid, conducerile administrative și 
comitetele sindicatelor au înțeles să 
preia această valoroasă inițiativă și 
să-i dea cîmp larg de aplicare. Și 
ne surprinde faptul că tocmai acele 
unități care la capitolul productivi
tate stau rău, n-au înțeles importan
ța acestei probleme, n-au întreprins 
nimic nu numai pentru populariza
rea inițiativei dar nici pentru lua
rea unor măsuri de creșterea calif ir 
cării cadrelor, de extinderea tehno
logiei. La grupul de șantiere Alba 
lulia productivitatea muncii se men
ține încă scăzută. In timp ce unele 
puncte cum este cel din Zlatna unde

(Continuare în pag. 4-a)

Cu gîndul la oamenii muncii
de în- 
orașul

Zilnic pe poarta fabricii 
călțăminte „Ardeleana" din 
nostru pornesc spre magazinele din 
orașele și satele patriei sute și mii 
de perechi de încălțăminte. Cumpă
rătorul — omul anonim pentru fău
ritorii acestei încălțăminte — prive
ște și admiră frumosul și cu dăr
nicie felicită pe cei ce l-au durat. 
Pe bună dreptate. In acest frumos 
se oglindește munca perseverentă, 
plină de sîrguință, a unui colectiv 
care, fabricînd încălțăminte cît mai 
frumoasă și durabilă, are întot
deauna gîndul îndreptat spre acei 
ce sînt adevărați controlori ai ca
lității și frumosului --- oamenii 
muncii.

Da! Aici la fabrica „Ardeleana" 
colectivul de muncă se străduiește 
tot mai mult să dea oamenilor mun-

După cum se vede și din clișeul alăturat noile modele pare să in
cinte chiar și pe creatorii lor. U,, x _ _______

In rindul numeroșilor fruntași ai 
întrecerii socialiste de la Uzinele 
metalo-chimîce Zlatna pe anul 1963 
se numără și operatorul chimist 
Boandea Petru. Sîrguincios și har
nic, cu mult spirit de inițiativă, to
varășul Boandea s-a situat lună de 
lună în rindul fruntașilor de la sec
ția chimică. Acum bucuria îi este 
pe deplin justificată. Pe pieptu-i stă 
prinsă răsplata hărniciei.

Cu toate forțele la însSmîntări!
Avansafi la însămînȚări

La gospodăria colectivă din Te
iuș, ca de altfel în toate unitățile a- 
gricole socialiste din raionul nos
tru, pregătirile pentru desfășurarea 
campaniei de primăvară în cele mai 
bune condițiuni au început încă din 
luna ianuarie. In timp ce la atelie
rul de fierărie se lucra intens la re
pararea uneltelor și mașinilor ce 
urmează să fie folosite în această 

decii încălțăminte tot mai multă și „„ 
calitate mai bună. In primul trimes
tru al acestui an planul de produc
ție a fost îndeplinit în proporție de 
100.79 la sută, economisindu-se 
35.617 dm.p. piele și 418 kg talpă. 
Paralel cu măsurile luate pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, con
ducerea fabricii, cu sprijinul organi
zației de bază, acordă o atenție spo
rită creării de noi modele.’ Peste 
cîtva timp cumpărătorii vor avea bu
curia să găsească în magazine san
dale bărbătești „Superflex“, cu o li
nie modernă, foarte elegantă, în cu
lori diferite și în greutate de numai 
210 grame perechea. Este un pas 
deosebit de important pe care acest 
harnic colectiv îl face pe linia îm
bunătățirii calității și aspectului în
călțămintei.-

Producții tot mai mari 
la hectar

Cind tov. Balog I., delegatul 
Consiliului regional al sindicatelor 
a înmînat „Diploma de G.A.S. frun
tașă pe regiune în 1963“ ultimele 
cuvinte de salut adresate colecti
vului de muncă de la G.A.S. Alba 
lulia au fost acoperite de puterni
ce aplauze. Lucrătorii din cadrul 
gospodăriei, au salutat acest suc
ces ca pe o victorie de preț.

In 1963. colectivul de muncă de 
aici și-a realizat planul la produc
ția globală in proporție de 112.6 
Ia sută, a sporit productivitatea 
muncii cu 15 la sută și a realizat 
o economie de 730.000 lei. Ca ur
mare a aplicării pe scară largă a 
științei agricole, gospodăria a rea
lizat in 1963 o producție medie Ia 
porumb boabe de 3.214 kg la ha. 
iar la struguri de 3.453 kg. depășind 
sarcina planificată. Toate aceste re
zultate ca și din sectorul zootehnic 
sînt o chezășie că colectivul de 
muncă de aici va obține, așa cum 
s-a angajat rezultate și mai bune 
în viitor.

Desfășurind cu 
cerea socialistă in 
colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni ai întreprinderii noastre 
a încheiat bilanțul anului 1963 cu 
rezultate deosebite. Astfel, sarcina 
de plan a fost realizată în propor
ție de 105,28 Ia sută la producția 
globală și în propprție de 112,24 la 
sută la producția marfă.

întregul nostru colectiv de mun
citori a fost preocupat îndeaproape 
atît de realizarea planului cit și 
de realizarea de cît mai multe e- 
conomii la prețul de cost. Astfel, 
față de sarcina planificată am rea
lizat în plus o economie în valoare

tran- 
40.000 
La fel, 
asigu-

perioadă, atelajele gospodăriei co
lective au transportat în cîmp peste 
900 tone gunoi de grajd. Tot pen
tru fertilizarea solului s-au 
sportat în cîmp și împrăștiat 
kg de îngrășăminte chimice, 
o deosebită grijă s-a acordat 
rării la timp a întregii cantități de 
semințe necesare celor 685 ha ce ur
mează a fi însămînțate în această 
primăvară.

Dacă pregătirile au început din 
vreme, apoi nici însămințările din 
prima epocă nu au întîrziat. Pînă la 
1 aprilie, la Teiuș a fost însămînțată 
suprafața de 42 ha, din care 15' ha 
cu sfeclă de zahăr, 10 ha cu floa- 
rea-soarelui, 12 ha cu lucernă și al
tele. La lucrările de însămînțări s-au 
evidențiat colectiviștii din brigăzile 
de cîmp conduse de Ion Muntean, 
Viorica Coza și Cozma Ladislau.

Coresp. A. OȚOIU

Să grăbim însămințările din prima epocă
In ,majoritatea gospodăriilor co

lective din .raionul nostru, unde 
munca a fost mai bine organizată, 
lucrările de însămînțări din epoca 
I-â se desfășoară din plin. Unele u- 
nități agricole au și terminat în- 
sămînțările din epoca I-a și au în
ceput pregătirile pentru însămînță- 
rile din epoca Il-a, iar altele sînt 
foarte avansate cu aceste lucrări. 
Cu toate acestea mai sînt și unități 
agricole, ce-i drept puține Ia nu
măr, care pînă la data de 28 martie 
au însămînțat suprafețe mici de te
ren, iar altele ca cele din Cricău, 
Ighiu, Bucerdea Vinoasă și Benic 
nici nu au început lucrările de însă
mînțări.

Una’ din lucrările importante care 
se cere a fi făcută în perioada de 
față este și arătura de primăvară. 
Executarea la timp a acestei lucrări 
va crea condiții prielnice efectuării 
celorlalte lucrări cum sînt pregăti
rea unui bitn pat germinativ și e- 
fectuarea lucrărilor de însămînțări 
în perioada optimă și într-un timp 
scurt. In multe gospodării colecti
ve unde starea terenului este con
trolată zilnic, mecanizatorii au tre
cut la efectuarea arăturii pentru 

de 376.000, dînd în același timp 
118.000 lei beneficii peste plan. In 
cursul anului 1963 s-a acordat o 
atenție deosebită calificării și ri
dicării calificării cadrelor, astfel 
că au fost calificați și și-au ridicat 
calificarea la locul de muncă un 
număr de 30 muncitori.

Pentru succesele obținute, pentru 
hărnicia dovedită, colectivului nos- 
stru i s-a atribuit de 
liul sindical regional 
întreprindere fruntașă 
industriei alimentare 
iar unui număr de 32 muncitori li 
s-a acordat insigna de „Fruntaș în 
întrecerea socialistă pe 1963“.

O însuflețită întrecere se desfă
șoară și în aceste zile în cadrul în
treprinderii noastre, colectivul în
treg fiind hotărît să muncească cu 
și mai mult elan pentru a menține 
pe mai departe titlul de întreprin
dere fruntașă.

CERC1U AUREL
director. Intr. Ind. Vinalcool

în frunte pe raion
In cursul anului 1963 colectivul 

de muncă de Ia Stația C.F.R. din 
Aibă lulia a dobîndit succese deo
sebite in întrecerea socialistă, suc
cese care au situat stația, față de 
celelalte stații din raion, drept u- 
nitate fruntașă pe raion pe ramu
ră. Muncind cu hărnicie colectivul 
de muncă de aici și-a îndeplinit în 
anul trecut sarcinile de plan la 
principalii indicatori în proporție 
de 128,7 la sută, la tone nete, 127,2 
la sută, la osii încărcate, 121,2 la 
sută, la osii tranzitate cu prelucra
re etc. Staționarea în tranzit cu 
manevrare a fost redusă cu 42,5 
la sută.

Zilele trecute, drept cinstire pen
tru aceste realizări de seamă, co
lectivului de muncă de aici i-a 
fost înmînată de către Consiliul 
local al sindicatelor „Diploma de 
unitate fruntașă pe raion pe 1963".

Au terminai 
îns ămînf ârlle 
clin epoca I~a.

îndrumați îndeaproape de către 
organizația de partid, colectiviștii 
din Galda de Jos au folosit din plin 
timpul prielnic din ultimele zile pen
tru însămînțări. Ajutați de către me
canizatorii S.M.T. Alba lulia, ei au 
lucrat cu toate forțele la pregătirea 
terenului și însămînțarea culturilor 
din epoca I-a. Și organizînd mai 
bine munca, în ziua de 1 aprilie au 
terminat însămințările din prima e- 
pocă, însămînțînd în cele mai bune 
condiții agrotehnice suprafața de 
56 ha cu sfeclă de zahăr, cartofi șl 
diferite plante de nutreț.

. Hotărîți să termine printre primii 
și însămințările din epoca următoa
re, colectiviștii din Galda de Jos 
dau zor în aceste zile la terminarea 
pregătirii terenului pe întreaga su
prafață ce urmează a fi însămînțată 
în primăvara acestui an.

Rămînerea în urmă a lucrărilor 
de însămînțări la diferite culturi ca 
sfecla de zahăr, mazăre, lucernă, 
borceag și altele duce la întîrzierea 
răsăririi și creșterii acestor plante, 
la scăderea producțiilor la ha. Ți
nînd seama de aceasta, consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve care încă nu au început sau sînt 
rămase în urmă cu semănatul cul
turilor din epoca l-a, trebuie să-și 
organizeze în așa fel munca încîtîn 
timpul cel mai scurt să termine a- 
ceastă lucrare. Unde terenul este 
moale să fie folosite animalele de 
tracțiune le semănat.

însămînțări, executînd pînă în pre
zent arături pe însemnate suprafețe. 
Totuși, ținînd seama că în 
gospodăriile colective din Oarda de 
Jos, Totoi, Ighiu și Henig mai sînt 
încă mari suprafețe de teren nearate 
este necesar ca zilnic să fie contro
lată fiecare parcelă în parte, iar a- 
colo unde terenul permite să se 
treacă la executarea arăturii, folo
sind cît mai judicios tractoarele 
puse la dispoziția fiecărei unități a- 
gricole socialiste.



Concursul „Iubiți cartea* Seminar ÎN CURÎND PE SCENA FESTIVALULUI

0 problemă permanentă a bibliotecarilor 
și organizațiilor U. T. M.

Privit din exterior, localul biblio
tecii comunale din Berghin nu iese 
cu nimic din comunul clădirilor ce-1 
mărginesc. Și totuși în dreptul clă
dirii ce poartă inscripția „Biblioteca 
comunală", își opresc pașii zeci de 
colectiviști tineri și vîrstnici din 
partea locului. Explicația? O găsește 
oricine în dorința oamenilor de 
aici de a-și însuși cît mai multe cu
noștințe care să-i ajute să-și facă 
munca mereu mai spornică și viața 
tot mai frumoasă.

Dar, să trecem pragul bibliotecii 
și să vorbim despre impresiile cu
lese la fața locului.

Bibliotecara, o tînără inimoasă, 
obișnuită să-i iese oricui în întîmpi- 
nare cu fața senină, de astădată în
conjurată de cititori n-apucă să facă 
acest lucru. Profiți de ocazie și-ți 
rotești privirile în încăpere. Și pri
ma impresie ți-ai și făcut-o. Sala 
bibliotecii, curată și cu gust aran
jată e îmbietoare. Cărțile așezate 
cu grijă în rafturi parcă te cheamă. 
Pe masă îți atrag atenția ultimele 
noutăți apărute în librării, dar pre
zente și la biblioteca din Berghin, 
iar pe unul din pereți mobilizatoarea 
lozincă „Fiecare colectivist un citi
tor activ al bibliotecii".

Cu această primă impresie, cum 
cititorii veniți să restituie cărțile 
citite și să ia altele noi s-au mai 
rărit, dai în vorbă cu tovarășa Go- 
cea Elena, bibliotecara. Și din spu
sele ei afli că biblioteca deține pes
te 5.000 cărți și broșuri,, că numă
rul cititorilor înscriși în fișele bi
bliotecii de la începutul anului a 
depășit 500. și că printre cei mai 
activi cititori sînt colectiviștii Fran- 
chel Rudolf, Coman Gheorghe, Lud
vig Mihai, Cioancă Ioan, Leister 
Andras și multi alții. Bibliotecara îți 
vorbește apoi despre consfătuirile 
cu cititorii, recenziile și prezentările 
de cărți, care au fost îndemn colec
tiviștilor să se îndrepte în număr 
tot mai mare spre bibliotecă.

Ieșind din cadrul modestiei care 
o caracterizează, bibliotecara îți 
vorbește cu însuflețire despre mun
ca ei, semn că și-o iubește. Și totuși 
un lucru îl ocolește. Despre con
cursul „Iubiți cartea" are prea pu
ține cuvinte .De ce oare?

Pătrunzînd mai adînc în această 
problemă, nu ți-e de loc greu să 
constați că bibliotecara a obținut u- 
nele succese și în ce privește con
cursul. Faptul e consemnat negru 
pe alb în evidențele bibliotecii și 
mai mult decît atît e dovedit de cei 
ce poartă deja cu mîndrie insigna 
de „Prieten al cărții". Incadrîn- 
du-se în concurs Vințan Vaier și 
Dobran loan, Luister Martin, Vin
țan Salomia, Lăpăduș Viorica, Mo
rar Isidor și mulți alți tineri din 
Berghin au izbutit să obțină insig
na. încă anul trecut, iar alții urmea
ză s-o primească în curînd. Rău 

este însă faptul că dintre aceștia 
prea puțini sînt tineri colectiviști. 
Și pentru a demonstra aceasta, e 
destul să facem apel la cîteva fap
te. I.a sfîrșitul primului trimestru al 
anului 1963, bunăoară, din cei 30 
tineri examinați și care au primit 
insigna, gospodăria colectivă a fost 
reprezentată doar de 6 tineri; cei
lalți fiind elevi ai Școlii de 8 ani din 
comună sau lucrători la diverse in
stituții. La a doua examinare de 
la sfîrșitul anului trecut apoi, nu
mărul colectiviștilor a fost de ase
menea mic și situația nu se prezintă 
cu nimic mai bine nici în acest an. 
Astfel fiind, tinerii colectiviști pur- i 
tătari ai insignei de . „Prieten ai i 
cărții" sînt mult prea puțini față 
de posibilități și față de numărul ti- | 
nerilor din gospodărie. De altfel. < 
prea puțini purtători ai insignei sînt ' 
și față de numărul tinerilor din I 
Berghin luați în ansamblu.

A spori numărul purtătorilor in- J 
signei de „Prieten al cărții" din 
rîndul tinerilor din Berghin și în
deosebi din rîndul tinerilor colecti
viști de aici e un lucru pe deplin po
sibil. Pentru aceasta însă, comitetul 
comunal U.T.M., secretar tov. Kast 
Gheorghe și organizația U.T.M. din 
cadrul gospodăriei, secretară tov. 
Horșa Victoria trebuie să vină mai 
concret îr sprijinul bibliotecarei în 
ce privește îndrumarea tinerilor spre 
bibliotecă și popularizarea cărților 
din bibliografia concursului. Pro
blema concursului „Iubiți cartea" 
vizează deopotrivă biblioteca și or
ganizațiile U.T.M. Deci, împreună 
să-i dea dezlegare, astfel ca în tim
pul cel mai scurt toți tinerii din 
Berghin să devină purtători ai in
signei de „Prieten al cărții".

or

Artiștii amatori din Zlatna sînt nu numai buni interpreți în brigada 
artistică de agitație ci și dansatori talentați.

cu activiștii culturali
Duminica trecută, la Alba Iulia, a 

avut loc seminarul cu directorii că
minelor culturale din centrele de 
comună și bibliotecarii bibliotecilor 
comunale.

Bogat în tematică, seminarul a 
înarmat activiștii culturali cu noi 
cunoștințe privind formele și meto
dele activității cultural-educative de 
masă, potrivit perioadei în care ne 
aflăm. In cadrul seminarului au fost 
prezentate expuneri privind „Locul 
R.P.R. în economia mondială", „Ac
tivitatea cultural-educativă în cam
pania de primăvară", . Organizarea 
și metodica muncii individuale cu 
cititorii". A avut loc. de asemenea, 
o consultație metodică pe tema 
„Cum organizăm o seară de între
bări și răspunsuri". Activiștilor cul
turali, prezenți Ia seminar. Ii s-au 
făcut apoi o seamă de comunicări 
în legătură cu desfășurarea festiva
lului regional de teatru, organiza
rea expoziției de artă populară și 
altele.

Jurnal vorbit
In scopul sprijinirii muncii colec

tiviștilor din G.A.C. „Unirea", Ia 
Casa raională de cultură din orașul 
nostru a fost prezentat, duminica 
trecută, un jurnal vorbit cu tema 
„Campania agricolă de primăvară". 
Colectiviștilor prezenți la această 
manifestare li s-a vorbit despre mă
surile luate de consiliul de condu
cere al gospodăriei in vederea bu
nei desfășurări a lucrărilor agricole 
din această perioadă, despre expe
riența brigăzii l-a de cîmp în orga
nizarea muncii și sprijinul ce-I a- 
cordă colectiviștilor membrii brigăzii 
de tractoare ce lucrează pe ogoa
rele gospodăriei.

^Harnici pe ogor
In scopul participării lor cu cele 

mai bune rezultate la Festivalul re
gional de teatru „A XX-a aniversare 
a eliberării", activiștii culturali din 
Șard au pus în scenă piesa „Pre
cupeața". Seară de seară apoi, ti
nerii colectiviști Rîmbea Valeria, O- 
nea Ana, Bistrian Traian, Dănuț Ma
ria, Păcurar Ana. Rusii Vasile, Ni- 
coară Valeria și Florea Nicolae s-au 
întrunit la repetiții. Șiniciunuia nu i 
s-a părut nefiresc faptul că tovară
șa învățătoare Dumitrean Ana, in- 
structoarea formației, a insistat a- 
supra interpretării la un nivel cît 
mai ridicat a fiecărui pasagiu din 
piesă. Cum altfel ne-am putea tran-

Pregătiri intense în
Apropiata fază intercomunală a 

festivalului regional de teatru a 
mobilizat la acțiune și pe activiștii 
culturali și artiștii amatori de pe 
raza comunei Feneș. In fiecare din 
satele comunei a fost aleasă cîte o 
niesă apoi s-a trecut la pregătiri, 
fiecare nouă repetiție fiind un pas 
înainte în ridicarea măiestriei artis
tice a tinerilor actori. Așa, bunăoa
ră, activiștii culturali și artiștii a- 
matori din Feneș au ajuns deja să 
facă ultimele retușuri privind intră
rile și ieșirile din scenă, intonația, 
replicile, locul în scenă a fiecărui 
interpret în cursul desfășurării pie

♦♦--------------

ORAR
...e un cuvînt ce derivă de la oră. 

Și, în sensul propriu luat înseamnă 
a face ceva la un timp bine și 
dinainte stabilit.

Luat anapoda, așa cum proce
dează tovarășul Macarie Ghera- 
sim, gestionar Ia magazinul din 
Galda de Jos însă, el mai „înseam
nă" și altceva. înseamnă, de pildă, 
să deschizi magazinul cu intîrziere 
făcind cumpărătorii să aștepte, sau 
să închizi înainte de ora stabilită, 
făcînd de asemenea greutăți cumpă
rătorilor.

Or, despre felul cum sînt deser
viți de tovarășul Macarie Ghe- 
rasim, în timpul cînd magazinul 
este deschis, cumpărătorii au nu
mai cuvinte bune. De ce oare să 
nu aibă aceleași cuvinte și în ce 
privește respectarea orarului? De 
ce tovarășe Macarie Gherasim?

GOSPODARUL
...bun se cunoaște de cum îi treci 

pragul. Așa sună un vechiu pro
verb, născut din înțelepciunea 
poporului nostru.

iscusifi pe scenă
spune în rolurile pe care le avem? 
— și-au zis ei.

Cu asemenea preocupări timpul 
care s-au pregătit s-au strîns mă
nunchi și tinerii colectiviști au ur
cat, nu de mult, în scopul unei 
prime verificări, treptele scenei. Re
zultatul? La sfîrșitul piesei un re
pot de aplauze. Apoi, pentru fiecare 
în parte cîte-o călduroasă felicitare, 
atît pentru hărnicia de pe ogor cît 
și pentru iscusința dovedită pe sce
nă.

Duminica trecută, cu aceeași pie
să, tinerii artiști amatori din Șarsl 
au evoluat pe scena căminului cul
tural din Micești. Și, ca și pe scena 
proprie s-au bucurat de același suc
ces.

toate satele comunei
sei. Și același lucru se poate spune 
și despre artiștii amatori din Pre-‘r 
saca, care au hotărît să se prezinte 
în cadrul festivalului cu piesa de 
teatru „Albăstrele".

Mai zoriți cu pregătirile însă, se 
dovedesc artiștii amatori și activiș
tii culturali din Galați, faptul fiind 
consemnat atît de consătenii lor dt 
și de cei din împrejurimi. Conside- 
rîndu-se bine pregătiți ei au prezen
tat deja piesa de teatru ..Neamuri
le" atît pe scenă proprie cît și in 
fața unui mare număr de țărnni 
muncitori din Pătrînjenî.

Se vede treaba însă că, conduce
rea Casei pionierilor din orașut no
stru (directoară tov. Pascu Lucia) 
a dat uitării nu numai proverbul ci 
și preocuparea ce trebuie s-o ail^ 
pentru buna gospodărire a curțW 
Despre acest lucru vorbesc oricui 
rondurile de flori călcate în picioare, 
bordura stricată de la intrare și diu 
jurul pavilionului, grămada de pie
triș de la scări, pietrele împrăștiate 
în toată curtea.

De ce-i așa și nu altfel tovarăai 
de la Casa pionierilor?

VINE, VINE
...și totuși nu mai vine de astă 

toamnă, de cînd a prins a fulguî. 
Vine mai de grabă primăvara de
cît mașinile l.G.O. să ridice gu
noiul din curtea restaurantului 
„Strugurul". De fapt se și vede.. 
Afară este primăvară și dă iarba 
în timp ce tovarășii de la I.G.Q. 
dau sfaturi. Pînă cînd?

Nu se știe! Poate știe l.G.O. (?!)

In scopul îmbunătățirii conținutu
lui orelor de dirigenție din școli, din 
inițiativa Biroului raional de partid 
s-a organizat zilele trecute o con
sfătuire la care au participat secre
tarii organizațiilor de partid și ai or
ganizațiilor U.T.M., directorii și diri- 
giriții din școlile raionului nostru.

Cu acest prilej tovarășul Farcaș 
Vasile,. secretar al Comitetului raio
nal de partid a prezentat o expunere 
pe tema „Ora de dirigenție, mijloc 
important în realizarea sarcinilor e- 
ducației comuniste".

Atît expunerea cît și discuțiile 
purtate pe marginea ei au subliniat 
faptul că, scopul educației comu
niste — dezvoltarea multilaterală și 
armonioasă a tinerei generații — se 
realizează printr-un proces educativ 
complex și de durată. In acest pro
ces un rol deosebit de important re
vine dirigintelui care este principa
lul organizator și educator al colec
tivului clasei și al fiecărui elev în 
parte, este și rămîne figura centrală 
din procesul de educare a elevilor.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid din școli, munca diriginților 
din raion a căpătat în ultimul timp 
un caracter mai sistematic, mai or
ganizat, mai calitativ, mai profund 
din punct de vedere al conținutului. 
Procedează bine diriginți ca Moldo
van Vianu, Mărculeț Rodica, Lă
păduș Ana de la Școala medie „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan" din Alba Iu
lia, Repede Sabina. Bulbucan A- 
driana, Cornescu Gheorghe de la 
Școala de 8 ani Vințul de Jos, Stoia 
și Lascu. Georgeta de la Școala de 
8 ani nr. 2 din Alba, Berța Viorel și

UN RODNIC SCHIMB DE EXPERIENȚĂ

Activitatea diriginților la un nivel cit mai înalt
Manciulea Ștefania de la Școala me
die din Teiuș, Tărăpoacă P. de la 
Școala de 8 ani din Cricău și mulți 
alții, care încă de la începutul anu
lui și-au întocmit planuri judicioa
se stabilind o tematică vie, adecva
tă specificului clasei, legate de sar
cinile ce și le-au propus spre rezol
vare.

Dar stabilirea tematicii orelor de 
dirigenție este doar un prim pas 
peniru desfășurarea unei munci e- 
ducative de calitate.

In discuțiile purtate, tovarășii 
Truță loan, Cîmpean Maria, Popes
cu Constanța, Lăncrăjan Maria, Fi- 
limon Romulus, Spineanu luliana și 
mulți alții, împărtășind din expe
riența muncii lor au subliniat fap
tul că succesul unei ore de dirigen
ție depinde în primul rînd de pre
gătirea ei, de felul cum profesorul 
diriginte știe să-și organizeze mate
rialul pe care vrea șă-1 transmită 
spre a forma la elevi deprinderi mo
rale, convingeri pentru un studiu 
susținut și o conduită demnă în 
școală și în afara ei.

Dirigintele trebuie să stabilească 
scopul orei, să-și precizeze metode
le, să-și aleagă faptele datele și 
exemplele pe care le va cita la oră, 
să-și ordoneze tablourile de care se 
va sluji în fața elevilor. Numai du
pă ce- a făcut toate acestea dirigin

tele poate trece la întocmirea pla
nului de desfășurare a orei de diri- 
gtenție, plan care e obligatoriu pen
tru toți diriginții.

Din dezbateri a reieșit că diriginți 
ca Pantea Maria, Muntean N„ Cris- 
te seu Rodica, Stoia Maria și alții de 
la Școala de 8 ani nr. 1 Alba Iulia, 
Breazu Ioan de la Școala medie 
Zlatna, Contor Eugenia de la Mi
halț, țin ore de dirigenție interesante 
și atractive pentru elevi reușind în 
felul acesta să realizeze scopurile 
educative pe care și le propun sau 
pe care le reclamă situația concretă 
din clasa pe care o conduc.

Cheia succesului lor se găsește în 
faptul că abordează teme izvorîte 
din sarcinile actuale ale clasei, că 
se orientează spre dezbaterea pro
blemelor etice ale societății noastre 
noi socialiste, că răspund frămîntă- 
rilor clasei.

Dezbaterile în consfătuire au scos 
în evidență și alte forme care au a- 
vut o puternică influență educativă 
asupra elevilor.

Atît expunerea cît și discuțiile au 
relevat faptul că îmbunătățirea con
ținutului ideologic și politic al te
maticii orelor de dirigenție. îmbună
tățirea metodicii desfășurării lor, 
perfecționarea continuă a întregii 
munci instructiv-educative este con
cretizată în rezultatele tot mai bune 

la învățătură și comportare a elevi
lor, obținute în trimestrul al 11-lea.

Din dezbaterile consfătuirii a re
ieșit însă că în munca unor diri
ginți mai există încă unele lipsuri 
care trebuie grabnic lichidate.

Astfel, se mai manifestă tendința 
nesănătoasă a șablonismului, a co
pierii temelor fără nici un discer- 
nămînt. Unii diriginți nu țin seama 
de specificul clasei, nu pleacă de la 
cerințele colectivului. De asemenea, 
nu întotdeauna se respectă princi
piul succesiunii și continuității în 
alcătuirea tematicii, iar alteori te
mele din clasa a V-a sînt repetate 
în a Vl-a și chiar în a VH-a, fiind, 
schimbată doar ordinea dintr-un tri
mestru în altul.

Se mai manifestă la unii diriginți 
lipsa de coordonare mai strînsă cu 
ceilalți profesori, nu se evită pa
ralelismul dintre tematica orelor de 
dirigenție și cea a adunărilor festive 
pe școală și a adunărilor pionierești. 
Asemenea cazuri au fost la Școala 
de 8 ani din Cricău și la Școala me
die din Teiuș. Lipsuri s-au consta
tat și în succesiunea tematicii. Ast
fel după patru săptămîni de la în
ceperea trimestrului figurează tema 
„Analiza situației la învățătură". A- 
ceeași temă este stabilită încă o 
dată la sfîrșitul trimestrului urmă

tor. La Școala de 8 ani din Ctstei 
profesorul diriginte Nireșteanu E. 
fărâmițează unitatea orei educative.

Consfătuirea a dezbătut și alte 
aspecte ale muncii de dirigenție, ea 
constituind un bogat schimb de ex
periență, mobilizator pentru toți 
participanții.

Dezbaterile au subliniat necesita
tea perfecționării continue a stilu
lui și metodelor de muncă în vede
rea îmbunătățirii conținutului ideo
logic și politic al tematicii orelor de . 
dirigenție, a metodicii desfășură;-'^ 
lor, a creșterii eficacității lor, astfel»- 
îneît să se obțină o îmbunătățire 
substanțială a întregii munci de 
educație comunistă în școli.

In vederea îmbunătățirii procesu
lui instructiv-educativ este necesar 
să se folosească mai temeinic, crea
tor ajutorul dat de organizațiile de 
tineret, de familie, pentru îmbogăți
rea permanentă a nivelului de cu
noștințe al elevilor, pentru formarea 
deprinderilor de comportare civili
zată în viața de toate zilele.

Dezbaterile creatoare, pline de 
conținut, ce au avut loc în cadrul 
consfătuirii au scos în evidență ho- 
tărîrea cadrelor didactice de a mun
ci cu devotament și tot mai sporită 
perseverență și exigență pentru 
ridica activitatea de dirigenție la 
velul sarcinilor actuale trasate de 
partid, pentru a face ca fiecare elev 
să devină un om cult, folositor so
cietății noastre socialiste.
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Îndeplinirea hotârtrlior in alenlla 
comitetului de parfld

Adunarea generală a membrilor 
•de partid din cadrul gospodăriei a- 
gricole colective din Stremț. a adop
tat cu prilejul alegerii noului comi
tet de partid o hotărîre care cuprin
de sarcini deosebit de importante 
pentru ridicarea pe o treaptă su
perioară a muncii de partid în sco
pul dezvoltării și întăririi economi- 
co-organizatorice a gospodăriei co
lective. îndeplinirea la timp a a- 
-cestor sarcini și cu cele mai bune 
rezultate depindea în primul rînd 
de o bună organizare și desfășurare 
a muncii politice pentru mobilizarea 
tuturor forțelor de care dispune gos
podăria colectivă.

Pornind de la această cerință, co
mitetul de partid din cadrul gospo
dăriei colective a pus în centrul ac
tivității sale, ca sarcină de bază în
tărirea vieții interne de partid. A- 

I ceasta mai ales că organizațiile de 
/ î bază din brigăzi, dispuneau de mai 

putină experiență în ce privește 
munca politică și organizatorică. In 
■ședințe, comitetul de partid a dez
bătut, probleme ca: întărirea rîndu- 
rilor partidului, felul cum se des
fășoară munca de educare comu
nistă a membrilor și candidațiior 
de partid, dezvoltarea economică a 
gospodăriei colective și alte proble
me izvorîte din hotărîrea adoptată 
de adunarea generală a membrilor 
și candidațiior de partid din gos
podăria colectivă.

Gospodăria colectivă dispune de 
un însemnat număr de animale, ce 
constituie o ramură aducătoare de 
mari venituri. Problema creșterii a- 
nimalelor și a producției acestora 
ocupă un loc important inactivitatea 
comitetului de partid, mai ales că 
în urmă cu puțin timp în acest sec
tor s-au manifestat unele lipsuri 
care au influențat negativ producția 
animalelor. Comitetul de partid, 
«fafedind preocupare pentru îmbu- 
Iwtățirea muncii în acest sector e- 
conomic, a analizat care sînt cau
zele care au generat lipsurile și a 
luat măsuri pentru lichidarea lor. 
In primul rînd a ajutat organizația 
de bază de aici să-și îmbunătățească 
munca politică pentru atragerea în 
rîndurile candidațiior de partid a 
celor mai pricepuți îngrijitori de a- 
nimale și care prin felul cum au 
muncit șî rezultatele ce le-au obți
nut dovedesc că merită această în
credere. Munca politică desfășurată 
•cu perseverență a făcut să crească 
rîndurile organizației de bază. In 
prezent organizația de bază din sec
torul zootehnic numără 10 membri 
și 5 candidați de partid. Deși nume- 
ricește mică, ajutată și îndrumată de 
comitetul de partid, ea își îndepll- 

r nește cu bune rezultate rolul de con
ducător politic la locul ei de mun
că. Tovarășii Cetean Nicolae, secre- 

Arul oiganizației de bază. Capătă 
Nicolae, Coza Valeria, Popa Pa- 
raschiva și alții desfășoară o sus
ținută muncă politică pentru înde
plinirea sarcinilor economice ce le 
sînt încredințate obținînd succese de 
seamă. Astfel, ca 
îngrijiri și a unei 
a vacilor de lapte, 
za a crescut lună 
ianuarie a.c. s-au
decît prevede planul cu 700 litri, iar 
în februarie cu aproape 1.000 litri 
lapte.

O problemă arzătoare ce a stat în 
îata gospodăriei colective si care 

k-

frămînta întreaga masă de colecti
viști a fost apa potabilă pentru ani
malele de la grajdurile de sus. Aici, 
debitul de apă nu satisfăcea nece
sarul pentru adăpatul animalelor. 
Era o problemă greu de rezolvat. 
Cu toate acestea comuniștii dove
dind inițiativă, au găsit soluții prac
tice de rezolvare. Intr-o ședință a 
comitetului de partid la care au 
participat și membrii consiliului de 
conducere al gospodăriei colective, 
după o largă dezbatere și analiză 
s-a ajuns la concluzia că există po
sibilități de construirea unui bazin 
pentru captarea apei potabile. Ho- 
tărirea adoptată de comitetul de 
partid a fost tradusă în viață. Prin 
muncă voluntară s-a construit din 
beton, un bazin de captare a apei, 
care asigură apa necesară pentru un 
efectiv de 500 animale. Comuniștii 
Cristea Ștefan, Capătă Simion, A- 
vram Teodor, Cetean Nicolae, Dă- 
rămuș loan și alții au muncit cu 
însuflețire la construcția bazinului 
fiind exemplu demn de urmat pentru 
toți colectiviștii. De menționat este 
și faptul că s-au realizat economii 
pentru gospodăria colectivă în va
loare de aproximativ 6.000 lei.

Organizarea îndeplinirii hotărîri- 
lor este oglindită și în celelalte sec
toare ale gospodăriei colective din 
comuna Stremț.

Pentru obținerea de producții mari 
de cereale, la recomandările comi
tetului de partid, consiliul de con
ducere a luat măsuri în perioada de 
iarnă pentru mobilizarea colectiviș
tilor la transportul îngrășămintelor 
naturale în vederea fertilizării solu
lui. Au fost procurați și parii nece
sari pentru vie. Au fost completate 
golurile din livada de pomi și s-au 
executat lucrări de îngrijirea pomi
lor.

Pentru asigurarea bazei furajere 
în perioada de vară a fost curățită 
de scaieți și buruieni suprafața de 
peste 100 ha pășune.

In aceste zile, colectiviștii din 
Stremț, mobilizați de comitetul de 
partid, muncesc cu hărnicie hotărîți 
ca în toamnă să culeagă rod bogat. 
In sectorul zootehnic sau la grădi
na de legume, în livada de pomi sau 
în vie, peste tot, întîlnești colectiviș
ti, care urmînd îndemnul organiza
ției de bază, luptă pentru traduce
rea în viață a sarcinilor trasate de 
partid în scopul obținerii de noi 
succese în dezvoltarea economică a 
gospodăriei colective, sarcină de 
mare răspundere.

Comitetul de partid are datoria 
ca în viitor să muncească tot mai 
bine pentru ca hotărîrile să prindă 
viață, pentru ca munca politică și 
economică din cadrul gospodăriei 
colective să se ridice pe o treaptă 
superioară.

urmare a bunei 
raționale furajări 
producția acesto- 
de lună. In luna 
obținut mai mult

Destinația: HUNEDOARA
Tinerii mineri de la E.M. Zlatna. 

mobilizați de organizațiile U.T.M. 
participă cu entuziasm și însuflețire 
la diferite acțiuni cu caracter patrio
tic. Printre acțiunile întreprinse este 
și colectarea fierului vechi. Astfel, 
în primul trimestru al anului 1964 
tinerii au colectat cantitatea de 99 
tone fier vechi pentru oțelăriile Hu
nedoarei, acțiune la care au partici
pat peste 800 tineri.

Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut tinerii de la mina Haneș care 
au strîns peste 25 tone fier vechi si- 
tuîndu-se în fruntea acestei acțiuni.

--------- ♦♦---------

Pe ogoarele G.A.C.
In cadrul gospodăriilor colective 

din raionul nostru tinerii î.și aduc o 
contribuție de preț la executarea di
feritelor lucrări agricole pentru a 
smulge pămîntului recolte bogate. 
In perioada de pregătire a lucrări
lor din campania de primăvară sute 
de tineri colectiviști au executat prin 
muncă patriotică diferite lucrări a- 
gricole.

Pe ogoarele G.A.C. 
de aici au transportat 
îngrășăminte naturale 
de scaieți și buruieni
peste 25 ha pășune. In aceste ac
țiuni cu caracter patriotic s-au evi
dențiat tinerii Macarie Augustin, 
Nana llie, Heiuș Ioan, Tat Silviu 
și alții.

Șard tinerii 
peste 60 tone 
și au curățit 
suprafața de

SA
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INTENSIFICĂM LUCRĂRILE
GRĂDINA DE LEGUME

Cu toate răsadurile însămînțate
Pe lîngă cultura cerealelor, colec

tiviștii din Mihalț au cîștigat o ex
periență bogată și în ceea ce priveș
te cultura legumelor. Datorită re
zultatelor frumoase obținute an de 
an, ei și-au sporit suprafața de gră
dină la 75 ha cu 15 ha mai mult 
decît anul trecut.

Pentru a obține rezultate cît mai 
bune în acest sector de producție a- 
ducător de mari venituri, colecti
viștii din Mihalț s-au pregătit temei
nic. Ei au amenajat peste 1.000 m.p.

de răsadnițe și le-att însămînțat cu 
roșii timpurii, ardei grași, gogoșari, 
varză de vară, vinete, gulioare și al
tele. De asemenea, în ziua de 27 
martie, colectiviștii de aici au în
sămînțat în cîmp suprafața de 1 
ha cu ridichi de lună și alte supra
fețe de teren cu morcovi, pătrunjel 
și mazăre. In zilele acestea se lu
crează la amenajarea de noi canali
zări pentru irigarea suprafeței de 15 
ha cultivate cu legume.

Activitate intensă la repicat
Activitatea intensă ce se desfă

șoară în aceste zile la Micești dove
dește hotărirea colectiviștilor de 
aici de a depune încă de pe acum 
toate eforturile pentru a obține cît 
mai multe legume și în special le
gume timpurii. Ce-i drept pregăti
rile pentru producerea răsadurilor 
timpurii au început încă din iarnă. 
La Micești au fost amenajate și in- 
sămințate peste 2.400 m.p. de răsad
nițe. Și îngrijirea atentă a acestora 
a dat rezultate bune pină în prezent. 
Plantele au răsărit și crescut uniform.

iar încălzirea timpului din ulti
mele zile ale lunii martie le-a dat 
miceștenilor posibilitatea să treacă 
la repicatul în cuburi nutritive a ră
sadurilor timpurii. Pînă la data de 
1 aprilie au și repicat suprafața de 
peste 150 m.p.

Paralel cu efectuarea lucrărilor 
de întreținerea răsadurilor, colecti
viștii din Micești au trecut cu toate 
forțele la pregătirea terenului și în- 
sămînțarea lui cu diferite legume șî 
rădăcinoase.

co- 
din

Să fie acordată toată grija răsadurilor
In majoritatea gospodăriilor 

lective producătoare de legume 
raionul nostru s-au obținut rezulta
te frumoase în acest an în ce pri
vește amenajarea suprafețelor de ră
sadnițe necesare, asigurarea semin
țelor de calitate superioară, pre
cum și în ce privește fertilizarea și

Colectiviștii din Cistei acordă o mare atenție culturilor de legume 
timpurii. IN CLIȘEU: Un aspect la plantarea castraveților în cîmp, 
protejați cu folii de polietilenă.

In întrecerea patriotică lie gospodărire și înfrumusețare

Orașul Alba Iulia, fruntaș pe regiune
Zilele trecute, în sala Teatrului de 

păpuși din orașul nostru a avut loc 
o sesiune festivă a Sfatului popular 
al orașului Alba Iulia. La sesiune pe 
lîngă deputați au luat parte tov. Du
mitru Dejeu, președintele Comitetu
lui Executiv al Sfatului popular al 
regiunii Hunedoara, Vasile Farcaș, 
secretar al Comitetului raional de 
partid. Grigore Mureșan, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular raional, loan Alan, secretar

Pentru rezultatele obținute 30 tov. au primit insigna „Fruntaș în gos
podărirea orașelor". IN CLIȘEU s Tovarășului Topor iuliu i se acordă 
această distincție.

al Comitetului orășenesc de partid, 
directori de întreprinderi, activiști de 
stat, fruntași în producție, colecti
viști și alți oameni ai muncii.

Cei prezenți au ascultat raportul 
comitetului executiv al sfatului popu
lar orășenesc, prezentat de tov. Ion 
Moldovan, vice-președinte, cu pri
vire la rezultatele obținute în între
cerea patriotică de gospodărire și 
înfrumusețare ce s-a desfășurat în
tre orașele regiunii în anul 1963.

Din cele relatate s-a desprins că, 
în anul 1963. ca urmare a muncii 
desfășurate de sfatul popular oră
șenesc, de deputați și folosind cu 
nricepere formele organizatorice, au 
fost mobilizate mase largi de ce
tățeni, care au participat la gospo
dărirea și înfrumusețarea orașului. 
Astfel, în perioada la care se referă 
raportul cetățenii orașului au efec
tuat peste 499.000 ore muncă patrio
tică, executînd lucrări în valoare 
de peste 1.248.000 lei, planul inițial 
fiind depășit cu 26 la sută. Au fost 
executate lucrări de reparare și în
treținerea străzilor, de amenajare a 
spațiilor verzi, plantări de pomi, ar
bori și flori. Pe 38 de străzi au fost 
transportați și împrăștiați 7.500 
m.c. balast.

Pentru a da orașului un aspect tot 
mai frumos, au fost amenajate 
scuaruri și zone verzi pe o suprafață 
de 2,80 ha în Cetate, pe străzile Va-

sile Alecsandri. Ardealul. Gheor- 
ghe Doja, Moților, Dimitrov și 
altele.

O contribuție de seamă la obți
nerea acestor rezultate și-au adus-o 
deputății care mereu în mijlocul a- 
legătorilor, cu cuvîntul și exemplul 
lor personal au reușit să-i mobilize
ze la acțiunile inițiate de comitetul 
executiv, precum și cele 47 comitete 
de stradă. A fost scoasă în evidență 
activitatea rodnică a deputaților To
por Iuliu, Bimbea Viorel, Ledrer El
vira și alții.

După prezentarea raportului, tov. 
Popa loan, Torsân Dumitru, Saivan 
Romulus și alții, luînd cuvîntul la 
discuții au apreciat rezultatele fru
moase obținute de sfatul popular al 
orașului, în întrecerea patriotică ce 
s-a desfășurat în regiunea noastră 
pentru buna gospodărire și înfru
musețare.

Pentru rezultatele deosebite obți
nute în anul 1963, Alba Iulia a fost 
declarat oraș fruntaș pe regiune, 
acordîndu-se sfatului popular orășe
nesc „Diploma" Sfatului popular al 
regiunii Hunedoara.

In cuvîntul său, tov. Dumitru De
ien a felicitat cetățenii orașului nos
tru pentru felul cum au înțeles să 
participe la gospodărirea și înfru
musețarea orașului, pentru 
tele muncii lor și le-a urat 
cese în viitor.

A urmat apoi înmînarea
de „Fruntaș în gospodărirea orașe
lor" unui număr de 30 tovarăși prin
tre care tov. Bimbea Viorel, Topor 
Iuliu, Pătruț Eugen, Crișan Cristi
na, Biro Arpad și alții.

rezulta- 
noi suc-

insignei

cit
a- 
a- 
a-

pregătirea suprafețelor de teren ce 
urmează să fie cultivate cu legume 
și în special cu legume timpurii. 
Pentru a obține însă recolte bogate 
de legume, de calitate bună și 
mai devreme este necesar ca în 
ceastă perioadă de timp să se 
corde toată grija răsadurilor. O
tenție deosebită trebuie acordată 
aerisirii răsadurilor pentru a se ob
ține un răsad viguros și sănătos. 
Trebuie de asemenea, să se treacă 
de urgență la organizarea echipelor 
speciale, formate din colectiviști cu 
experiență care să se ocupe perma
nent cu pregătirea materialului și 
confecționarea cuburilor nutritive în 
așa fel încît în anul acesta majori
tatea plantelor să fie repicate în cu
buri, așa cum se procedează la Mi- 
cești, Cistei, Șard și în alte gospo
dării colective.

a

plastice 
aplicate cit mai larg
Folosirea pe scară tot mai largă 
materialelor plastice la protejarea

culturilor forțate de legume contri
buie din plin la obținerea unor can
tități tot mai sporite de legume 
timpurii și semitimpurii. Experiența 
din anii trecuți a unităților agricole 
socialiste producătoare de legume 
a dovedit că se pot obține rezultate 
foarte bune și în raionul nostru fo
losind folii de polietilenă Ia prote
jarea culturilor de legume timpurii 
și semitimpurii. De exemplu, gospo
dăria colectivă din Micești, în anul 
trecut a obținut nrima recoltă de 
roșii la data de 26 iunie, realizînd 
venituri bănești însemnate de pe cele 
12 arii de teren cultivate cu roșii de 
vară. Rezultate frumoase au obți
nut. de asemenea și gospodăriile co
lective din Șard, Cistei, Mihalț șî 
altele care au folosit materiale plas
tice la prolejarea culturilor de legu
me. Aceasta a făcut ca majoritatea 
gospodăriilor să-si prevadă în pla
nurile de producție pe acest an pro
curarea unor cantități si mai mart 
de materiale plastice. Astfel, gospo
dăriile colective producătoare de le
gume si-au propus să cultive supra
fața de 5.000 m.p. cu legume tim
purii protejate sub folii de polieti
lenă. Primele tunele au și fost ame
najate la Micești și Cistei pentru 
protejarea castraveților și a roșiilor 
timpurii. In perioada de timp care 
urmează, în măsura în care timpul 
se încălzește, materialul plastic va 
fi folosit tot mai mult în fiecare gos
podărie. colectivă. De aceea, se re
comandă ca încă de la început 
se acorde toată grija foliilor de 
lietilenă, să fie folosite în mod 
dicios în tot timpul anului în
fel încît să poată fi folosite eșalonat 
în mai multe rînduri fără a se rupe 
și degrada.

să 
po- 
ju- 

așa



PRIN MUNCA PATRIOTICA 
LA ÎNFRUMUSEȚAREA SATELOR

In aceste zile, odată cu venirea mult așteptatei primăveri, oamenii 
muncii din comunele și satele raio nului nostru, desfășoară însuflețite 
acțiuni patriotice menite să facă fie care sat tot mai frumos.

Despre acțiunile întreprinse, cît și despre rezultatele deja obținute, ne 
relatează în scrisorile trimise redac țîei corespondenții noștri voluntari.

La Vinful de Jos
Gospodarii comunei Vințul de Jos 

au întreprins încă din primele zile 
de primăvară o seamă de acțiuni cu 
caracter gospodăresc pentru conti
nua înfrumusețare a comunei. Așa 
de pildă, ei au reparat o seamă de 
străzi pe o suprafață de peste 1.200 
m.p. și au plantat peste 150 de ar
bori ornamentali pe strada princi
pală. Lucrările au continuat apoi cu 
același spor. Zonele verzi au fost 
extinse cu încă 500 m.p., iar în 
parcul din centrul comunei s-au in
tensificat lucrările de curățire și a- 
menajare a teritoriului, s-au plantat 
un însemnat număr de trandafiri și 
s-au sădit peste 20 de arbuști.

La aceste acțiuni sfatul popular 
al comunei Vințul de Jos, cu ajuto
rul deputaților, a reușit să mobi
lizeze peste 400 de cetățeni care 
au prestat 1.200 ore muncă patrio
tică.

O contribuție de seamă la lucră
rile executate au adus-o tovarășii 
Băcăințan Victor, Voju Nicodim. U- 
drea Petru, Limbean Victor și muiii 
alți cetățeni ai comunei Vințul de 
Jos.

In aceste zile lucrările de înfru
musețarea comunei continuă cu spo
irea fațadelor clădirilor, a garduri
lor și a arborilor de pe strada prin
cipală și din parcul comunei.

MARIA VESA

și alți cetățeni din comuna Hăpria 
care au fost tot timpul în primele 
rînduri la acțiunile întreprinse.

C. GOȚI A

La Ampoifa
de organizația 

comitetul executiv
de 
al

Mobilizați 
partid și de 
sfatului popular comunal, duminica 
trecută, cetățenii comunei Ampoița 
au întreprins o lăudabilă acțiune in 
vederea înfrumusețării comunei lor 
dragi.

încă din primele ore ale dimineții, 
pe toate ulițele comunei se puteau 
întîlni zeci de cetățeni îndreptindu- 
se veseli spre locul de unde avea 
să înceapă acțiunea propusă. Și, in 
sfîrșit, au început lucrul. Peste 200 
cetățeni ai comunei au efectuat cu
rățirea și desfundarea unui șanț pe 
o distanță de I km, au împrăștiat 
și nivelat cantitatea de 950 m.c. pie
triș pe drumul principal.

Alături de deputății sfatului popu
lar Gherman Teodor, Bădilă C. 
Traian. Bodea Petru, Sinzuiană 
Gheorghe și alții o contribuție de 
seamă au adus-o și tinerii utemiști 
Bodea Maria, Luha Ana, Medrea 
Sofica, Ivascu Ana. lancu Maria și 
Ivașcu Livia, care au dovedit spirit 
de inițiativă fiind în același timp 
principalii animatori ai acțiunilor 
patriotice întreprinse în vederea în
frumusețării comunei.

VARVARA TRAIAN

IN MIJLOCUL 

COLECTIVIȘTILOR
In cursul acestui an. formațiile 

artistice ale Clubului muncitoresc 
C.F.R. Teiuș au prezentat 12 specta
cole în deplasare. Printre deplasă
rile făcute în ultima perioadă se 
numără localitățile Geoagiul de 
Sus. Stremț. Cetea și Galda de Jos.

Duminica trecută 
din Teiuș au fost 
viștilor din Mihalț, 
ei au prezentat un 
pe scena căminului 
In cadrul programului 
concursul corul ceferiștilor, 
instrumentiști, orchestra de muzică 
ușoară, echipa de fluierași și echipa 
de teatru care a prezentat piesa 
„Freamăt de toamnă". Spectacolul 
prezentat s-a bucurat de aprecierea 
unanimă a celor peste 450 de colec
tiviști prezenți în sala căminului 
cultural.

artiștii amatori 
oaspeții colecti- 
Cu acest prilej 
reușit program 
cultural de aici, 

și-au dat 
soliști

La Hăpria

Intre 10-12 aprilie pe ecranele 
cinematografului „Victoria" din 
orașul nostru va rula filmul „Trei 
zile după nemurire" o producție 
a studiourilor sovietice.

Sintem în anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei.

După 250 de zile de lupte gre
le. Armata Sovietică s-a retras 
din Sevastopol, pentru a-și re
grupa forțele. O unitate militară, 
pierzînd legătura cu comanda
mentul. nu ailă la timp comuni
catul. Plini de dîrzenie, membrii 
unității hotărăsc să se strecoare 
printre ocupanții fasciști și să 
ajungă la malul mării, la ai lor.

Lipsiți de hrană și cu munițiile 
aproape terminate, ei 
periculoasa expediție, 
curaj și hotărîre, tărie 
că și abnegație.

IN CLIȘEU : Scenă

întreprind 
dovedind 
sufleteas-

cîteva zile în cadrul 
Comitetului executiv

In urmă cu 
unei ședințe a 
al Sfatului popular al comunei Hă
pria s-a discutat despre măsurile ce 
vor trebui luate în vederea înfrumu
sețării comunei. Și, în frunte cu 
deputății, peste 150 de locuitori ai 
comunei au trecut de îndată la tra
ducerea în fapte a celor discutate. 
Astfel, s-a efectuat 
unor spații verzi.
zat un gard în fața sfatului popu
lar, s-au desfundat și curățit șanțuri 
pe o suprafață de 500 m.l. de pe ra
za comunei, s-au făcut peste 80 de 
gropi în vederea plantării de arbori 
ornamentali și alte lucrări de în
frumusețare. O contribuție de sea
mă la aceste lucrări au adus-o to
varășii Mitrofan Ioan, Haplea Ște
fan, Filipescu Moise, Iosif Nicolae

împrejmuirea 
s-a improvi-

din film.

£

Noutăți tehnice

,,La fiecare loc de muncă 
o productivitate

(Urmare din pag. l-a)

cît mai înaltă44!
în momentul de față se face

Kaprolitul - o nouă masă plastică
In laboratoarele Institutului de 

chimie organică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. a fost elaborată 
documentația tehnică 
ducția unei noi mase 
kaprolitul.

Noua masă plastică 
utilă în construcția de 
special la confecționarea diferitelor 
piese. Kaprolitul nu se sparge, el 
se caracterizează printr-o mare so
liditate și rezistă la o temperatură 
pînă la 230 grade.

Lukofobul — produs împotriva 
umezelii

Uzina „Sintezia" din Kolin (Ce
hoslovacia) a produs un nou prepa
rat denumit lukofob, care apără fa
țadele clădirilor, pereții de cărămi
dă, tencuiala și betonul de acțiunea 
distrugătoare a umezelii. Prepara
tul își păstrează eficacitatea timp 
de 6-10 ani.

pentru pro- 
plastice —

va fi foarte 
mașini. In

Piste de atletism cauciucate
Se pare că zgura pistelor tradițio

nale de atletism va fi în curînd în
locuită cu un material de acoperire 
confecționat dintr-un amestec din 
cauciuc și materiale plastice. Re
vista engleză „Rubber Develop
ments", arată că o astfel de pistă 
cauciucată a fost supusă cu succes 
la diverse probe. Elasticitatea noii 
piste va permite atleților să-și îm
bunătățească considerabil perfor
manțele lor.

Arme de 
din

totul a fost pregătit temeinic pentru 
iarnă și s-a putut lucra la finisări 
interioare din plin, productivitatea 
muncii pe primele două luni a fost 
depășită cu 2 la sută. Pe întregul 
grup productivitatea medie lunară 
este de abia 70-75 la sută. Aceasta 
scoate cu putere în evidență faptul 
că la unele nuncte de lucru nu se a- 
sigură condiții pentru folosirea din 
plin a timoului de lucru, mecaniza
rea unor lucrări este neglijată, iar 
ridicarea calificării lăsată pe planul 
al doilea. Mai sînt încă lucruri de fă
cut și la l.R.I.L. Alba lulia, în spe
cial la sectorul ceramic. Este ade
vărat că în ultimul timp au fost 
luate o serie de măsuri pentru ex
tinderea micii mecanizări. Ce se 
impune însă în momentul de față 
este urgentarea tuturor acestor lu
crări, la transportoare, în sala de 
prese și în carieră, astfel ca din 
primele zile ale noului sezon să se 
obțină o producție ritmică și o pro
ductivitate sporită. De asemenea la 
Iprodcoop Alba lulia va trebui să 
se acorde mai multă atenție tradu
cerii în viață a măsurilor tehnico- 
organizatorice deoarece neîndeplini- 
rea lor frînează creșterea producti
vității muncii, cum de altfel s-a pe
trecut cu primele două luni din a- 
cest an cînd productivitatea a fost 
realizată în proporție de 95 la sută 
și respectiv 100,2 la sută.

Asigurarea extinderii și continui
tății acestei inițiative de preț, este 
o sarcină deosebită ce revine orga
nizațiilor de partid și conducerilor 
administrative. Este însă surprinză
tor faptul că deși și-a dovedit efi-

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

if <n> ir ier a il

ciența, 
prea puțină popularitate în jurul a- 
,.„„fei„ ci ceea ce miră mai mult 
este că însuși la U.C.M. Zlatna, a- 
colo de unde a pornit inițiativa, se- 
vorbește prea puțin de această pro
blemă, nu se face o largă populari
zare prin lozinci și alte forme mobi
lizatoare care să atragă permanent 
atenția asupra conținutului valoros 
al acestei initiative. Așa stau lucru
rile și la E. M. Zlatna. Este adevă
rat că colectivul de aici a obținut 
succese de seamă în creșterea pro
ducției și productivității muncii, dar 
aceasta nu înseamnă că nu mai sînt 
rezerve. Tovarășii din conducerea 
exploatării și a comitetului sindica
tului s-au angajat în mai multe rîn
duri că vor face o acțiune de masă 
pentru extinderea acestei inițiative. 
Dar din păcate, aceste angajamente | 
n-au fost traduse în viață deși de la r 1 
lansarea inițiativei a trecut un an- 
de zile.

A spori continuu producția și a 
reduce prețul de cost al acesteia, a 
asigura la fiecare loc de muncă o 
productivitate cît mai înaltă și a ri
dica calitatea produselor, înseamnă 
a mobiliza resurse noi care există, 
a extinde metodele înaintate de 
muncă și a ridica continuu califi- * 
carea oamenilor, înseamnă a gene
raliza tot ce este bun și înaintat. 
Iată ce sarcini deosebite revin or
ganizațiilor de partid și celor sin
dicale, conducerilor administrative. 
Spre aceste obiective trebuie con
centrate toate forțele, mobil îzînd 
masa muncitorilor să ridice lupta 
pentru înfăptuirea acestor obiectivei^’ 
la nivelul mărețelor sarcini irayfet 
de partid.

„Refractara44 Alba ■
Luptă acerbă pentru balon, joc 

confuz și pe alocuri dur (în special 
din partea oaspeților) puține șuturi 
precise la poartă — iată principalele 
caracteristici ale meciului de fotbal 
desfășurat duminica trecută și cîș- 
tigat la limită de către gazde.

Jucătorii de la Parîngul Lonea e- 
rau hotărîți cu orice preț să obțină 
un punct, dar pînă la urmă le-au 
pierdut pe amîndouă. Este adevărat 
că victoria mult dorită de spectatori 
ca și de jucătorii echipei albaiuliene,

microbilor, dar nu le împiedică să 
germineze.

„Parîngul44 Lonea 1-0 (0-0)
s-a conturat abia în minutul 87. Se 
poate spune că mijlocașii și linia 
de fund au dus tot greul meciului. 
Nici de data aceasta linia de înain
tare a echipei albaiuliene nu a dat 
satisfacție spectatorilor. Cristian șf 
Gogorici au alergat mult și în unele 
cazuri fără rost, iar Rotaru de la 
care se aștepta mai mult a fost îrr 
multe situații clare de gol ineficace- 
în fața porții.

Evoluția formației „Parîngul" Lc-^J 
nea a fost sub așteptări. Echipa aȚ 
prestat mai mult un joc închis 
rareori s-a bazat pe contraataci^ 
iar de-a lungul meciului jucători^:* 
dat dovadă de indisciplină, nervozi
tate și mai ales vociferări la deci
ziile arbitrului.

Trăgînd învățăminte din desfășu
rarea acestui meci, jucătorii echipei 
Refractara vor trebui să privească 
cu toată seriozitatea viitoarele lor 
întîlniri, să se 
nele observate 
numeroșilor ei 
resc ca echipa
frunte în clasamentul regional 
fotbal.

★
La Puerto Penasco, în Mexic, s-a 

construit prima instalație-pilot din 
lume pentru transformarea apei de 
mare în apă potabilă, cu ajutorul 
energiei solare.

★
La Grădiștea, în regiunea Hune

doara, s-a descoperit o trusă chi
rurgicală de pe vremea dacilor? 
Printre resturile unei lădițe de lemn 
s-au găsit un cuțitaș de fier, o pen
setă de bronz, cîteva ulcele și un 
praf mineral cenușiu. Analizîndu-se 
praful găsit, s-a ajuns la concluzia 
că avem de-a face cu veritabilă ce
nușă vulcanică, cenușă folosită de 
medicii greci din antichitate la vin
decarea rănilor.

vlnătoare și nave 
mase plastice 
din Ijevsk (R.S.F.S.R.) 
armă de vînătoare de 
Atît țeava cît și toate

000000®
O fabrică 
produs o 

un tip nou. 
celelalte părți componente sînt con
struite din mase plastice. La trage
rile de verificare 
nute au fost foarte

★
La Albasserdam. 

fost lansat un vas 
tregime din material plastic. Va
sul. denumit ..Albatros", este lung 
de 23.40 m și are o lățime de 5,50 
m. Carcasa sa este din poliester ar
mat.

Procedeu original de nituire
Pînă acum niturile erau. în mod 

practic, unica metodă lesnicioasă de 
îmbinare a tablelor de duraluminiu. 
In ultima vreme cleiul a început să 
rivalizeze cu niturile.

In R. P. Polonă s-au făcut încer
cări de îmbinare a tablelor de du
raluminiu cu ajutorul unei combi
nații de clei și nituri. Experiențele 
au reușit pe deplin. Înainte de îm
binarea niturilor, o parte din supra
fața lor se acoperă cu un clei spe
cial. După ce ele se usucă, se pro
cedează la nituire. Tablele îmbinate 
în felul acesta se încălzesc. îmbina
rea rezultată — în urma topirii și 
apoi resolidificării cleiului — este 
extrem de solidă, de 5 ori mai re
zistentă decît în cazul metodei o- 
bișnuite.

a

rezultatele obți- 
bune.

în Olanda, a 
construit în în-

In întreaga lume se editează 
aproximativ 320.000 titluri de cărți, 
33.000 de ziare și 70.000 de reviste.

★
Cea mai mare carte din lume 

este atlasul geografic care se păs
trează la British Museum din Lon
dra. El are înălțimea de peste un 
metru „i cîntărește 320 kilograme.

★
Cea mai scurtă scrisoare care a 

fost scrisă vreodată îi aparține e- 
minentului scriitor francez Victor 
Hugo. împreună cu manuscrisul 
cărții sale „Mizerabilii" el a trimis 
editorului o scrisoare cu următorul 
conținut: — ?

Răspunsul a fost la fel de laco
nic : — 1

★
Ronul este considerat unul din 

cele mai repezi fluvii din lume. In 
unele părți ale cursului său, el a- 
tinge viteza medie de 70 de kilo
metri pe oră.

★
cîtva timp, Ia Detroit, rău- 
au furat fondurile grădinii

Acum 
făcătorii 
zoologice. Direcțiunea a hotărît să 
pună pe viitor caseta cu bani în... 
cușca leilor.

★
Cînd este prea frig, agronomii so

vietici învelesc semințele cu ceară 
înainte de a Ie semăna. Ceara pro
tejează semințele contra frigului și

Sfaturi practice
★ împotriva moliilor putem folo

si următorul procedeu: luăm o por
tocală frumoasă, înfigem în coajă, 
cît mai apropiate posibil, cuișoare. 
Așezăm portocala în șifonier. Dacă 
cuișoarele sînt adînc înfipte, porto
cala se va usca fără să se strice și va 
dura ani, iar mirosul ei îndepărtea
ză moliile.

★ 
care 
cînd 
nem 
(pe 
leț).

Pentru prevenirea aburilor, 
de obicei invadează bucătăria 

fierbem rufe, e suficient să pu- 
în cazan 2 foi uscate de laur 
care le păstrăm într-un săcu- 
Vom evita formarea excesivă a 

vaporilor și vom avea rufele par
fumate.

Spălatul rufelor necesită mai 
puțin săpun dacă în apă punem o 
linguriță de terpentină. Iar pentru 
spălarea cuverturilor de lînă, sau. 
bumbac adăugăm la fiecare 10 litri 
de apă, două lingurițe de borax.

debaraseze de lacu- 
și să dea statisfacție- 
susținători care 
să ocupe un loc

CLASAMENTUL

do- 
de 
de.

C.F.R. Simeria 15 10 4 i 24:11 24
Min. Aninoasa 15 9 3 3 33:16 21
Aurul Brad 15 8 4 3 34:14 20
Constr. Huned. 15 6 6 3 22:10 18
Minerul Vulcan 15 8 2 5 39:18 18
Parîngul Lonea 15 7 3 '5 20:15 17
Textila Sebeș 14 6 2 6 23:19 14
Știința Petroșani 15 5 6 5 18:26 14
Refractara Alba 15 5 4 6 17:35 14
Jiul II Petrila 15 5 2 8 24:22 12
Dacia Orăștie 15 4 4 7 28:29 12
Retezatul Hațeg 15 3 3 9 15:34 9
Minerul Ghelar 14 3 2 9 16 37 8
Minerul Teliuc 15 2 3 10 12.39 7

ALTE REZULTATE:
Minerul Vulcan — C.F.R. Sime- 

ria 2-0 (1-0); Jiul II Petrila —Mi
nerul Teliuc 3-0 (2-0); Minerul A4 
ninoasa — Minerul Ghelar 3-1 
(2-1); Dacia Orăștie — Constructo
rul Hunedoara 0-1 (0-0); Retezatul 
Hațeg -— Aurul Brad 1-5 (0-1);
Textila Sebeș —- Stiinta Petroșani 
4-1 (2-1).
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