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Ip. iLa gospodăria agricolă colectivă
’-IJuvA dîn Vințul de Jos. ca de altfel în 
f------- toate unitățile agricole socialiste din
™ raion. în aceste zile se desfășoară 

o activitate intensă la executarea 
lucrărilor din campania agricolă de B primăvară. Astfel, pînă Ia data de
17 aprilie, colectiviștii din
de Jos au insămințat peste

__ cu mazăre, sfeclă de zahăr.
soarelui, cartofi și diferite
De asemenea, au însămînțat cu !u- 

— cemă și trifoi suprafața de 70 ha

Vintui 
120 ha 
Iloarea- 
legume.

SARCINILE DE PLAN - 
ÎNDEPLINITE LA TOȚI INDICATORII!

se execută lucrări în afara coopera
tivei. Asemenea aspecte 
nite și la unitățile din 
cooperativei „Mureșul", 
coop Alba lulia, cu 
sarcina de plan Ia

Am pășit de cîteva săptămîni 
pragul celui de al doilea trimestru 
din acest an. Mobilizați de organi
zațiile de partid, oamenii muncii din 
întreprinderile raionului nostru au 
încheiat un prim bilanț rodnic, con- 

Ajfetizat în realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, în înfăptuirea cu 
succes a angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă. In primele trei, 
luni, întreprinderile industriale din * 
raion, și-au depășit sarcinile de 
plan cu peste 5 la sută, dînd patriei 
sute de tone de produse peste plan. 
A crescut în mod simțitor producti
vitatea muncii, ajungînd la o depă
șire de 3 la sută față de sarcina 
planificată. Numeroase colective de 
muncă au realizat sarcinile de plan, 
nu numai la global ci pe fiecare in
dicator în parte. Aceasta dovedeșie 
cu toată puterea că atunci cînd sînt 
folosite judicios rezervele interne, 
cînd se sintetizează și se extinde ex
periența fruntașilor, sarcinile de 
olan pot fi înfăptuite cu succes. La 
U.C.M. Zlatna. de pildă, cu toate 
greutățile cauzate de intrarea in 

( reparație înainte de termen a cup
torului metalurgic, colectivul de 
/țkvscă și-a mobilizat toate forțele 

reușind ca și la acest sector sarci
nile de plan să fie îndeplinite la 
toți indicatorii. O justă corelație în
tre indicatori a existat și la Exploa
tarea minieră Zlatna unde sarcinile 
de plan pe primul trimestru au fost 
îndeplinite si depășite în mod sim
țitor. realizîndu-se o creștere a pro
ductivității muncii de peste 10 la sută 
si o economie de peste 4 miiioane 
lei. Asemenea exemple mai pot fi date 
si de la întreprinderea de panifica
ție, întreprinderea de morărit ețc. 
La Autobaza de transporturi 
I.R.T.A. Alba lulia. spre exemplu, 
sarcina de plan a fost realizată în 
proporție de 103,1 la sută la tone 
km, 113.7 la tone transportate. 147 
la sută la călători km și 165.8 Ia 
sută la călători transportați. Aceste 
cifre reprezintă în comparație cu 

Jksrimul trimestru al anului trecut o 
■Wreștere medie de 21-63 la sută. In 
J^lași timp coeficientul de utilizare 
a parcului de mașini a 
121,6 la sută.

Realizarea tuturor 
lor este o importantă sarcină

CD TOATE TORTELE 
TA SEMĂNAU! PORDNBDLDI

cultură ascunsă, iar în prezent se 
lucrează la însămințatul porumbu
lui. Ritmul zilnic și calitatea lucră
rilor ce se execută dovedește dra
gostea colectiviștilor Traian Cornel, 
Ispas loan, Ursu Gheorghe, Marian 
Traian, Topolțan Ana, Hila Maria, 
Zdrenghea Salomia, Pienar Ana, 
Mermezan Maria, Mărginean Maria, 
Paștiu Gheorghe, Albu I. Pistrițu 
și a altora, care depun eforturi spo
rite pentru executarea la timp și 
la un înalt nivel agrotehnic a lu
crărilor din actuala campanie. Pînă 
la data de 23 aprilie a și fost însă- 
mînțată cu porumb suprafața de 90 
ha, iar viteza medie zilnică de 30 
ha la semănatul porumbului 
respectată.

la sută. In

sporit la

pot fi întîl- 
Zlatna ale 
La Iprod- 

toate că 
producția 

globală s-a realizat lună de lună, 
s-a înregistrat o depășire a numă
rului mediu scriptic influențind asu- 
nra prețului de cost șî productivi
tății muncii. In primul trimestru au 
fost cazuri cînd productivitatea a 
fost de numai 95 la sută. O seamă 
de lipsuri în ce privește nerealiza- 
rea sarcinilor de plan la toți indica
torii se manifestă și la U.R.C.C. 
Alba lulia. In timp ce unele coope
rative ca cele din Feneș, Hăpria și 
altele .reduc sistematic cheltuielile 
de circulație, la Teiuș. Vințul de Jos 
și altele, cheltuielile de circulație nu 
numai că se mențin ridicate, dar 
uneori se și depășesc. De asemenea 
nu există mai multă străduință din 
partea unor gestionari de la Mihalț, 
Ighiu, Teiuș pentru îndeplinirea pla
nului la achiziții de ouă. păsări, ce
reale. deși achizițiile reprezintă un 
indicator principal al planului pe 
fiecare cooperativă. Toate acestea 
nu fac decit să influențeze asupra 
rezultatelor pe întreaga uniune. Nici 
Ia grupul de șantiere al T.R.C.H. 
din Alba lulia sarcinile de plan nu 
sînt realizate la toți indicatorii în 
mod sistematic. Unele obiective, sau 
anumite lucrări ce trebuiau termi
nate cu cîteva luni în urmă nu sînt 
terminate nici în prezent. Aceasîa 
influențează nerealizarea planului și 
urcă prețul de cost al construcțiilor, 

îndeplinirea judicioasă a fiecărui 
indicator de plan presupune o justă 
corelare a acestor Indicatori. Din 
păcate însă sînt unele unități care 
n-au corelat just anumiți indicatori. 
Așa. de exemplu la I.R.i.L. Alba lu
lia în trimestrul III este prevăzută 
o productivitate mai mare decit cîș- 
tigul mediu cu 3 la sută, iar fondul 
de salarii este 93,4 la sută, în timp 
ce valoarea producției globale prevă
zută este 9122 la sută. Or dacă se mer
ge pe „realizarea" unor astfel de in
dicatori nejust corelați înseamnă să 
lucrăm in pierdere și cu obiective

Fruntași la însămînțări
îndrumați și sprijiniți îndeaproa

pe de către organizația de partid, 
colectiviștii din Galtiu, ajutați de 
mecanizatorii S.M.T. Alba lulia. fo
losesc din plin fiecare oră bună de 
lucru la semănatul porumbului. Pe 
lingă cele peste 120 ha însămînțate 
cu diferite culturi din prima, epocă, 
pînă la data de 22 aprilie ei au în
sămînțat cu porumb 162 ha din cele 
209 ha cît au prevăzut, situîndu-se 
astfel printre gospodăriile colective 
fruntașe pe raion la însămînțările 
de primăvară.

Avînd întreaga suprafață de te
ren bine pregătită, colectiviștii din 
Galtiu dau zor să termine în timpul 
cel mai scurt lucrările de însămîn- 
țări pe întreaga suprafață de teren 
planificată, executînd totodată 
crări 
tru a 
rumb

lu
de cea mai bună calitate pen- 
obține producții sporite de po- 
la hectar.

Pe ogoarele gospodăriei agricole 
plin la semănatul porumbului.

colective din Teîuș se lucrează din

Insămînțează din plin
iți să termine în perioada•Ho

optimă insămînțările de primăvară, 
colectiviștii din Stremț lucrează din 
plin în aceste zile la semănatul po
rumbului. Pînă la data de 22 apri
lie ei au și însămînțat cu porumb 
suprafața de 145 ha din cele 237 ha 
planificate. Ritmul intens al lucră
rilor ce se execută zilnic la pregă
tirea terenului, însămînțarea po-

Condiții asemănătoare 
rezultate diferite

indicatori-
____  ....... ‘ "i tra

sată de partid si pentru înfăptuirea 
ei trebuie mobilizate toate forțele, 
toate rezervele care mai există încă 
la fiecare loc de muncă. îndeplini
rea sarcinilor de plan presupune nu 
numai realizarea la global ci pe 
fiecare indicator. Este cît se poate 
de greșită tendința manifestată de 
unele conduceri de întreprinderi 
de a nu se interesa cum se 
realizează planul, dacă există o 
corelare justă între toți factorii com
ponent ai planului, ta cooperativa 
„Meșteșugarul" din Teiuș, de 
exemplu, sarcina de plan pe pri
mul trimestru a fost îndeplinită doar 

^-jn proporție de 89 la sută, iar pro- 
' v* ductivitatea realizată a fost de nu

mai 77 la sută.
Aici cauza principală trebuie cău

tată în faptul că timpul de lucru nu 
este folosit la maximum, că uneori

(Continuare în pag. 4-a)

rumbului, întreținerea culturilor de 
toamnă și efectuarea altor lucrări 
ce se cer a fi executate în perioada 
de față, dovedește preocuparea co
lectiviștilor din Stremț de a depune 
toate eforturile pentru a obține re
colte sporite de cereale la ha, con
tribuind din plin la consolidarea e- 
conomică a gospodăriei colective, la 
creșterea veniturilor colectiviștilor.

Peste 600 hectare însămînfate
Rină la. data de 22 aprilie la gos

podăria agricolă colectivă din Mi
halț a fost însămînțată suprafața de 
627 ha cu diferite culturi de primă
vară din care 360 ha cu porumb. 
Tot pînă la data arătată mai sus, 
colectiviștii din Mihalț au pregătit 
în întregime suprafața de peste 
1.000 ha ce urmează a fi însămîn
țată în primăvara acestui an.

Volumul mare de lucrări ce a 
fost efectuat și ritmul zilnic intens 
cu care se execută semănatul po-

rombului si celelalte . lucrări din gră
dina de legume, dovedesc buna or
ganizare a muncii, repartizarea ju
dicioasă a forțelor și mijloacelor de 
lucru existente, precum și folosirea 
din plin a timpului prielnic din a- 
ceste zile. Participarea zilnică a u- 
nui număr mare de colectiviști și 
viteza de lucru, arată că semănatul 
porumbului pe întreaga suprafață 
de 670 ha va fi terminată în perioa
da optimă.

Deși gospodăriile colective Ciu- 
gud și Drîmbar sînt vecine și au 
condiții asemănătoare, rezultatele 
obținute pînă în prezent în ce pri
vesc însărnîntările de jprimăvară 
sînt cu mult diferite. Și tjțcasta re
iese din exemplul următor: dacă la 
Ciugud s-a însămînțat pînă la data 
de 23 aprilie suprafața de 303 ha, 
la Drîmbar s-au însămînțat doar 190 
ha cu culturi diferite. Diferență mare 
există și între suprafețele însămîn- 
țate cu porumb. De exemplu, la Ciu
gud pînă la data arătată mai sus, 
s-a însămînțat cu porumb suprafața 
de 155 ha pe cînd Ia Drîmbar abia 
76 ha.

(Continuare în pag-. 3-a)

In aceste zile in cadrul unităților agricole socialiste din raionul no stru lucrările din campania de pri
măvară se desfășoară cu mai multă intensitate. In urma măsurilor întreprinse, mașinile agricole și tim
pul bun de lucru sînt mai bine folo site, ceea ce a permis gospodăriilor agricole colective să lucreze cu o 
viteză zilnică sporită în fiecare sec tor de producție. Astfel, ritmul zii nic la pregătirea terenului și semă
natul porumbului a depășit 700 ha. Paralel cu lucrările de pregătirea t erenului și executarea însămînțări- 
lor se continuă și lucrările de între ținere a culturilor de toamnă, plan tarea răsadurilor în cîmp, se exe
cută lucrările de întreținere a viilor, s-a procurat o mare parte dîn m aterialele de construcții și se execu
tă noi construcții pentru adăposti rea corespunzătoare a efectivului d e animale în continuă creștere.

Redăm mai jos cîteva aspecte di n preocupările actuale ale colectivi știlor:
Gospodăria colectivă din Galtiu acordă o atenție deosebită lucrări lor de întreținere a culturilor 

toamnă și menținerea apei în sol. executînd grăpatul pe o însemnată suprafață de teren cultivată 
grîu. In clișeul din stingă: Tractoristul Moguț Pavel în timpul lucrului.

La gospodăria colectivă din Teiu ș, organizația de partid se preocup ă îndeaproape și de felul cum

de
cu

r _ _ ____  ___ se
desfășoară lucrările în grădina de legume. In clișeul din mijloc: Secre tarul comitetului de partid și secre
tarul organizației de bază din bri gada legumicolă se consultă cu bri gadierul legumicol.

in clișeul din dreapta: Un aspect la construcția serei de 1.000 m.p. de la gospodăria colectivă din 
Micești.

Situația Insămințării porumbului 
In G.A.C. la 22 aprilie 1964
1. Galtiu 78%
2. Stremt 61’/»

Alba lulia 59%
Mihalț 54’/»
Ciugnd 51%
Șard 48’/»
Galda de Jos 40%
Bucerdea Vinoasă 39'lv
Vințul de Jos 34%
Mice ști 33®/»

11. Berghin 32%
12. Teiuș 32’/»

Oarda de Jos 32%
Cistei 31’/»
Benic 27%
Henig 25’/»

17. Totoi 22%
18. Drîmbar 21’/»
19. Cricău 20%
20. Căpud 18’/»
21. Ighiu 18%
22. Straja 17%

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

13.
14.
15.
16.



PENTRU ÎNCHEIEREA
CU SUCCES A ANULUI ȘCOLAR

S-au scurs două trimestre din anul școlar 1963-1964,'timp iii care 
elevii și cadrele didactice din scoli le raionului nostru au obținut, prin- 
tr-o muncă asiduă de zi cu zi, rezul tate de seamă. '

încheierea cu succes a anului șco Iar însă, solicită atît din partea e- 
levilor cit și din partea învățătorilor și profesorilor eforturi sporite.. Cel 
de al II 1-lea trimestru, ■ început nu de mult, este i întăritor în ceea ce 
privește situația finală și în acest sens redăm cîteva din preocupările 
actuale ale slujitorilor școlilor din raion.

Sprijin concret elevilor rămași în urmă la învățătură

S<0 clădește școală noua...

Colectivul didactic al Școlii de 
8 ani din Cricău a obținut rezultate 
bune la sfîrșitul celui de al II-lea 
trimestru. Față de trimestrul t, pro
centul elevilor promovați a crescut. 
Și-apoi mai mult decît atît. A cres
cut simțitor si numărul elevilor cu 
note bune și foarte bune.

Tot atît de adevărat este insă și 
faptul că în rîndurile elevilor aces
tei școli mai sînt și o parte de elevi 
cu cunoștințe incomplete sau cu 
unele goluri în cunoștințele a- 
similate. Or, o asemenea si
tuație ar greva asupra încheierii 
cu succes a anului școlar si 
tocmai de aceea măsurile luate de 
colectivul didactic al școlii în sco
pul sprijinirii concrete a elevilor ră
mași în urmă sînt binevenite. Așa, 
bunăoară, la clasele a V-a A și B, 
cu sprijinul diriginților Domșa Dom- 
nica și Rusan Nicolae au fost orga
nizate, la limba romînă și matema
tici, consultații de trei ori pe săp- 
tămînă, iar elevilor cu condiții mai 
slabe de studiu în familie li s-a 
creat posibilitatea de a învăța în- 
tr-o sală de clasă, special amena
jată, sub îndrumarea profesorilor.

Rezultatele acestor forme de aju
torare n-au întîrziat să se arate. La 
numai o săptămînă din cel de al 
IH-lea trimestru, elevi ritm sînt 
Diodiu Traian. Dragan Maria, Cri- 
șan Cornelia și alții, care în trimes
trul I și II au promovat cu note la 
limită, au obținut atît la limba ro
mînă cît și la matematici note de 7 
și 8, iar elevii Muntean Nicolae,

Plătiți din timp pentru recapitularea finală
Cum sfîrșitul anului școlar se a- 

propie cu pași repezi, paralel cu 
preocuoările zilnice. învățătorii 
și profesorii Școlii de 8 ani din Mi- 
cești au făcut din timp pregătiri în 
vederea recapitulării finale. Pro
blema recapitulării a fost larg dez
bătută încă în consiliul pedagogic 
din 8 aprilie. Și, pe baza indicații
lor primite, a concluziilor reieșite din 
dezbaterile care au avut loc s-a 
trecut la întocmirea planurilor ca
lendaristice de recapitulare.

Ținînd cont de particularitățile 
fiecărei clase și cerințele fiecărei 
materii, în planurile calendaristice 
au fost incluse teme menite să sin
tetizeze problemele esențiale ale 
fiecărui obiect de studiu și în același 
timp să cristalizeze și să comple
teze cunoștințele elevilor. Sesizat 
de faptul că la clasa a IlI-a, de pil
dă, elevii se descurcă greu la ana
lize gramaticale în text, învățătorul 
clasei și-a propus un număr sporit 
de ore pentru asemenea aplicații. 
La clasa a IV-a, de asemenea, au 
fost incluse în planul de recapitulare 
exerciții de aplicarea regulilor gra
maticale, iar la aritmetică rezolva
rea de probleme tipice, prin diferite 
metode și procedee.

Grijă deosebită au acordat întoc
mirii planurilor de recapitulare și 
profesorii claselor V-V1I. Pentru a 
veni în sprijinul elevilor din clasa a 

Sirguincioși la învățătură, elevii Școlii de 8 ani nr. 1 sînt la fel de 
harnici și în acțiunile patriotice de înfrumusețarea orașului.

Drăgan I., Sima Cornel. Rusan M. 
și Rusan Paraschiva, cu situații me
diocre pe primele două trimestre, au 
reușit să obțină note de 8 și 9 la 
multe obiecte de studiu.

Asemenea celor doi diriginți, gri
jă și răspundere față de elevii ră
mași în urmă la învățătură mani
festă și alți diriginți și profesori ai 
Școlii de 8 ani din Cricău. Desele 
vizite la domiciliul elevilor efectua
te de tovarășul profesor Tărăpoan- 
că Petru, la care se adaugă lecțiile 
predate la un înalt nivel și adînci- 
rea cunoștințelor din orele de curs în 
cadrul pregătirii suplimentare, au 
avut înrîuriri pozitive asupra situa
ției multor elevi din clasa a Vii-a. 
La clasa a Vl-a în urma discuțiilor 
purtate cu elevii, a meditațiilor șl 
consultațiilor organizate de tova
rășa profesoară Roșu Maria, la o- 
biectele științele naturii si agricul
tură. elevii Florea Maria si Morar 
Armeana și-au ridicat no*ele de la 
fî la 7. Demn de remarcat este a- 
noi și faptul că tovarășa profesoară 
Roșu Maria a organizat la clasa a 
VI-a A o adunare cu tema „Cum 
trebuie să învățăm*1, cu care prilej 
elevii au desprins o seamă de me
tode bune de studiu.

încheierea cu succes a anului 
școlar constituie în această perioa
dă problema numărul t<nt< a tutu
ror cadrelor didactice din Cricău. Și 
perseverînd în această direcție, des- 
fășurîndu-și zi de zi cu tot mai mult 
succes munca pentru rezultate, de 
bunăseamă că sfîrșitul anului le 
va da depline satisfacții.

V- a. care manifestă liosuri în ce 
privește exprimarea scrisă și orală, 
în plan au fost prevăzute o seamă I 
de compuneri. La clasa a Vl-a. la 
obiectul aritmetică, se va insista a- 
supra cazurilor de egalitate aletri- 
unghiurilor, iar la istorie, la clasa a 
Vll-a, printre temele planificate 
nentru recapitulare, un însemnat vo
lum de ore au fost rezervate temei . 
„Mișcarea muncitorească în statele ; 
lumii ca ecou al Marii Revoluții So- ' 
cialiste din Octombrie**.

Teme bine gîndite au fost prevă- ; 
zute și la alte obiecte de studiu. La 
obiectul agricultură, clasa a V-a, | 
la capitolul „Solul și proprietățile , 
lui** se va pune accent pe factorii 
care determină formarea și diferen
țierea tipurilor de sol. La clasa a
VI- a se va insista în special asu- j 
pra capitolului „Legumicultura**, iar i 
în vederea reușitei lecțiilor de reca
pitulare la fizică și chimie au fost ■ 
pregătite aparatele și substanțele I 
necesare efectuării a o seamă de I 
experiențe.

Pregătiți din timp pentru recapi- : 
tidarea finală, învățătorii și profe
sorii Școlii de 8 ani din Micești sînt j 
hotărîți să-și încununeze rezultatele ; 
obținute în cursul anului, să funda
menteze cunoștințele elevilor, în
cheind astfel anul școlar cu deplin 
succes.

Festivalul regional 
de teatru „A XX-a 

aniversare a eliberării*
In cadrul fazei intercomunale 

a festivalului regional de teatru, , 
duminica trecută s-au întrecut 
pe scena căminului cultural din 
Vințul de Jos echipele de teatru 
ale căminelor culturale din Inuri, I 
Vinț-Vale și Vinț centru.

Formația de teatru a căminu
lui cultural din Inuri a prezen
tat piesa „Dănilă o ia razna** de 
Teodor Bocșa. Interpreții — ar
tiști amatori din Inuri — au do
vedit o bună pregătire, fiecare in- I 
terpretîndu-și la înălțime rolul. :

Activiștii căminului cultural I
din Vinț-Vale au prezentat piesa 
„Academicianul** de Vintilă Or- 

naru. La fel de bine pregătiți ca ! 
și artiștii amatori din Inuri s-au , 
dovedit a fi și interpreții din Vinț- 
Vale care au cules ropote de a- 
plauze la lăsarea cortinei.

Gazdele au adus pe scenă pie
sa „Ultima rădăcină** de George 
Ostazi. Piesa, bine pusă în 
scenă,, cu decoruri și recuzite a- 
decvate, a fost primită cu căl
dură de către publicul spectator.

Faza intercomunală a festiva - 
lui regional de teatru de la Vin
țul de Jos a fost bine pregătită, 
formațiile care s-au perindat pe 
scenă au adus în fața celor peste 
300 de spectatori piese bine alese 
și care au fost apreciate de către 
spectatori.

Gh. POPESCU

Din bănci pe schele. IN CLIȘEU:
Sub supravegherea atentă a mai

ștrilor, elevii Școlii profesionale de 
construcții din Alba lulia înalță 
școală nouă pentru fiii colectiviștilor 
din Sard.

In compania agricolă de primăvară

Activitatea culturală mai aproape 
de preocupările colectiviștilor

Nu se poate spune că colectiviștii 
din Hăpria nu s-au pregătit 
în vederea începerii muncilor a- 
gricole de primăvară. Din contră. 
Pregătiri au fost făcute. Și era de 
așteptat ca pornind munca pe o- 
goare. rezultatele să le fie din cele 
mai bune.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent însă, nu sînt de natură să o- 
glindească felul cum au întîmpinat 
colectiviștii din Hăpria zilele pri- 
măyerii. Nu! Și cauzele trebuiesc 
căutate atît în felul de organizare 
a muncii, în slaba activitate a brigă
zii cfe tractoare repartizată să mun- 
cescă pe ogoarele acestei gospodă
rii, cît și în insuficienta muncă cul- 
tural-educativă de masă desfășurată 
de activiștii culturali de aici.

Dar să ne referim doar la acest 
ultim aspect.

Năzuind să vină în sprijinul muncii 
din gospodărie, ce-i drept, acti
viștii culturali din Hăpria și-au în
tocmit din timp un plan în care au 
prevăzut a se prezenta în fața co
lectiviștilor conferințe cu teme ca: 
„Importanța lucrărilor de întreține
rea culturilor" și „Principalele mă
suri ce trebuie luate în scopul ob
ținerii unei producții sporite de po
rumb"..^S-a prevăzut apoi să se 
popularizeze metodele bune de mun
că menite să contribuie la ridica
rea producției de floarea-soarelui și 
să asigure numărului sporit de ani-

Dimineața, cînd ivite de după coa
mele dealurilor ce străjuiesc comu
na razele soarelui învăluie totul în 
lumină, Șardul se trezește la viață. 
Din ogrăzi răzbat glasuri. Oamenii 
se pregătesc pentru o nouă zi de 
muncă. Femeile gătesc în grabă ci
te ceva de-ale gurii. Bărbații văd de 
rosturi pe afară, iar copiii, treziți și 
ei, își pun la îndemină cărțile și ca
ietele de folosință la școală în ziua 
ce începe.

Și-așa, cu preocupări diferite, fie
care apucă pe un drum bine știut. 
Spre gospodăria colectivă pornesc 
în același timp șf colectiviștii de pe 
Ulița mare ca și cei de pe Strîmba, 
Olteni sau Ulița florilor. Pornesc 
cîte unul. Se string apoi mănunchi 
și din loc în loc se opresc. Dănuț 
Cornel și Nana Teodor, înoadă firul 
vorbei cu cei ajunși din urmă.

—■ Calci acum de-a dreptul măi 
Trăiene și pe timp de uscăciune ca 
și pe timp ploios — spune unul din 
ei. Și-apoi... cînd or crește copacii, 
va fi și mai și — grăiește un altul.

Și au temei oamenii să vorbească 
astfel. Satul, pe zi ce trece își 
schimbă tot mai mult înfățișarea. 
Peste glodul ulițelor de odinioară, 
sutele de care de pietriș aduse nu 
fără trudă, au fost așternute „pod". 
In lungul ulițelor apoi, pe aproape 
12 km, șerdenii au întins trotuare, 
iar ca să-i stea și mai frumos satu- 

, lui numai în primăvara aceasta au 
plantat peste 400 de arțari și 200 de 

' tei, care se împletesc minunat cu 
i cele aproape 100 de case noi con

struite doar în ultimii trei ani, cu 
i antenele celor peste 200 aparate de 
i radio și, ici colo, cu antenele cîtor- 

va televizoare.
Minați de dorinți, oamenii au pus 

I umărul. Și, despre rosturile cele

Cărți noi în
Cunoașterea tainelor 

materiei
Cartea se ocupă de unele proble

me privind structura materiei, tra
tează despre cuceririle științei, des
pre înverșunata luptă filozofică du- 

male pe care le posedă gospodăria o 
puternică bază furajeră.

Plan bun deci, și-au întocmit ac
tiviștii culturali din această comu
nă. Rău este însă faptul că, n-au 
pornit cu toată hotărîrea la realiza
rea obiectivelor propuse. In loc să 
meargă în pas cu preocupările ac
tuale ale colectiviștilor ei au mers 
cu totul în sens opus. Expunerile 
prezentate la cămin în lunile mar
tie și aprilie s-au referit la cunoaș
terea regulilor de circulație, la mă
surile pentru combaterea bolilor și 
alte asemenea teme, ce-i drept in
teresante, dar nepotrivit plasate pen
tru perioada în care ne găsim.

Greșit orientată, activitatea cul
turală n-a sprijinit munca co
lectiviștilor, acest lucru făcîndu-se 
cunoscut practic pe ogor. Unele 
culturi din epoca l-a au fost însă- 
mînțate cu întîrziere, ritmul însă- 
mînțării porumbului fiind de ase
menea foarte lent.

Se impune ca lipsurile din activi
tatea căminului cultural din Hă
pria să fie de îndată lichidate. For
țe sînt pentru aceasta. Cu experien
ța pe care o dețin tovarășii Goția 
Ioan, Vodă Ana, Geogean Maria, 
Popa Elena și în general spus, toți 
activiștii culturali de aici, pot. și 
trebuie să pornească o muncă vie. 
susținută, strîns legată de preocu
pările colectiviștilor și care să vizeze 
obținerea celor mai bune rezultate. 

noi, șerdenii vorbesc oricui cu min- 
drie. Nu scapi cu una cu două. T<s^ 
invită colectiviștii de aici să levez.^ 
ogoarele, viile și vitele. Te iau de 
mînă și te duc să te convingi cum 
că becul electric arde din centru sî 
pînă în părțile cele mai îndepărtate 
ale satului de le zice „Coastă", 
„Baie**, sau „Pe vale". Te chiamă 
Munteanu loan, Popa Elena. Ciobo- 
tă Samflora, Muntean Traian și 
mulți alții să-i însoțești la cinema
tograful din sat sau la căminul cul
tural unde, uneori, chiar și în serile 
zilelor de lucru artiștii amatori urcă 
treptele scenei.

îndemnul celor mai mulți însă, în 
aceste zile este să le vizitezi șan
tierul din inima satului: — Vino să 
vezi — sînt spusele oamenilor, fie 
ei tineri sau vîrstnici. Și nu poți da 
înapoi în fața acestui îndemn în ca
re e încrustată căldura a sute de 
inimi. Pășești alături de tovarășul 
Țălnaru Cornel, președintele sfatu
lui popular, un om veșnic în acțiu
ne, de deoutații Milaci loan. Gușați 
Aurel și Borza Maria, de tovarășijA 
Florea Dumitru, directorul Scolii pro- V- 
fesionale de construcții Alba lulia. 
venit să-și vadă „băieții" la lucru.

— Uite-i! In numai cîteva zile au 
si dat contur viitoarei școli — își 
face auzit glasul tovarășul Florea. 
Da! Sînt harnici băieții, întăresc și 
ceilalți. Și-anoi sînt și ascultători. Nu 
ies din cuvîntul maiștrilor care, de 
altfel, nu-i scapă nici o clipă din 
ochi.

Desprinzîndu-se dintr-un grup de 
elevi veniți în ajutorul colegilor lor. 
viitori zidari, tovarășul Stanciu Tra
ian, directorul Școlii de 8 ani din 
Șard se apropie cu fața luminată de 
zîmbet. Schițează un gest larg, a- 
ooi altul de parcă ar vrea să indice 
locul fiecăreia din cele 8 săli de 
clasă, a laboratorului, a sălii profe
sorale și a celorlalte încăperi pe 
care le va înmănunchia viitoarea 
școală. Apoi găsește și cuvintele 
care să-i însoțească gesturile.
pă cum se vede clădim școală nouă. 
Adăugăm realizărilor noastre de'pi- 
nă acum una mai măreață, în fie
care cărămidă prinsă în ziduri fiind 
o fărîmă din hotărîrea pe care ne-o 
sădește mereu mai vie în inimi 
partidul.

Pentru o clipă firul cuvintelor se 
încheie. Glasul mistriilor însă e 
neîntrerupt. Elevii școlii profesiona
le de construcții micii zidari de azi, 
viitorii constructori de mîine, a- 
sază cu grijă și pricepere alte zeci 
de cărămizi. Și zidurile școlii cresc...

S. POPESCU

editura politică
să în jurul descoperirilor făcute de 
științele moderne ale naturii.

Materialismul dialectic < 
și științele contemporane 

ale naturii
Volumul constituie o culegere de 

studii semnate de cunoscuți oameni 
de știință din țara noastră care 
abordează o serie de probleme teo
retice și metodologice ale unor dis
cipline științifice fundamentale; ma
tematică, fizică, biologie, fiziologie, 
psihologie, cibernetică, geologie etc.

Cartea dezvăluie inconsistența 
concepțiilor idealiste și metafizice 
din diferite domenii ale cunoașterii, 
demonstrează că filozofia materia- 
list-dialectică e unica bază teoretică 
și metodologică rodnică pentru 
științele contemporane ale naturii.



Nr. 759 STBAOA ROȘI» Pag. 3

VIAȚA DE PARTID Bin scrisorile corespondenților

IN MIEZUL PROBLEMELOR Noi succese în întrecerea 
socialistă

Cu toate forțele»

Rezultatele obținute de gospodă
ria colectivă din Ciugud pun în evi
dență faptul că organizația de partid 
a dovedit o permanentă preocupare 
pentru sprijinirea și îndrumarea 
consiliului de conducere în rezolva
rea celor mai importante și compli
cate probleme ce i-au stat în față.

Dezbaterea planului de producție 
•pe anul 1964 a constituit un btm 
prilej pentru elaborarea celor mai 
eficiente măsuri pentru ca gospodă
ria colectivă să poată smulge 
mîntului roade cît mai bogate, 

~tru a obține însemnate produse 
maliere. Întocmirea planului de 
ducție. stabilirea măsurilor sînt fără 
îndoială treburi importante. Dar 
trebuie avut in vedere că acestea 
sînt numai un punct de pornire, un 
început. De aceea este necesar ca 
organizația de partid să urmărească 
■cum se îndeplinesc prevederile pia
nului, să sprijine consiliul de con- 

k* ducere al gospodăriei colective, prin 
măsuri politice și organizatorice, în
deplinirea cu succes a
■propuse.

Pornind de la aceste 
comitetul de partid și-a 
ca politică și a organizat acțiuni 
menite să contribuie la îndeplinirea 
sarcinilor economice.

Un rol deosebit de important în 
cadrul gospodăriei colective îl are 
organizarea muncii. La începutul a- 
cestui an, într-o ședință la care pe 
lingă membrii comitetului au parti
cipat și birourile organizațiilor de 
bază din brigăzi, comitetul de partid 
a analizat măsurile luate de consi
liul de conducere al gospodăriei co
lective în vederea pregătirii și des
fășurării campaniei agricole de pri
măvară, felul cum este organizată 
munca pe brigăzi și echipe. Pe baza 
analizei făcute cu această ocazie, 

4 comitetul de partid a recomandat 
ycjnsiliului de conducere măsuri care 

asigure buna desfășurare a mun
cii și executarea în timpul optim a 
tuturor lucrărilor din camnania a- 
gricolă de primăvară. Printre altele 
s-a propus să se organizeze ședințe 
pe brigăzi în care să se prelucreze 
sarcinile ce revin fiecăruia, să fie 
repartizate brigăzilor inventarul a- 
gticol și suprafața de teren respec
tivă, brațele de muncă în brigăzi și 
pe echipe să fie repartizate în mod 
proporțional. Insușindu-și propuneri
le comitetului de partid, consiliul de 
■conducere al gospodăriei colective 
a luat asemenea măsuri care au 
dus Ia îndeplinirea lor. In perioada 
premergătoare începerii lucrărilor 
din campania agricolă de primăvară 
au fost fertilizate peste 90 ha teren, 
s-a asigurat întreaga cantitate de 

, semințe, din cele mai productive so- 
•*jL-uri. îndată ce timpul a permis în- 

Qeperea lucrărilor în cîmp, organi- 
Wațiile de bază, la îndrumarea co

mitetului de partid, au desfășurat o 
largă muncă politică în rîndul co
lectiviștilor, mobilizîndu-i la execu
tarea însămînțărilor de primăvară. 
Muncind cu însuflețire, ei au termi

pă- 
pen- 
ani- 
pro-

sarcinilor

obiective, 
axat mun-

nat în timpul optim toate însămînță- 
rile din epoca l-a. A fost însămînța
tă suprafața de 40 ha cu cartofi, 25 
ha cu sfeclă de zahăr. 10 ha cu 
mentă, iar în prezent se însămînțea- 
ză ultimele suprafețe cu porumb.

O deosebită preocupare a comite
tului de partid este dezvoltarea sec
torului zootehnic, creșterea produc
ției animaliere. In acest scop, comi
tetul de partid urmărește felul cum 
se îndeplinesc prevederile planului 
de producție al gospodăriei 
ve, recomandă consiliului de 
cere luarea unor asemenea 
care să asigure îndeplinirea 
ra. Pentru acest an gospodăria co
lectivă și-a propus să completeze e- 
fectivul de bovine cu încă 20 junin- 
ci. La îndrumarea comitetului de 
partid, pînă în prezent au fost cum
părate din fonduri proprii 10 junin- 
ci urmînd ca restul să fie cumpărate 
pînă la sfîrșitul anului.

Se știe că creșterea unui mare nu
măr de animale și mai ales produc
ția acestora este strîns legată de 
baza furajeră. In vederea asigură
rii hranei necesare animalelor în pe
rioada de vară, comitetul de partid 
prin organizațiile de bază a mobi
lizat toate forțele gospodăriei colec
tive la executarea lucrărilor de în
treținere a pășunii pe o suprafață de 
300 ba. De asemenea a fost însă
mînțată cu lucerna și trifoi o su
prafață de 85 ha. In prezent în ca
drul gospodăriei colective se mun
cește cu însuflețire la grădina de le
gume unde brigada condusă de tov. 
Topirceanu Elena, cultivă în acest 
an cu legume și zarzavaturi o su
prafață de 40 ha. Rezultate deosebi
te obțin și ceilalți colectiviști din 
brigăzile de cimp și cea zootehnică, 
care trmînd exemplul comuniștilor 
Buda Gheorghe. Bucur Rusaiim. 
Bela Paraschiva și multi alții luptă 
pentru a obține in acest an recolte 
bogate în toate sectoarele.

Rezultatele obținute pină în pre
zent de gospodăria colectivă din 
Ciugud pe drumul dezvoltării ei eco
nomice și creșterea 
trai al colectiviștilor 
nei munci politice 
pe care o desfășoară 
partid în rîndul colectiviștilor, acti
vitatea politică fiind axată pe cele 
mai importante probleme ale vieții 
politice și economice ce stau în fața 
gospodăriei colective.

In perioada care s-a scurs de la 
începutul anului și pînă în pre
zent comitetul de partid a a- 
nalizat felul cum se îndeplinesc sar
cinile izvorîte din hotărîriie adu
nării generale a membrilor de partid 
ținută cu ocazia alegerilor, felul cum 
este aplicată în viată Hotărirea 
plenarei C. C. al P.M.R. din aprilie 
1962 cu privire la primirea în partid, 
desfășurarea și eficiența învațămîn- 
tului de partid, iar măsurile luate au 
dus de fiecare dată Ia îmbunătăți
rea muncii politice, la obținerea de 
noi succese în viața economică și 
organizatorică a gospodăriei colec
tive.

colecti- 
condu- 
măsuri 
acesto-

nivelului de 
sînt rodul u- 
și educative, 
comitetul de

Satele noastre tot mai frumoase, mai bine gospodărite

Acțiuni patriotice
In ziua de 19 aprilie a.c. la în

drumarea organizației de partid 
sute de colectiviști din satul Cistei 
au luat parte la acțiunea de înfru
musețare a satului, dovedindu-se a 
fi nu numai harnici pe tarlalele gos
podăriei colective ci și buni gospo
dari ai satului lor.
p Zorii zilei găsește fiecare circum
scripție electorală în plină activi
tate. In frunte cu deputății, cetățe
nii au săpat și curățit șanțuri pen
tru scurgerea apelor rezultate din 
ploi, au executat lucrări de nivela
rea străzilor, au spoit gardurile. 
După cîteva ore de muncă fața sa
tului a fost schimbată.

DE CE NUMAI
Și în comuna Oarda de Jos, ca 

de altfel în toate celelalte comune 
ale raionului nostru, mobilizați de 
sfatul popular, cetățenii au luat par
te la diferite acțiuni de înfrumuse
țare. Astfel, pe marginea șoselei ce 
străbate comuna au fost plantați 
peste 160 arbori ornamentali, au 
rost reparate drumurile comunale 
pe o distanță de mai bine de 2 km, 
au fost curățite șanțurile pe margi
nea drumului.

Unii cetățenii au ►văruit pomii și 
au săpat în jurul lor. Exemplul lor

De asemenea, pentru începerea 
lucrărilor de construcție la școala de 
8 ani, s-a transportat mai mult de 
35 m.c. pietriș necesar acestor lu
crări.

Analizînd felul cum s-a desfășu
rat munca în fiecare circumscripție 
electorală este greu să faci o clasi
ficare care a obținut cele mai bune 
rezultate, deoarece fiecare s-a stră
duit să fie în frunte. Merită însă a fi 
scoase în evidență rezultatele cetă
țenilor din circumscripțiile unde sînt 
deputați tov. Dobîrtă Mihai, Ha- 
țegan Otilia, Frățilă Anuța și Aldea 
Aurelia.

Coresp. D. LONGHIN

LA CENTRU?
ar putea fi urmat și de restul cetă
țenilor. Un aspect deosebit de fru
mos ar căpăta strada dacă în jurul 
pomilor s-ar sădi flori.

Prin măsurile luate pînă în pre
zent de sfatul popular comunal, sa
tul Oarda de Jos, adică centrul de 
comună, a căpătat o altă înfățișare. 
Se pune însă fireasca întrebare, dar 
de ce numai la centrul de comună? 
Care este situația din punct de ve
dere gospodăresc și de înfrumuse
țare a satului Oarda de Sus, sat a- 
parținător comunei Oarda de Jos?

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă. muncitorii, inginerii și tehni
cienii Depoului C.F.R. Teiuș au ob
ținut în cursul acestui an rezultate 
de seamă. Planul producției globale 
a fost realizat pe primele trei luni 
ale anului în proporție de 107 la 
sută, iar pe primele două decade ale 
lunii în curs în proporție de 103,5 
la sută, productivitatea muncii cres- 
cînd cu 11 la sută. Totodată, harni
cii muncitori de aici și-au depășit 
propriul angajament realizînd o e- 
conomie la prețul de cost de 102.000 
lei față de 62.500 lei cît le era an
gajamentul.

Un alt obiectiv urmărit îndea
proape de către muncitorii depou
lui a fost și acela al realizării de 
economii la combustibil. Ei au rea
lizat pînă în prezent o. economie de 
1.094 tone combustibil conventional.

A. OȚOI

Din activitatea 
bibliotecilor comunale

Cea de a IlI-a ediție a concursu
lui ..Biblioteca în slujba construcți
ei socialiste'* a mobilizat încă de la 
începutul anului pe toți bibliotecarii 
din comunele și satele raionului no
stru la desfășurarea unor activități 
interesante, apreciate de către 
tori.

La Teiuș. de exemplu, au 
popularizate cele mai noi cărți 
știință și știință popularizată, 
la biblioteca comunală din Stremț 
s-au organizat expoziții pe tema : 
..Să cunoaștem natura și fenomenele 
ei“. s-au prezentat colectiviștilor 
cărțile „Cum a apărut viața pe pă- 
mînt“, ..Omul, cosmosul și dumne- 
zeu“. ..Biblia hazlie" etc.

Interesante acțiuni în acest sens 
au întreprins și activiștii culturali 
din comunele Galda de Jos, 
pria. Berghin și altele.

Pînă în prezent la aceste acțiuni 
au fost antrenați un număr de pes
te 4.200 cititori. 1. MARCA

cîti-

fost 
de 
iar

Hă-

la semănatul porumbului

Se poate face mai mult
Colectiviștii din Ighiu au obținut 

an de an rezultate tot mai bune in 
întărirea economică și dezvoltarea 
multilaterală a gospodăriei colecti
ve. Pentru a se consolida și întări 
și mai mult, este însă necesar ca în 
perioada de față, paralel cu executa
rea lucrărilor curente în vii să se 
acorde mai multă preocupare și e- 
xecutării lucrărilor de însămînțarea 
porumbului.

Gospodăria colectivă din Ighiu

are prevăzut să 
rumb suprafața __ ___
pregătită suprafața de 125 ha, pînă 
la data de 23 aprilie ei au însămîn- 
țat cu porumb doar 65 ha. Colecti
viștii din Ighiu pot și trebuie să 
facă mai mult în aceste zile pentru 
a însămînța porumbul pe întreaga 
suprafață în perioada optimă, pu- 
nînd baze trainice creșterii produc
ției de porumb la hectar în acest 
an.

însămînțeze cu po- 
de 369 ha. Deși au

însămînțărilor intensificat
Gospodăria agricolă colectivă din 

Straja are de însămințat cu porumb 
suprafața de 172 ha. Și, ce-i drept, 
unele măsuri au fost luate și aici 
pentru executarea lucrărilor de în- 
sămînțări. Astfel, pină la data de 23 
aprilie a fost pregătită suprafața de 
120 ha și a început și semănatul po
rumbului. însămînțîndu-se suprafața 
de 30 ha. Dat fiind că timpul este 
destul de înaintat și orice întîrziere

j

Rămînerea în urmă
Dacă în multe gospodării colecii- 

ve din raionul nostru ca cele din 
Galtiu. Stremț. Alba Iulia, Mihalț, 
Ciugud. Sard. Galda de Jos și alte
le, lucrările de pregătirea terenului 
și însămînțarea porumbului se e- 
xecută în aceste zile în ritm intens, 
însămînțindu-se zilnic între 30-40 ha 
în fiecare unitate agricolă, 
trebuie arătat că există și unele 
silii de conducere care nu in 
cientă măsură se preocupă de
cutarea în ritm susținut al acestor 
lucrări.

apoi 
con- 
sufi- 
exe-

ia semănat va dăuna asupra pro
ducțiilor de porumb la hectar, se 
cere ca și la gospodăria colectivă 
din Straja să fie întreprinse de ur
gență măsurile cele mai corespun
zătoare care să ducă la intensifica
rea ritmului de însămînțare în așa 
fel încît în cel mult 6-7 zile să fie 
însămînțată întreaga suprafață de 
teren prevăzută cu porumb.

să fie recuperată

Mecanicii Susan loan și Mogo șan Iosif de la A.C.R. Alba Iulia se 
numără lună de lună în rîndul evi dențiaților.

Străbătînd drumul ce leagă cele 
două sate și făcînd o plimbare pe 
străzile din satul Oarda de Sus, te 
izbești de urmele unei totale negli
jențe din partea gospodarilor sa
tului. Străzi pe care nu s-a tran
sportat de ani de zile nici o roabă 
de pietriș, șanțuri înfundate, iar 
în unele locuri j* 
casei cu nr. 317) gunoaiele 
aruncă în marginea drumului, 
partea de sat numită „I ' 
șanțul pentru scurgerea apei în loc 
să fie desfundat este astupat de 
gunoaie. Iți produce nemulțumire 
felul cum este întreținut localul că
minului cultural (pereți stricați, 
murdari de noroi). La buna îngri
jire a acestui lăcaș de cultură orga
nizația U.T.M. ar putea să-și adu
că o contribuție de preț. Ar fi cu 
putință ca în fața căminului cultu
ral să fie amenajate zone verzi să 
fie sădite flori, care ar da un as
pect plăcut și frumos. Trebuie însă 
mai multă inițiativă, mai multă 
preocupare pentru aceasta.

Pentru a înlătura lipsurile ce e- 
xistă în satul Oarda de Sus în pro
blemele de gospodărire și înfrumu
sețare, deputății Jibotean Gheorghe, 
Țăranu Gheorghe, Hațegan loan și 
Dreghici loan trebuie să dovedeas
că mai multă preocupare, pentru a 
face satul în care locuiesc mai fru
mos, mai bine gospodărit.

Trebuie lichidată practica Sfatu
lui popular al comunei Oarda de 
Jos, ca de altfel și a altor sfaturi 
populare comunale, de a se ocupa

(în dreptul 
se 
In 

,Limonești“

numai de satul de centru, iar de res
tul satelor mai puțin în ce privește 
problemele de gospodărire și înfru
musețare. Va trebui muncit în așa 
fel ca toate satele să ajungă, din a- 
cest punct de vedere, Ia nivelul ce
lor fruntașe. Pentru această exis- 
stă condiții. Să le folosim din plin. 
Satele și comunele noastre să fie 
tot mai frumoase.

Numai așa se explică faptul că în 
unele gospodării colective ca cele 
din Căpud. Cricău, Totoi și Henig 
pînă la data de 23 aprilie s-au însă- 
mînțat suprafețe ce nu depășesc 25 
Ia sută din terenul care urmează să 
fie cultivat în acest an cu porumb.

Pentru a recupera rămînerea în 
urmă, se cere din partea membrilor 
consiliilor de conducere, a specialiș
tilor care lucrează în agricultură și 
a tuturor colectiviștilor să depună 
toate eforturile pentru executarea 
la timp și în cele mai bune condi- 
țiuni agrotehnice a lucrărilor de In- 
sămînțări.

Condiții asemănătoare — 
rezultate diferite
(Urmare din pag. l-a)

Gospodăriile colective din Ciugud 
și Drîmbar au de însămînțat supra
fețe asemănătoare de teren, sînt 
deservite de un număr corespunză
tor de tractoare și mașini agricole 
pentru executarea însămînțărilor de 
primăvară. De aceea s-ar cuveni ca 
și rezultatele să fie asemănătoare. 
Și la aceasta se poate ajunge ușor 
dacă consiliul de conducere al gos
podăriei colective din Drîmbar (pre
ședinte tov. Mărginean Achim) va 
dovedi mai mult interes pentru or
ganizarea și folosirea din plin a 
forțelor de lucru de care dispune, 
grăbind lucrările de însămînțări Ia 
porumb.

Intre 23-26 aprilie a.c. pe e- 
cranui cinematografului „Victo
ria" din orașul nostru rulează 
noul film romînesc „Un surîs în 
plină vară", în care, alături de 
cunoscuții actori Sebastian Pa- 
paiani, Dem Rădulescu și Ni- 
neta Guști își face debutul tînă- 
ra actriță Florina Luican. ____

siătlî___ ____
IN CLIȘEU: O scenă dîn film.



Dincolo de pragul
magazinelor

In anii vieții noi în orașul nostru, 
ca si în alte orașe ale țării, numă
rul unităților comerciale a crescut 
mult. Numai în cursul anului tre
cut au fost date în folosință cum
părătorilor 3 noi unități, iar un nu
măr de 12 unități au fost amenajate 
sau reutilate. In felul acesta numă
rul magazinelor de alimentație a- 
parținătoare O.C.L. Comerț mixt de 
diferite categorii se ridică la 91 și 
ele reusesc să satisfacă în măsură 
tot mai mare cerințele mereu cres- 
cînde ale cumpărătorilor.

Unitățile nou înființate nrecum si 
o parte din celelalte unități au fost 
dotate cu utilaje și mobilier modern, 
ceea ce le dă un aspect elegant și 
plăcut.

In vederea îmbunătățirii deservi
rii continue a unităților respective 
cu mărfuri tot mai multe și nece
sare cumpărătorilor, O.C.L. Comerț 
mixt a stabilit pentru acest an un 
plan de măsuri, menit să ducă Ia 
extinderea -unităților de desfacere, 
la îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu mărfurile solicitate. E- 
dificator este în acest sens planul 
de aprovizionare al unităților care 
în acest an se ridică la suma de 
157 milioane, cu peste 10 Ia sută 
mai mult decît în anul trecut.
Preocupări 
și rezultate

Una dintre problemele care stau 
în atenția majorității lucrătorilor 
din comerț este și ridicarea nivelu
lui de deservire la cerințele actuale 
ale consumatorilor. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît volumul de mărfuri 
desfăcut populației crește an de an. 
Și apoi se știe că satisfacerea cerin
țelor populației nu se reflectă numai 
în ceea ce privește creșterea cantități
lor de mărfuri desfăcute, ci și 
modul de deservire, în condițiile 
care pot cumpăra cele necesare.

Există în orașul nostru multe
nități ale O.C.L. despre care oa
menii muncii au numai cuvinte de 
laudă, despre atitudinea plină de 
respect și binevoitoare a vînzători- 
lor față de fiecare cumpărător. A- 
mintim dintre acestea unitatea nr. 
55, gestionar Suciu Virgil, maga- 
zinul nr. 5, gestionară Fekete Maria, 
magazinul nr. 20 cu autoservire, 
gestionar tov. Tîrnovean loan, sau 
magazinul nr. 23, gestionar Indrei 
Gligor și altele, unități ai căror lu
crători se comportă cuviincios, au

în 
în

u-

o atitudine corectă și plină de soli- i 
citudine față de toți cumpărătorii 
care trec pragul acestor unități.

— Ne străduim să prezentăm 
cumpărătorilor marfa preferată — 
spun de fiecare dată lucrătorii ma
gazinului nr. 12 — metalo-chimice 
— în felul acesta noi ne apropiem 
de cumpărători, îi facem să vină cu 
tot mai multă plăcere în unitatea 
noastră și bineînțeles pleacă cu ar
ticolul dorit și ceea ce este esențial 
pentru noi — ei pleacă mulțumiți.

Aspectul localului 
— oglinda unității

Majoritatea unităților de deservi
re ocupă localuri corespunzătoare, 
curățenia și ordinea vorbesc despre 
spiritul gospodăresc al lucrătorilor 
respectivi, care zi de zi sînt preocu
pați de acestea, fac ca unitatea să 
fie tot mai mult frecventată și a- 
preciată de cumpărători.

Dar mai există însă unele unităti 
de desfacere așa cum sînt magazi
nul nr. 3. gestionar Mărginean Du
mitru, secția nr. 36, gestionar Mar- 
cu Emil, sau magazinul alimentar 
nr. 31 gestionar Clamba Vasile a 
căror ordine și curățenie lasă mult 
de dorit. La acestea se mai adaugă 
slabul spirit gospodăresc al respon
sabililor respectivi care se complac 
în această situație.

Unele unități aparținătoare O.C.L. 
din orașul nostru, ca unitatea nr. 
44 (Spicul), nr. 71 (cofetărie) sau 
nr. 36 (magazin alimentar) necesită 
de mult reparații exterioare și chiar 
interioare. Dar aceasta se tărăgă
nează de la o zi ia alta și are în a- 
celașî timp o strînsă legătură 
slaba preocupare a serviciului 
ministraliv al O.C.L. al cărui 
ponsabil este tov. Șiara Coriolan 
care nu dovedește suficientă răs
pundere în rezolvarea operativă a 
acestor lucrări. De asemenea nu de
pune suficientă străduință pentru 
înfrumusețarea aspectului interior 
și exterior al magazinelor pentru ca 
acestea să fie atrăgătoare și plăcute 
cumpărătorului.

Față de această 
conducerea O.C.L. 
buie să manifeste 
gență. Este necesar ca de îndată să 
se ia măsurile necesare menite sâ 
ducă la dezvoltarea continuă a co
merțului nostru socialist și totodată 
Ia deservirea competentă, civilizată 
și operativă a cumpărătorului.

stare de lucruri, 
Comerț mixttre- 
mai multă exi-

Handbal în 7
C.F.R.
l-a în-

23-14 în favoarea echipei 
Teiuș '— este scoruf pe care 
registrat echipa teiușană în întîl- 
nirea decisivă cu echipa S.S.E. Cluj 
— disputată sîmbătă și duminică la 
Teiuș, sistem tur-retur. Scorul de 
16-7 obținut în prima întîlnire a fa
vorizat echipa C.F.R.-istă care a 
plecat cu o zestre de 9 puncte în 
meciul următor încheiat cu scorul 
de 7-7.

In urma acestor rezultate echipa 
de handbal în 7 C.F.R. Teiuș și-a 
cîștigat dreptul de a participa la 
turneul zonal de clasificare pentru 
categoria A.

Felicitări și flori atît antrenorului 
lor, profesorul Berța V. cît și lotului 
de jucătoare.

ȘAH
Zilele trecute în sala clubului 

sportiv „Voința" din Alba Iulia s-a 
desfășurat campionatul republican de 
șah, individual femenin, etapa re
gională. 16 șahiste din raioanele re
giunii Hunedoara s-au prezentat în 
fața meselor de șah, pentru a-și dis
puta întîietatea în vederea cuceririi 
titlului de campioană a regiunii 
Hunedoara. Campionatul a prilejuit 
o luptă dîrză și a dat cîștig de cau
ză șahistei Pentek Sofia I de la a- 
sociația sportivă „Sanitarul“-Deva, 
care s-a clasat pe primul loc cu 13 
puncte, devenind astfel, campioană 
a regiunii Hunedoara. " 
următoare s-au clasat 
Pentek Sofia II de la
Deva cu 121/2 puncte, Alice Tîrpescu 
de la „Siderurgistul" Hunedoara cu 
12 puncte și Ida Jinger de la „Vo
ința" Alba Iulia cu 12 puncte.

Pe locurile 
în ordine 
„Sanitarul"

„Refractara" Alba Iulia —
După o pauză de 2 săptămîni. 

peste 2.000 de spectatori albaiulieni 
s-au îndreptat duminică după masă 
spre stadionul de fotbal din locali
tate, dornici să vadă „la lucru" e- 
chipa lor preferată — „Refractara" 
— care în returul campionatului 
le-a dat satisfacții depline.

Meciul încă nu începuse, cînd în 
tribună și în tabăra jucătorilor al
baiulieni se discuta cu ardoare des
pre meci. Ba m’ai mult. Se făceau 
chiar pronosticuri. Vom cîștiga cu 
cel puțin 3 goluri diferență, — erau 
atît cuvintele jucătorilor cît și cele 
ale spectatorilor. Dar, vorba pro
verbului, tîrgul de acasă, nu s-a po
trivit cu cel de pe... stadion.

Privită prin prisma locului ce-1 
ocupă în clasament și mai ales a 
faptului căci meciul îl juca în de
plasare, echipa oaspe nu pornea fa
vorită „la drum". N-avea deci șan
sele de-a cîștiga cele două puncte 
puse în joc, atît de necesare îmbună
tățirii poziției ei în clasament. Dar, 
în ciuda acestor considerente, jucă
torii echipei „Retezatul" au luptat 
din primul și pînă în ultimul minut, 
dacă nu pentru o victorie, cel puțin 
pentru un punct.

Evoluția echipei din Hațeg a stîr- 
nit o vie curiozitate în rîndurile 
spectatorilor și nu ne ferim să spu
nem și a jucătorilor gazdă care au 
fost ținuți în șah, pînă în minutul 
75, cînd au reușit să egaleze prin 
punctul înscris de C. Popa. Victo
ria la limită, de atfel, se conturea
ză însă abia în minutul 83, în urma

75

unui corner excelent executat de că
tre Cristian — direct în gol.

Li s-ar putea imputa jucătorilor 
albaiulieni faptul că nu au privit cu 
seriozitate meciul, au minimalizat 
valoarea adversarului, iar de-a lun
gul meciului pînă in minutul
au jucat dezorganizat atît în atae 
cît și în apărare. XTu au lipsit nici 
ratările exasperante în care s-au în
trecut Dric de 4 ori și Gogorici de 
alte 3 ori.

Multe nedumeriri a stîmit în rîn- 
durile spectatorilor arbitrajul lui I. 
Dobrin (Petroșani) care pe lingă 
faptul că a dezavantajat echipa 
noastră de un gol, pe parcursul 
meciului a excelat și în alte erori, 
necolaborînd în fazele de joc cu 
tușierii săi.

Atenție deosebită întreținerii fondului de locuințe

de 
la 
A

An de an partidul și guvernul no
stru acordă o atenție tot mai spori
tă îmbunătățirii continue a condi
țiilor de locuit. Se înalță blocuri noi, 
cu apartamente confortabile, se 
alocă mari sume de bani pentru în
treținerea fondului de locuințe. Din 
1962 și pînă în prezent au fost pre
date 96 apartamente la Alba Iulia. 
80 la Zlatna, alte două blocuri sint 
în construcție tot la Zlatna. Pentru 
întreținerea locuințelor s-au alocat 
în acest an 1.150.000 lei. cu Dește 40 
la sută mai mult decît în 1962.

In 1963 s-au efectuat lucrări 
întreținere și amenaiări locative 
peste 60 la sută din imobile,
crescut considerabil spiritul gospo
dăresc al locatarilor, care execută 
și unele reparații, amenajează spatii 
verzi etc. Locatarii imobilului din 
str. Tudor Vladimirescti nr. 12 au 
amenajat rondouri de flori și între
țin curtea și imobilul în prefectă 
curățenie, cum de altfel fac și alții.

Făcînd însă o privire generală a- 
supra celor peste 200 Imobile admi
nistrate de I.G.O. trebuie scos în 
evidentă faptul că mai există încă o 
serie de lipsuri în ce privește între
ținerea spațiului locativ, atît din 
partea serviciului I.L.L. cît și din 
partea unor locatari, certați cu spi
ritul gospodăresc. Ca o lipsă serioa
să ce trebuie arătată este aceea că 
se atacă lucrări care la jumătate 
sînt întrerupte și continuate după 
ce au trecut luni de zile în șir. Da-

torită faptului că la terminarea lu
crărilor nu se face recepție din par
tea conducerii sectorului I.L.L. ca
litatea multor lucrări este necores
punzătoare. Trebuie arătat apoi că 
nu s-a lucrat după grafic, în sistem 
lanț, după străzi și numere, astfel 
că reparațiile locuințelor de la sec
torul ceramic Sîntimbru și altele 
n-au fost executate la timp, fapt ce a 
provocat deteriorări Ia imobile.

Mai sînt apoi unii cetățeni, ce-i 
drept puțini la număr, care uită că 
locuința, în care stau, este proprie
tate obștească și nimeni nu le dă 
dreptul s-o deterioreze. Locatarul 
Vlaga M. din blocul A 3 a lăsat 
lampa de petrol aprinsă, fiind ne
voie de intervenția vecinilor pentru 
a preîntîmpina incendiul deja înce
put, alți locatari ca Bodescu Călin, 
și Mondoc loan din blocul de pe 
strada F. Engels, Morariu loan din 
str. T. Vladimirescu 4)8 și alții nu

1 Urmare din pag. t-a)

Unul din cornerele excelent e- 
xecutate de către Cristian (Re
fractara) și care a dus la mar
carea unui gol... dar anulat de 
către arbitru pe motiv de obsaid.

mențin imobilele în care locuiesc în 
curățenie. Stîmește apoi dezapro
bare atitudinea locatarului Muntean 
Pavel din strada 13 Decembrie 5 
care adăpostește păsările în podul 
imobilului.

întreținerea spațiului locativ în 
cele mai bune condiții este o sar
cină deosebită pentru rezolvarea că
reia trebuie dusă o muncă susținută, 
atît din partea I.G.O. cît și din a 
locatarilor. Conducerea I.G.O. va 
trebui să ia măsuri care să intensi
fice lucrările de reparații, să asi
gure îmbunătățirea calității aces
tora, să privească cu toată răspun
derea sarcinile ce-i revin. Locatarii 
să se preocupe nu numai de păstra
rea acestor mari avuții care le-au 
fost puse la dispoziție și pe care 
au datoria să le păstreze cu grijă 
tot în folosul lor, dar să-și aducă 
și contribuția la efectuarea unor re
parații mai mărunte.

nemobilizatoare. De aici rezultă ne
cesitatea unei mai juste 
indicatorilor din planul 
ție.

In momentul de față
raion oamenii muncii se pregătesc 
să întîmpine ziua de 1 Mai și cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării

corelări a 
de produc-

în întregul

patriei cu noi succese în muncă. Or
ganizațiile de partid au datoria 
de-a desfășura o intensă muncă po
litică la fiecare loc de muncă, mo- 
bilizînd colectivele întreprinderilor 
să desfășoare o întrecere avîntată 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe fietare indicator 
în parte și a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă.

I. P.

ALTE REZULTATE
Aurul Brad—Minerul Vulcan 3-1 

(0-0); Constructorul Hunedoara — 
Minerul Aninoasa 3-2 (1-1); Mine
rul Ghelar — C.F.R. Simeria 1-0 
(0-0); Știința Petroșani — Jiul II 
Petrila 1-3 (0-1); Parîngul Lonea — 
Textila Sebeș 2-0 (1-0); Minerul Te
liuc — Dacia Orăștie 3-3 (0-3).

CLASAMENTUL
3
4
5
4
6
7
6
8
9
7
8
9

C.F.R, Simeria 
Aurul Brad 
Min. Aninoasa 
Constr. Huned, 
Parîngul Lonea 
Minerul Vulcan 
Refractara Alba 
Jiul II Petrila 
Textila Sebeș
Știința Petroșani 18 
Dacia Orăștie 18 
Minerul Ghelar 17 
Retezatul Hațeg 18 
Minerul Teliuc 18

18
18
18
18
18
18
18
17
18

11 4 
10 4 
10 3
8 6
9 3
9
7
7
7
5
4
6
4
2

2
5
2
2
6
6
2
311
412

28:13 26 
44:19
39:21 
28:18 
27:17 
42:22 
23:39 
28:23 
29:28 
20:31 
34:39 
19:37 
17:39 
16.48

24
23
22
21
20

16
16
14
14
11
8

ETAPA VIITOARE:
Textila Sebeș—Refractara Alba 
C.F.R. Simeria—Știința Petroșanr 
Minerul Teliuc—Minerul Ghelar 
Jiul II Petrila—Aurul Brad 
Minerul Vulcan—Constr. Hunedoara 
Minerul Aninoasa—Parîngul Lonea 
Retezatul Hațeg—Dacia Orăștie

Q. C. L. COMERȚ MIXT — ALBA IULIA

anunța
că la restaurantul „ Strugurul„ din Alba Iulia, 

str. Unirii nr. 7 reprofilat în restaurantul „PENSIUNE14 
se servesc zilnic la prînz 4—5 feluri de mîncăruri 

la alegere, la prețul de 9,50 lei meniul.

SE PRIMESC ABONAMENTE

Fabrica „ARDELEANA" Alba Iulia

încălțăminte pentru bărbați și copii, 

cu talpă de bovină și microporos, în 

culori și modele variate.

EXPLOATAREA MINIERĂ ZLATNA 
RAIONUL ALBA

ANGAJEAZA:
— ingineri minieri
— ingineri mecanici
— ingineri chimiști
— tehnicieni topografi
— tehnicieni geologi
— maiștrii minieri

Condițiile de stagiu și pregătire sînt cele prevăzute de f 
f H.C.M. 1.053/1960. f

^mii||iinii||iii'iilJlii'iU|iiiiii||ii'HUliiuii|]iiiui||iiiiii|jiiiiii|jiiini|pnin||inni|piuii||iiiiii||iiiiii||iiiili(|iiu||||iiiii|i|iiiiii||iiiiii||iiiiiiig

j 40370Redacția și administrația: Alba IbJI a, Piața 1 Mai nr. 14. Tel. 739 — Tipar»! Into. Poligrafic* Hunedoara, (ubunitatea A. Iulia, tel. 481, — STAS S45S-8S.


