
Bibîujteca Centrala

<

PROLETARI

ANUL XV. Nr. 762 Vineri. 15 mai 1S64 4 PAGINI 20 BANI

Cuvîniul dai - faptâ împlinită

In întrecerea socialistă - succese tot mai mari!— .... , - -
Hărnicia întregului colectiv

După ce, lună de lună, in primul 
al acestui an. și-a înde- 
depășit sarcinile de plan, 
de muncitori, ingineri și 
de la U.C.M. Zlatna.a ra- 
șfîrșitul lunii aprilie obți- 
noi succese în întrecerea 

folosirea înjtregii

trimestru 
" '‘plinit și

colectivul 
tehnicieni 
portat la 
nerea de 
socialistă. Prin 
capacități de lucru a cuptoarelor șl 
a celorlalte instalații, în cursul lunii 
aprilie sarcina de plan la produc
ția globală a fost îndeplinită în 
proporție de 108,9 la sută, cea a 
producției marfă în proporție de 
108,4 la sută, productivitatea cres- 
eînd cu 8,9 la sută față de sarcina 
planificată. In perioada primelor 
4 luni din acest an, valoarea eco-

urmâ, la 
din Alba

Prin inovații spre productivitate înaltă
Cu cîtva timp în 

secția Ateliere centrale 
\ Iulîa a fost realizată și dată în
7*hproducție o importantă inovație pen-

-^ru tăierea alicelor necesare la fo
rajele cu sondeze care mărește pro
ductivitatea muncii de peste 15 orî. 
De curînd în cadrul atelierului au 
fost puse la punct încă două ino
vații care duc la sporirea conside
rabilă a productivității muncii și la 
reducerea efortului fizic. Este vorba 
de „Dispozitivul de tăiere oxiacetileni- 
că a canalelor de pană la ancorele 
de mînă‘‘ și de „Dispozitivul hiidrau- 
lie de acționare a granicului în 
mișcare orizontală pe sanie**. Pri
ma inovație, realizată de tovarășul 
Pop Iosif, duce la creșterea produc-

ROADELE ÎNTRECERII
Colectivul de muncă de la Iprod- 

coop Alba Iulia desfășoară o însu
flețită întrecere pentru îndeplinirea 

i angajamentelor luate în întîmpina- 
jea celei de a XX-a aniversări a eli- 
tasgrii patriei. In cursul lunii a- 
^rilie sarcina de plan a fost înde
plinită în proporție de 111,6 la sută 
la producția globală și 102,3 la sută 
la producția marfă. In același timp 
productivitatea a crescut cu 109,9 la 
sută.

In cadrul întrecerii socialiste, re
zultatele cele mai bune au fost ob
ținute de echipele conduse de tov. 
Dadeș Victor și Vinărsar Simion, 
care pe lîngă că și-au depășit sar
cina de plan au efectuat lucrări de 
cea mai bună calitate.

se ridică la

uzinei, 
muncă.
ce se

nu- 
Da- 
în- 
era 

în

nomiilor realizate de colectivul de 
muncă al acestei uzine 
1.033.000 Iei.

A crescut, în cadrul 
mărul evidențiaților în 
că înainte media celor 
scriau în rîndul evidențiaților, 
în medie de 200-210 pe lună, 
aprilie — ultima lună din prima e- 
tapă a întrecerii socialiste ce se 
desfășoară în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
— numărul evidențiaților în în
trecerea socialistă a ajuns ia 
310 muncitori, ingineri și teh
nicieni. din care 108 tovarăși sînt 
evidențiați lună de lună, de la în
ceputul anului și pînă în prezent.

tivității muncii în efectuarea opera
ției respective cu circa 30 la sută. 
Cea de a doua inovație, realizată de 
tovarășul Rusu Gheorghe, duce la 
mărirea cu 50 la sută a vitezei de 
acționare a săniei și reducerea efor
tului fizic al muncitorilor.

Aspect din noua secție pentru

încălțăminte „Superflex" de la

fabrica „Ardeleana" Alba Iulîa,

intrată de curînd în funcție.

Pe 
de 

din

Constructorii de 
șantierul fabricii 
produse refractare 
Alba Iulîa desfășoară
o susținută muncă pen
tru predarea în termen 
a obiectivelor planifi
cate. După cum 
vede și .din clișeu, 
prezent se lucrează 
silozul de șamotă, 
losindu-se metoda tur
nări în formă glisantă.

se 
în 
la 

fo-

O nouă secție 
la fabrica „Ardeleana"

Preocupat mereu pentru a satis
face tot mai mult cerințele pentru 
frumos și durabil ale populației, co
lectivul de muncă de la fabrica de 
încălțăminte „Ardeleana** din ora
șul nostru a trecut zilele acestea la 
fabricarea în serie a noilor sandale 
bărbătești tip „Superflex**. Pentru a 
asigura condiții optime de lucru, 
conducerea fabricii, cu sprijinul or
ganizației de partid, a luat o serie 
de măsuri de o mare însemnătate. 
Astfel a fost organizată o secție 
nouă care produce numai sandale 
„Superflex**, dotată cu toate mași
nile necesare, s-au repartizat munci
tori din cei mai buni, asigurîndu-se 
totodată și îndrumare competentă.

După primele zile de lucru se 
poate afirma că începutul este bun. 
Muncitorii muncesc cu multă sîr- 
guință și pricepere și cu siguranță 
căci calificativul ce se va da noilor 
produse, va fi unanim: „foarte 
bune și frumoase**.

Toate forțele la întreținerea culturilor
Muncă rodnicăPloile căzute în ultimul timp au favorizat încolțirea și creșterea cul

turilor însămînțate în primăvara acestui an. In același timp însă ploi
le au creat condiții și pentru creșterea buruienilor. De aceea, în zileie 
care urmează, în fiecare gospodă rie colectivă din raionul nostru, 
trebuie mobilizate toate forțele la lucrările de întreținere a culturilor, 
urmărindu-se distrugerea crustei și a buruienilor cu toate mijloacele. 
O atenție deosebită trebuie acordată lucrărilor de întreținere a culturi
lor prășitoare cum sînt sfecla de zahăr, floarea-soarelui, cartofii, po
rumbul și diferite legume.

Executarea la timp și d.e calitate 
a lucrărilor de întreținere prezintă o 
importanță deosebită pentru spori
rea producțiilor la hectar. Convinși 
de acest lucru, colectiviștii din Oar
da de Jos au trecut cu forțe spo
rite la efectuarea lucrărilor de între
ținere a culturilor prășitoare.

Folosind din plin timpul, bun de 
lucru în cîmp și mobilizînd în fiecare 
zi un număr mare de colectiviști, 
pînă la data de 14 mai, ei au terminat 
prima prașilă manuală pe cele 10 
ha cultivate cu floarea-soareltii. Pa
ralel cu aceasta s-a trecut și la e- 
fectuarea primei prașile la sfecla de 
zahăr și cartofi. Pînă la data amin
tită mai sus, ordenii au prășit 5 ha 
din cele 8 ha cultivate cu sfeclă de 
zahăr , și 3 ha din cele 15 ha culti
vate cu cartofi. In aceste zile se dă 
bătălia pentru terminarea primei 
prașile la culturile arătate mai stfi

i-VAl să folosim cit mai rational 
PĂȘUNILE NATURALE

Creșterea continuă a numărului de 
animale in cadrul gospodăriilor co
lective din raion impune luarea tu
turor măsurilor în vederea asigurării 
unei puternice baze furajere, cu di
ferite nutrețuri de calitate bună și 
in cantități îndestulătoare.

In raionul nostru, un loc impor
tant in producerea nutrețurilor il 
ocupă pășunile naturale care se în
tind pe o suprafață de peste IC.OCO 
ha. reprezentind 33 la sută din su
prafața agricolă a raionului. A- 
ceasta permite nu numai să reali
zăm sarcinile privind creșterea nu
mărului de animale, dar chiar să 
le depășim.

Pășunile naturale constituie o re
zervă de furaje deosebit de impor
tantă pentru unitățile agricole so
cialiste din raion. De aceea, produc
ția lor trebuie stimulată prin toate 
mijloacele agrotehnice pe care le 
pune la indemînă știința și expe
riența agricolă.

In lumina sarcinilor trasate de 
partid privind ridicarea productivi
tății pășunilor in medie la cel pu
țin 10.000 kg iarbă la hectar, sfa
turile populare comunale, conduceri
le gospodăriilor colective, sub în
drumarea organizațiilor de partid, și 
cu sprijinul cadrelor tehnice care lu
crează in agricultură, au trecut la 
organizarea și desfășurarea lucră
rilor. In primul rind s-a trecut la 
curățitul pășunilor de spini și sca
ieți, la distrugerea mușuroaielor 
proaspete și ințelenite. la fertiliza
rea și reînsămînțarea 
slab productive. De asemenea, 
zona de deal de pe raza gospodării
lor colective Henig, Drîmbar, Stra
ja, Căpud, Vințul de Jos. Ciugud și 
altele unde unele suprafețe de pă
șuni sînt într-un stadiu de degra
dare, s-au luat măsuri pentru com
baterea eroziunii prin plantarea a 
peste 700.CC0 bucăți salcîmi. Iar la 
Tăuți, prin acțiuni finanțate, se lu
crează la defrișarea arboretului ce 
acoperă într-un procent de peste 60 
la sută o mare suprafață de pășune 
naturală din locul numit „Barața".

In acțiunea de curățire și îngri
jire a pășunilor, cele mai bune re
zultate au fost obținute de gospo
dăriile colective din Berghin, Drîm
bar, Galtiu, Stremț și altele care au 
mobilizat întreaga masă de colecti
viști și într-un timp record au ter
minat aceste lucrări pe întreaga su
prafață de pășune. Nu la fel de bine 
stau însă lucrurile ia gospodăriile 
colective din Mihalț și Straja unde 
și în prezent mai au de executat u- 
nele lucrări de curățire a pășunilor, 
iar la Galda de Jos și Micești mai 
au de desfundat unele canale de 
scurgere, lucrări ce se cer a fi exe
cutate în timpul cel mai scurt pen
tru a nu împiedica dezvoltarea co
vorului vegetativ și de a se asigura 
o producție sporită de iarbă la ha.

suprafețelor
în

și efectuarea lucrărilor de plivit 
întreținut legumele cultivate 
cadrul gospodăriei colective.

și 
în

(Continuare în pag. 4-a)

La G.A.C. Galtiu se lucrează din plin la întreținerea culturilor. IN 
CLIȘEU : Aspect la combaterea bu ruienilor cu „Diclodon sodiu**.

Prin măsurile care au fost luate 
se va ajunge la o îmbunătățire sub
stanțială a calității și Sporirea pro
ductivității pășunilor naturale. A- 
ceasta nu este însă suficient. Mă
surile organizatorice în vederea fo
losirii raționale a pășunilor au me
nirea de a crea condiții ca anima
lele să aibă suficientă masă verde 
in tot timpul pășunatului. Pentru 
realizarea acestora este necesar ca 
fiecare gospodărie colectivă să-și 
parceleze pășunile între 4-6 tarlale, 
astfel incit rotația pășunatului pe o 
tarla să se repete numai după 25-30 
zile, perioadă în care iarba se poate 
reface. Trebuie avut în vedere ca a- 
nimalele să fie repartizate la pășu
ne după calitatea ierbii de pe pă
șune. rezerv indu-se pentru bovine și 
in special pentru tineretul bovin 
cele mai bune pășuni. Este inter
zis cu desăvirșire sistemul pășu
natului de-a valma a diferitelor spe
cii de animale (bovine, ovine, cai) 
care duce în foarte scurt timp la 
degradarea pășunilor și scăderea 
productivității lor. Greșit s-au o- 
rientat conducerile gospodăriilor co
lective din Vințul de Jos și Galda 
de Jos care au lăsat la păscut pînă 
de curind oile pe pășunile destinate 
pentru bovine.

Trebuie combătută cu toată tăria 
atitudinea unor consilii de condu
cere care au scos animalele ia pă- 
șunat fără să parceleze pășunile, 
așa cum s-a întîmplat la gospodă
ria colectivă din Alba Iulîa pe pă
șunea numită „Pătria** și altele. A- 
cest fel nerațional de pășunat duce 
la supraîncărcarea pășunatului, iar
ba este consumată puternic și com
plet, se distrug coletele plantelor, 
pămîntul se bătătorește. Ca urmare, 
dacă acest sistem se repetă în 2-3 
ani, iarba se rărește, dispare, iar 
pășunea se degradează și nu asi
gură hrană suficientă pe timp de 
vară animalelor, așa cum s-a întîm
plat în anul trecut în multe gospo
dării colective din raion.

Adăpostirea animalelor pe timpul 
pășunatului este strîns legat de po
sibilitățile de îngrășare a pășunilor 
și de menținerea animalelor într-o 
stare de sănătate bună. Pentru a- 
ceasta, trebuiesc de urgență amena
jate taberele existente și construite 
noi tabere care să adăpostească în 
bune condițiuni animalele pe tim
pul pășunatului.

îmbinarea lucrărilor de îmbună
tățire cu organizarea rațională a 
pășunatului contribuie atît la pre
lungirea perioadei de pășunat cît și 
la îmbunătățirea calitativă și spo
rirea cantitativă a nutrețului, ceea 
ce duce la creșterea producției de 
lapte, carne, lînă, la micșorarea pre
țului de cost al acestor produse. De 
aceea este necesar ca această pro
blemă să fie privită cu multă răs
pundere în fiecare unitate agricolă.

Indrumați îndeaproape de către 
organizația de partid, colectiviștii 
din Ciugud desfășoară o bogată ac
tivitate în aceste zile cînd timpul a 
devenit favorabil pentru executarea 
lucrărilor în cîmp la întreținerea 
culturilor și executarea lucrărilor de 
sezon în grădina de legume. Astfel, 
pînă la data de 14 măi, harnicii ciu- 
gudeni au plivit 58 ha cultivate cu 
grîu, au executat prima prașilă pe 
suprafața de 5 ha cultivate cu floa-



Printre elevi și educatori
Pășind agale pe sub castanii în

floriți din curte, cîțiva elevi sosiți 
mai devreme la școală discută cu 
însuflețire fapte la ordinea zilei:

— Iată-ne din nou spre capătul u- 
nui an de școală — își deapănă gîn- 
durile Muntean Elena, o fetiță cu 
ochii zglobii, ce se și vede trecînd 
pragul clasei a VIII-a.

— Parcă ieri am început anul și 
iată că se și duce — adaugă cu 
oarecare părere de rău în glas Su- 
perțan Vasile.

.— Se duce! Se duce'nu-i vorbă, 
— vine cu o completare la spusele 
celor dintîi eleva Balomirean Ma
ria. Dar, nu tocmai așa de ușor. Eu 
am avut de luptat din răsputeri cu 
teorema lui Pitagora. Pînă la urmă 
însă...

Și, reflexiilor celor trei elevi din- 
tr-a VH-a, altele le țin isonul. So
site rînd pe rînd, cu aceleași cuvin
te pe buze, vădind preocuparea lor 
și în această ultimă perioadă a a- 
nului școlar, elevele Forțofoi Pauli
na, Stînea Claudia, Mărginean Zoe 
și altele dintr-a Vl-a, aduc vorba 
despre lecțiile la zi, despre apropia
tele teze și despre multe alte lucru
ri ce-și așteaptă rezolvarea pentru 
ca ultimul clinchet de .clopoțel săle 
găsească tot cu fruntea sus, așa 
cum, de altfel, au fost tot timpul a- 
nului.

Dar, iată că din ușa școlii o voce 
caldă, răsunînd ca o chemare

întrerupe și firul gîndurilor și cel 
al spuselor. Sosită chiar mai devre
me decît primii elevi, tovarășa pro
fesoară Oancea Sultana și-a pregă
tit toate cele de trebuință pentru 
meditația la matematici, și-acum își 
cheamă elevii. Și aceștia dau fuga 
în clasă, unde munca începe cu 
răbdare, cu stăruință pentru a se 
umple toate golurile din cunoștințe
le elevilor. Din observațiile și notă
rile făcute în cursul anului, profe
soara cunoaște ce poate fiecare e- 
lev și procedează după cerințe. Pe 
Hațegan loan îl ajută să se des

artistice, 
deosebită

contempo-

Filmul „Dragoste lungă de o seară 
în premieră la Alba lulia și Stremț

tuat însă decît în oricare altă parte, 
faptul că anul școlar e pe sfîrșite se 
simte în cancelaria profesorilor de 
parcă în fiecare pauză sau în fiece 
clipă de răgaz ar avea loc consi
liul pedagogic. Diriginții claselor 
consultă cu atenție cataloagele, stu
diază în special situația elevilor ră
mași în urmă și vin cu propuneri 
prețioase. Intre profesorii ce pre
dau diferite discipline e o mai strîn- 
să legătură. Așa, bunăoară, tovară
șa Oancea 
matematici, 
șa Repede 
agricultură, 
de aplicații 
ca măsurători, trasări cu 
jaloanelor și goniometrului, menite 
să fundamenteze cunoștințele teore
tice ale elevilor. Tovarășa Bulbucau 
Adriana, profesoară de limba ro- 
mînă, cu toate că nu are elevi în si
tuația de a rămîne corigenți la a- 
cest obiect, nu scapă nici un prilej 
pentru a cere concursul tuturor ce
lorlalți profesori în scopul impri
mării la elevi a unei scrieri și ex
primări corecte, far tovarășul Cor- 
nescu Gheorghe, la obiectul geogra
fie, folosind cu pricepere un bogat 
material didactic vine cu prisosință 
în sprijinul fixării cunoștințelor pre
date.

Cum însă lecțiile curente sînt pe 
sfîrșite la fiecare obiect de studiu, 
o preocupare de seamă a cadrelor 
didactice din Vințul de Jos o con
stituie pregătirile în vederea recapi
tulării finale. In acest sens au fost 
din timp constituite planurile de re
capitulare în care, pe baza unității 
metodice, sînt prevăzute capitolele 
ce urmează a se recapitula, materialul' 
didactic ce se va folosi și experien
țele ce se vor efectua la obiectele la 
care se pretează acest lucru.

Prin măsurile luate — o spune o- 
ricui tovarășul Pienaru Traian, di
rectorul școlii — sîntem convinși că 
vom adăuga noi' succese celor obți
nute în trimestrul II, cînd procen
tul de promovați l-am avut de 91 la 
sută la clasele I-IV și de 88 la sută 
la clasele V-VII. Și afirmațiile to
varășului director nu sînt lipsite de 
temei. Au la bază hotărîrea întregu
lui colectiv didactic și al tuturor e- 
levilor de a încheia cu succes de
plin anul școlar în curs.

Activitate susținută cu cartea

IN PREAJMA ÎNCHEIERII 
ANULUI ȘCOLAR

curce în ce privește operațiile cu 
numere zecimale. Oprită în drep
tul lui Ungur Vasile insistă asu
pra capitolului mărimi proporționa
le, iar elevei Vaida Domnica îi vine 
în sprijin să nu mai simtă o greu
tate în calculul procentelor. Și-apoi, 
asemenea tovarășei Oancea Sultana 
procedează toți profesorii Școlii de 
8 ani din Vințul de Jos în orele de 
meditații, pe care le țin cu regula
ritate fie înainte de începerea cursu
rilor, fie după terminarea acestora.

Hotărîrea de a încheia anul șco
lar cu cele mai bune rezultate stă
ruie în fiecare învățător și profesor, 
în fiecare elev al școlii. Mai accen-

Tovarășa profesoară Repede Sa
bina demonstrează elevilor sta
diul de dezvoltare a griului ca 
urmare a aplicării tuturor regu
lilor agrotehnice.

Duminică la Âmpoița
Duminică 17 mai, la căminul cul

tural din Ampoița va aveă loc fa
za raională a Festivalului regional 
de teatru: „A XX-a aniversare a eli
berării".

In scopul participării Iot cu cele 
mâi bune rezultate la această în
semnată manifestare cultural-artis- 
tică, formațiile de teatru din comu
nele Zlatna, Feneș-Galați și Am- 
•poița, promovate la faza interco- 
munală, s-au pregătit cu rîvnă fiind

Concursul bienal „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste" se 
desfășoară cu tot mai bune re- 

bibliote- 
sătești din 
în comunele 
se înregis-

socialiste"
cu tot mai 

zultate la majoritatea 
cilor comunale și 
raion. Peste tot
și satele raionului _
trează o creștere substanțială a nu
mărului de cititori, se organizează 
interesante manifestări de masă cu 
cartea. Și, îmbucurător este faptul 
că manifestările organizate sînt 
strîns legate de preocupările actuale 
ale colectiviștilor, țin pasul cu ele. 
Așa, de pildă, la biblioteca comuna
lă din Ciugud a fost prezentată nu 
de mult, cartea „Culturi intercala
te" și s-au organizat două expozi
ții de cărți pe această temă. Apoi, 
pentru a se veni în sprijinul culti-

-gata să urce- pe scenă cu piesele de 
teatru „Postul X", „Neamurile" și 
.„Ultima rădăcină". Și, de bună sea
mă că reușita va fi de partea celor 
mai buni din cei buni.

Pe zi ce trece formația de dan
suri a căminului cultural din Țel- 
na dovedește tot mai mult ta
lent în executarea „Invîrtîtei", 
„Hațeganei" și altor dansuri lo
cale. 

Sultana, profesoară de 
în înțelegere cu tovară- 
Sabîna, profesoară de 
a programat o seamă 
practice pe lotul școlar 

ajutorul

Poposind, anul trecut, pentru cî
teva luni pe meleagurile raionului 
nostru cu hotărîrea de a îmbogăți 
cu o nouă realizare cinematogra
fia noastră în plină dezvoltare, du
pă o muncă încordată grupul de 
cineaști și-a văzut strădania în
cununată de succes. Și, spre marea 
satisfacție a oamenilor muncii din 
Alba lulia și a colectiviștilor din 
Stremț, unde își au origina multe 
din imaginile filmului, noul film 
romînesc „Dragoste lungă de o 
seară" a fost prezentat în premie
ră în fața a mii de spectatori din 
cele două așezări.

Turnat după scenariul prozato
rului Alecu Ivan Ghilea, care deși 
Ia prima sa lucrare de acest gen, 
dovedește reale calități 
filmul zugrăvește cu 
pregnanță noile relații statornicite 
în viața satului nostru 
ran. Faptele prezentate, ca și evo
luția personajelor, reflectă cu deo
sebită putere cum noua «formă de 
proprietate colectivă asupra mij
loacelor de producție a schimbat 
nu numai fața satului, ci și menta
litatea oamenilor. Trecutului de 
umilinți, i se opune dreptul de afir
mare în cadrul unei vieți cinstite 
și demne. Evoluția celor trei su
rori — Victoria, Maria și Ileana, 
— eroine principale din film, vine 
tocmai să ateste acest fapt. Odată 
cu noua rînduială statornicită în 
sat, primele două eroine recapătă 
încrederea în propriile forțe, pier
dută într-un trecut de sărăcie și 
umilinți, își dobîndesc singure lo
cul în societate, atrăgîndu-și stima 
oamenilor, iar Ileana, mezina, tră
ind în condițiile satului nou este 
pătrunsă de optimism luptînd pen-

tru o dragoste curată și demnă.
Militînd pentru moralitatea eroi

lor, filmul dezvăluie treptat virtu
țile omului nou, încrederea în pre
zentul din care a dispărut prejude
cățile și în viitorul tot mai lumi
nos al celor ce muncesc. Și dacă 
din film se desprinde deosebit de 
viguros acest lucru, este atît meri
tul scenaristului, bun cunoscător al 
psihologiei țăranului, al regizoru
lui Horea Popescu, al regizorului 
secund Mircea Iva, al arhitectului 
Liviu Popa, cît și al cunoscuților 
și apreciaților actori Silvia Popo- 
vici (în rolul Măriei), Grațiela Al- 
bini (în rolul Victoriei), Ilinca To
moroveanu (în roTuI Ilenei). Octa
vian Cotescu (în rolul Iui Mihai), 
Sandu Sticlaru (în rolul Iui Gheor- 
ghe), Traian Stănescu (în rolul Iui 
Traian) și al altora care, printr-o 
interpretare aleasă, cuceresc tot 
mai mult inimile miilor de specta
tori.

Cu prilejul premierei de gală a 
filmului „Dragoste lungă de o sea
ră" la cinematograful „Victoria" 
din Alba lulia și cinematograful 
sătesc din Stremț mii de oameni ai 
muncii au făcut o caldă primire 
tovarășilor Alecu Ivan Ghilea, Ho- 
ria Popescu și Mircea Iva, o parte 
din realizatorii filmului, veniți 
mijlocul lor. Prin aceasta ei 
trimis un fierbinte salut tuturor ce
lor ce cu rîvnă și migală au con
tribuit la această nouă realizară a 
cinematografiei noastre.

A urmat apoi vizionarea filmului 
care a întregit încrederea fiecărui 
spectator că cinematografia noas
tră este pe zi ce trece tot mai ma
tură și dispune de posibilități neli
mitate de dezvoltare în viitor.

vatorilor de legume, în prezența co
lectiviștilor din brigada legumicolă 
au fost prezentate broșurile „Cul
tura legumelor timpurii în cîmp" și 
„Cultura rațională a principalelor 
legume și zarzavaturi".

Larga popularizare a cărților a- 
flătoare în biblioteca comunală din 
Citigud, la care se adaugă însemna
tul număr de manifestări de masă 
cu cartea, a atras spre bibliotecă, de 
la începutul anului și pînă la sfîr
șitul lunii aprilie, 453 cititori care 
au citit 4.285 cărți, mare parte din 
acestea fiind cu caracter agrozoo
tehnic.

IN CLIȘEU: Artista Ilinca Tomoroveanu într-o scenă din filmul 
„Dragoste lungă de o seară".

150.030 din nou în cursă
In marea timpului tic-tacul se

cundelor se aseamănă cel mai bine 
cu licuriciul din îndepărtata gala
xie. Și totuși aici la Depoul de lo
comotive din Teitiș secundele sînt de 
fiecare dată prețioase, au în timp 
valori nemăsurate. Cîteva secunde 
pe magistrala de oțel, în plin mers, 
la bordul locomotivei pot să-ți dea 
tot atîtea satisfacții cît și neplăceri 
hotărîtoare. Deci secundele aici au 
în timp valori nemăsurate...

★
Ion- Morar, șeful echipei de repa

rații de la Depoul C.F.R. din Teiuș 
își frecă, nu de puține ori în acea 
zi, mîinile a ciudă.

Nu merge cum trebuie? Fie că 
secundele astea trec prea iute, fie 
că 150.030 vrea să ne tragă clapa. 
Oricum însă trebuie să învingem. 
Așa cum ne-am angajat, locomotiva 
trebuie să plece în cursă cu cel 
puțin două zile înainte de vreme, tre- 

"buie să-i scurtăm „concediul".
In hala mare echipa își continua 

lucrul. Nu-i ușor să scurtezi o re
parație cu ridicarea de pe osii 
două 
șină 
taie.
tatea

cu 
zile, mai ales că imensa ma- 
își are atîtea. și-atîtea mârun- 
Și-apoi la o locomotivă, cali- 

lucjrărilor are o importanță

deosebită. Intr-urîă din zile, cu toa
tă bătaia de ciocane, vocea mai
strului Rancea Simion, răzbi sonoră.

— Fraților, ne prinde timpul din 
urmă. Cum stăm cu angajamentul?

Cuvintele cădeau grav și Moraru 
_ se făcea parcă mai mic decît era. 

Plănuia în gînd să dea din noucu- 
vînt de garanție, dar vedea că rit
mul reparației, deși se muncea cu 
suflet, merge anevoios. Mai bine 
se abținu...

Sirena sună scurt sfîrșitul zilei de 
muncă. In hală oamenii se opriră 
pentru o clipă din lucru. Gîndiră 
puțin și apoi se hotărîră să înceapă 
discuția.

— Tovarășe Moraru! N-ai încre
dere în forța echipei, crezi că noi 
nu sîntem preocupați de îndeplini
rea angajamentului? Este adevărat 
că lucrurile merg greu, trebuie mul
tă muncă dar... cînd toți sîntem ca 
unul, nimic nu ne poate sta înainte. 
De mîine înainte vom lucra 
oră, două în plus, pînă ce 
va pleca din nou în cursă...

Au urmat zile de muncă
dată. Radu Dumitru I, Hîrbea Pom
pei, Morar Ion 11, Cristea I. și toți cei
lalți membri ai echipei complexe se 
întreceau pe ei țnșiși'în hărniciei. A

fost nevoie să stea o oră în plus, a- 
poi cu toții, ca unul singur, au răs
puns chemării. Intr-una din 
aproape cînd locomotivei i se 
ceau ultimele revizii Morar îl opri 
pe Rancea.

— Ei meștere! Ce zici dacă ne 
sporim și mai mult angajamentul? 
Nu-mi cunoști oamenii din echipă? 
Ți-i spun eu. Oameni hotărîți să-și 
țină cuvîntul. r

zile, 
fă-

★
înainte de termen în 
de depou intră cineva

cîte o
150.030

încor-

Cu 3 zile 
biroul șefului 
zîmbind a mulțumire.

— Tovarășe inginer! Ai naibi 
ăștia din complexa lui Morar. 
150.030 a ieșit din probe și poate 
chiar azi pleacă în cursă. Cu^ trei 
zile mai înainte de termen! " 
oameni.

Cîteva ore mai tîrziu, din 
șefului de depou, călătoreau 
lea firelor, în spre regionala 
Cluj următoarele cuvinte: transmi
tem că locomotiva cu - numărul 
150.030 intrată în reparație cu ridi
carea de pe osii, a fost 
de echipa lui Morar cu trei 
înainte de termen...

De la celălalt capăt 
ginerul Ilie Dumitru 
puns scurt.

— Felicitări și urări de noi suc
cese.

Bravi

biroul 
pe ca- 
C.F.R.

terminată

firului, in-al
primi un răs-



Din activitatea organizațiilor de partid

îndeplinirea planului de transport 
la toți indicatorii

încă din primele zile ale anului 
1964 comuniștii din Autobaza Alba 
lulia și-au pus problema să desfă
șoare o largă muncă politică de 
mobilizare a întregului colectiv de 
muncă, pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan la toți in
dicatorii.

Periodic, atît în ședințele de bi
rou cît și în adunările generale ale 
organizației de bază au fost anali
zate cele mai importante probleme, 
care cereau o rezolvare imediată și 
care să ducă la îndeplinirea planu
lui de prestații pe loc de muncă și 
în același timp pe fiecare mașină.

In ședința biroului organizației 
de bază ținută în cursul lunii ianua
rie a.c. a fost analizată activitatea 
cabinetului tehnic, iar măsurile lua- 
jte cu această ocazie au dus Ia obți
nerea de noi succese în procesui de 
producție.

Pentru continua întărire a disci
plinei în producție, factor de mare 
importanță în îndeplinirea sarcini
lor de plan, adunarea generală 
a organizației de bază a analizat în 
luna februarie a.c., activitatea mem
brilor și candidaților de partid în 
sprijinul întăririi disciplinei în pro
ducție Ia fiecare loc de muncă. Ca 
și în celelalte adunări generale ale 
organizației de bază, membrii de 
partid printre care tov. Condrea Ti-

In atenția noastră, probleme 
ce frămîntă gospodăria colectivă

Comitetul de partid din gospoda
ra colectivă Micești, a acordat și 
icordă în permanență, atenție deose

bită creșterii, îngrijirii și furajării 
animalelor, considerînd aceasta ca 
una din sarcinile de seamă în ce 
privește dezvoltarea economică a 
gospodăriei colective.

!n luna aprilie a.c., comitetul de 
partid a analizat, într-o ședință, mă
surile ce au fost luate de consiliul 
de conducere al gospodăriei colecti- 
ce în vederea asigurării hranei a- 
nimaleior pentru perioada de iarnă, 
cît și felul cum vor fi îngrijite și 
furajate animalele în perioada de 
vară. Astfel, așa după cum s-a arătat 
în raportul prezentat în ședința comi
tetului de partid, de brigadierul zoo
tehnic a reieșit că a fost însămîn- 
țată în primăvară o suprafață de 55 
ha cu diferite plante furajere ca, 
lucerna, trifoi, sparcetă și altele 

Ccreîndu-se în felul acesta condiții 
fcjentru ca în perioada de iarnă ani- 

să poată fi bine hrănite, pro
ducția lor să crească.

In afară de aceasta, gospodăria 
colectivă dispune de o însemnată 
suprafață de fîhețe naturale. Pentru 
a crea condiții optime în vederea 
obținerii unei producții sporite de 
masă verde, întreaga suprafață a 
fost curățită de buruieni și arboret 
și an fost împrăștiate mușuroaiele.

Discuțiile purtate în cadrul șe
dinței comitetului de partid au fost 
axate în mod deosebit pe măsurile ce 
urmează a fi luate de consiliul de 
conduceree al gospodăriei colective,

Activități tinerești
COLECTAREA FIERULUI VECHI
Metalele vechi, care nu-și găsesc 

întrebuințare în întreprinderi, sînt 
colectate și expediate oțelăriilor. Co
lectarea fiecărui kg de fier vechi, a 
devenit o preocupare a organizații
lor U.T.M. a fiecărui tînăr conștient 
de importanța deosebită ce o repre
zintă metalele vechi în munca oțela- 
rilor, în vederea îndeplinirii angaja
mentelor lor de a da patriei cît mai

ALTE A
Tinerii au întreprins și alte acți

uni patriotice legate de înfrumu
sețare și gospodărire, iau parte ac- 
tivă la executarea diferitelor lucrări 

i construcții de interes obștesc.
Numai în ultima săptămînă, an

trenați în muncă de organizațiile 
U.T.M., tinerii din satele raionului 
au reparat și amenajat drumuri pe 
© distanță de peste 1.500 m.l.

Peste 100 tineri din Meteș si Fe- 

moftei, Răducan Nicolae și alții, do
vedind răspundere pentru întărirea 
permanentă a disciplinei în produc
ție, au analizat în discuțiile purtate 
diferite aspecte ale acestei proble
me, iar hotărîrea adoptată de adu
narea generală a organizației de 
bază a influențat în mod deosebit în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan.

Drept urmare, pe trimestrul 
1 al anului 1964, cu toate 
greutățile cauzate de condiții
le naturale (înzăpeziri, drumuri 
desfundate) planul de producție al 
înîreprinderii noastre a fost îndepli
nit și depășit. Astfel la tone tran
sportate. pianul a fost îndeplinit în 
proporFe de 113,7 la sută, cu 3,1 
Ia sută a fost depășit planul la tone 
kilometri, iar pe primele patru luni 
ale anului 1964 planul a fost înde
plinit în proporție de 106,4 la sută, 
rezutate la care și-a adus contribu
ția întreg colectivul de muncă eviden- 
țiindu-se în mod deosebit tov. Rădu
can N., Condrea Timoftei, Ivan 
Martin, conducători auto pe au
tobuze, Morar Crăciun, Popa Daniel, 
Cîmpean Nicolae, Dîrjan Gavril, 
Raț Gheorghe, Sas loan, Jibotean 
Gheorghe și alții, conducători autp 
pe autocamioane.

HANCHEȘ 1OAN 
secretarul organizației de bază 

Autobaza — Alba lulia

pentru ca animalele in perioada de 
vară să fie bine îngrijite și hrănite, 
folosind în acest scop în mod cît 
mai rational pășunile.

Din proprie experiență și împăr
tășind experiența bună cîștigată de 
alte gospodării colective din raionul 
nostru. în ce privește organizarea 
taberelor de vară pentru animale, 
comitetul de partid a dezbătut larg 
această problemă, a analizat po
sibilitățile de care dispune gospo
dăria noastră colectivă, recomandînd 
consiliului de conducere măsurile 
ce urmează a fi luate pentru a asi
gura îndeplinirea cu bune rezultate 
a propunerilor făcute.

Insușindu-și recomandările comi
tetului de partid, consiliul de con
ducere al gospodăriei colective a 
trecut de îndată la fapte. Astfel, au 
fost organizate două tabere pentru 
animale. Una pentru vacile cu lapte 
și alta pentru tineretul bovin, asi- 
gurîndu-se condiții optime de adă- 
postire a animalelor. Intrucît, în 
tabăra de la locul numit „Bilag" se 
simțea nevoia de apă potabilă pen
tru adăpatul animalelor, a mai fost 
construită încă o fîntînă.

Măsurile luate de consiliul de 
conducere ca urmare a îndrumărilor 
date de comitetul de partid, vor 
duce cu siguranță la obținerea de 
noi rezultate în ce privește crește
rea sectorului zootehnic și produc
ția animalelor.

NADIU IOAN
secretarul Comitetului de partid

G.A.C. Micești
-------------

mult oțel peste plan, la un preț de 
cost cît mai. scăzut.

Animați de această dorință, ti
nerii din întreprinderile raionului 
nostru, mobilizați de organizațiile 
U. T. M. au colectat și predat 
la I. C. M. în luna aprilie, peste 
250 tone fier vechi. Cele mai 
mari cantități au fost colectate de 
tinerii de la U.C.M. Zlatna, între
prinderea de morărit, I.R.l.L. și 
altele.

CȚIUNI
neș au executat prin muncă patrio
tică un gard la pepiniera I. F. Zlat
na, realizînd în acest fel însemnate 
economii.

Un însemnat număr de tineri, sînt 
apoi prezenți și la activitatea cultu- 
ral-educativă. La E. M. Zlatna, tine
retul a pregătit și prezentat piesa 
„Sosesc de seară", iar cei din sa
tul Totoi au organizat în mod plă
cut și instructiv „Duminică de ti
neret , J, _ a

Cărți noi

TOVARAS.OM

Expoziție de artă populară
In cadrul celei de a treia ediții a 

concursului bienal de artă populară, 
într-una din sălile Casei raionale de 
cultură din orașul nostru a fost or
ganizată o interesantă expoziție. Și 
varietatea obiectelor, expuse într-un 
decor pitoresc — reprezentînd inte
riorul unei case specific Munților 
Apuseni — a făcut ca încă din pri
ma zi. expoziția să fie vizitată de 
zeci și zeci de oameni ai muncii 
din localitate.

Printre cele mai frumoase și in
teresante exponate se numără pro
soape. covoare, costume țărănești 
din partea locului, obiecte din lemn, 
vechi de aproape 70-80 ani, vaze din 
lemn cu desene pirogravate precum 
și o interesantă colecție de obiecte 
de ceramică pentru decor.

Ca și în centrele de comună expo
ziția organizată la Casa raională de 
cultură s-a bucurat de un real suc
ces și în orașul nostru fiind vizitată 
încă în primele 5 zile de peste 900 
de oameni ai muncii.

Deputatul din circumscripția 12-a
IN CLIȘEU: Parte din obiectele de artă populară din expoziție.

Cînd a fost vorba de propunerea 
unui candidat de deputat pentru a- 
legerile de deputați în sfaturile 
populare de la 3 martie 1963, — a- 
legătorii din circumscripția electo
rală nr. 12 a comunei Sîntimbru 
n-au stat mult pe gînduri. Ei au a- 
cordat această cinste tov. Potopea 
Traian.

— II cunoaștem ca un om cinstit, 
harnic — a spus tov. Mîrza Parte- 
nie în adunarea cetățenilor cu oca
zia propunerii. „Este un colectivist 
harnic, pune mult suflet în activi
tatea sa, pentru întărirea gospodă
riei colective", au ținut să comple
teze alți alegători prezenți la. adu
nare. Apoi, cu ocazia alegerilor, a- 
legătorii din circumscripția electo
rală nr. 12 Sîntimbru au votat în 
unanimitate pentru tov. Potopea 
Traian, alegîndu-1 ca deputat în sfa
tul popular comunal.

La început, misiunea încredințată 
de alegători, nu i s-a părut prea u- 
șoară, mai ales că este pentru prima 
oară în viața sa cînd face parte 
dintre reprezentanții maselor în or
ganul local al puterii de stat. Dar 
dorința sa de a răspunde încrederii 
acordate, hotărîrea de care dă do
vadă în îndeplinirea sarcinilor în
credințate și mai ales sprijinul pri
mit din partea alegătorilor, l-au a- 
jutat pe deputatul Potopea Traian 
să facă față sarcinile»- încredințate 
de alegători.

In legătură cu îndeplinirea planului

Un semnal
La finele primului trimestru din 

acest an, pe graficul realizărilor, co
lectivul de muncă de la I.R.l.L. Al
ba lulia a înscris una dintre cele 
mai mari cifre din istoria întreprin
derii. Cu toate că, în comparație cu 
anul trecut, producția întreprinderii 
a crescut cu mult. în primele trei 

| luni din acest an. sarcina de plan la 
I producția globală a fost îndeplinită 
' în proporție de 129.6 la sută, iar la 
I producția marfă în proporție de 
j 130.9 la sută.

S-a început cel de al Il-lea tri- 
j mestru. odată cu luna aprilie. Co

lectivul întreg avea drept garanție 
| pentru înfăptuiri și mai mari — re- 
I zultatele lunilor trecute. Sfirșitul 

lunii aprilie însă, a constituit o sur
priză nu tocmai plăcută, un sem
nal de alarmă. După ce au fost în- 

1 cheiate toate situațiile nu mică a 
I fost mirarea cînd s-a constatat că 
I sarcina de plan la producția marfă 
I n-a fost realizată decît în proporție 
' de 90.7 la sută. Să rămîi cu aproape 
I 10 la sută sub plan, cînd cu o lună 
I înainte depășirea trecea de 30 la 
I sută.

— Ne-a tras înapoi sectorul cera- 
• mic — ne-a explicat tov. Brașovea- 
' nu Gheorghe. directorul întreprinde- 
I rii. Au fost ploi și. ce-i drept, au 

fost și unele lipsuri aici...
Să mergem puțin pe firul acestor 

afirmații. In cursul lunii aprilie sec
torul ceramic de la Sîntimbru a ră
mas, față de sarcina de plan, da
tor cu aproape 800.000 cărămizi. Se 
încearcă să se arunce vina pe fap
tul că au fost multe ploi în aprilie 
și nu s-a putut lucra. Au fost, ce e 
drept, ploi, dar au fost destule zile 
cînd s-a și lucrat. Au existat însă 
destule strangulări în producție, din 
cauză că reparațiile se fac de către 
atelierul de aici în mod superficial. 
Tovarășul Rațiu Vasile, mecanic șef, 
nu de puține ori face paradă de mun
ca sa, dar scapă din vedere să ara
te că excavatorul din carieră- a

Este cunoscut faptul că una din 
îndatoririle deputatului este aceea 
de a participa la sesiunile sfatului 
popular. Cu răspundere își îndepli
nește această îndatorire deputatul 
Potopea Traian, iar discuțiile ce le 
poartă în jurul problemelor de la 
ordinea de zi a sesiunii, propunerile 
ce le face, constituie de fiecare dată 
un prețios ajutor în activitatea sfa
tului popular.

Mereu în mijlocul alegătorilor, a- 
proape de frămîntările lor, deputa
tul din circumscripția electorală nr. 
12 găsește, cu ajutorul acestora, mo
dul de rezolvare a problemelor ce-i 
frămîntă. In întîlnirile ce le organi
zează cu alegătorii, ori de cite ori 
este nevoie, deputatul Potopea Tra
ian îi informează despre sarcinile ce 
stau în fața sfatului popular și-i 
mobilizează la îndeplinirea lor. E- 
xecutarea la timp a lucrărilor din 
campania agricolă de primăvară, în
frumusețarea circumscripției electo
rale, construirea noului local de 
școală, sînt cîteva probleme impor
tante ce au făcut obiectul unor con
sfătuiri ale deputatului cu alegăto
rii. Și, de fiecare dată s-au obținut 
rezultate frumoase în acțiunile în
treprinse. Astfel, în cadrul acțiuni
lor ce s-au întreprins de către sfa
tul popular comunal, pentru înfru
musețarea comunei, mobilizați de de
putatul lor. cetățenii din circum
scripția 12-a s-au situat în frunte. 
Pe drumul raional, pe o distanță de 

stat ore în șir din cauză că nu î 
s-au montat cuțitele sau s-a lucrat 
numai cu cuple direct. Nu mai 
puțin se face vinovat apoi și 
de alte reparații făcute la un nivel 
necorespunzător, provocîndu-se în
treruperi în procesul de producție. 
O altă cauză care a contribuit la 
nerealizarea sarcinilor de plan a fost 
și slaba organizare a muncii pe 
schimburi. Aceasta reiese din faptul 
că există mari diferențe de produc
ție de la un schimb la altul, fără 
să existe vreun temei. Șefii de schimb 
Brici loan, Hațegan Ioan II și 
Breazu Pavel nu folosesc timpul de 
muncă în întregime în scopul bu
rei desfășurări a muncii. De aceas
tă situație se face vinovat și șeful 
sectorului ceramic, tovarășul Klein 
Carol, care nu coordonează în su
ficientă măsură activitatea din sec
tor și dovedește lipsă de operati
vitate în luarea unor măsuri. Cu 
cîtva timp în urmă, sectorul a tre
buit să stagneze munca din cauza 
lipsei de nisip pentru degresare. In 
loc să se ia măsuri operative pentru 
a soluționa problema a fost maî 
ușor să arunce vina pe faptul că 
..e mare Mureșul" și nu se poate a- 
duce. Așa s-au pierdut sute și mii 
de cărămizi.

Pe lista sectoarelor deficitare la 
îndeplinirea planului pe aprilie mai 
figurează și sectoarele de extracție 
a minereurilor nemetalifere, alimen
tar și altele, din care cu ponderea 
cea mai mare sectorul extractiv. 
Aici sarcina de plan Ia producția, 
marfă a fost realizată doar în pro
porție de 81,73 la sută. Cauzele care 
au condus acest sector la nerealiza
rea sarcinii de plan sînt în primul 
rînd slaba utilare a sectorului și con
dițiilor în care se face trans
portul bentonitei. Zile întregi din 
cauza drumului impracticabil nu s-a 
putut transporta nici o tonă. In ce 
privește utilajul, aici se simte ne
voia unui excavator și a altor uti
laje, care ar duce la sporirea pro
ducției și creșterea productivității 
muncii. Această stare de lucruri se 
explică și din lipsa de sprijin a 
secțiunii de industrie locală a Sfa
tului popular regional. Toate aces
tea se resfrîng, așa după cum se 
vede, asupra îndeplinirii planului.

îndeplinirea ritmică și la toți in
dicatorii a sarcinilor planului de 
producție este o problemă ce trebu
ie să stea permanent în atenția în
tregului colectiv. A merge pe panta 
că, ceea ce pierd azi, acopăr din re
zervele de depășire din lunile ante
rioare, sau scot în viitor, este o te- 
dință cît se poate de greșită, dăună
toare asupra corelației, asupra tutu
ror indicatorilor. De aceasta trebuie 
să țină cont și conducerea I.R.l.L. 
Alba lulia care, cu sprijinul organi
zației de partid are datoria de a 
lua toate măsurile organizatorice 
pentru lichidarea lipsurilor existente.

500 metri au împrăștiat pietriș, au 
desfundat un șanț pentru scurgerea 
apelor pe o lungime de 800 metri, 
au văruit gardurile și au executat 
alte lucrări de înfrumusețare.

In vederea creării de condiții tot 
mai bune pentru învățămînt, în co
mună s-au început lucrările de con
struirea unui nou local de școală. 
Cetățenii din circumscripția ’ 12-a, 
mobilizați de deputatul lor partici
pă la executarea acestor lucrări. 
Pînă în prezent în marea lor majo
ritate cetățenii au executat cîte două 
zile de lucru,' contribuind în acest 
fel la construirea noului local de 
școală.

Deputatul Potopea Traian nu este 
străin nici de alte probleme ce stau 
în fața sfatului popular, cum sînt 
îndeplinirea îndatoririlor ce Ie au 
cetățenii față de stat, contractările 
cu statul și altele. In consfătuiri șl 
discuții cu alegătorii, deputatul Po
topea Traian, dînd exemplu perso
nal, a îndrumat alegătorii să-și a- 
chite obligațiile ce le au față de 
stat. îndemnul și cuvîntul deputatu
lui au fost ascultate. In circumscrip
ția 12-a, marea majoritate a cetă
țenilor și-au îndeplinit îndatoririle 
față de stat. De asemenea, toți ale
gătorii din această circumscripție 
au încheiat — cu organele contrac
tante ■— contracte pentru vînzarea 
către stat a unor însemnate can
tități de lînă.

Rezultatele de mai sus sînt rodul 
muncii harnice a cetățenilor din cir
cumscripția 12-a, mobilizați de de
putatul lor Potopea Traian.



Cum păstrăm mărfurile

m depozite și
An de an, ca urmare a dezvol

tării industriei noastre socialiste, la 
dispoziția populației sînt puse tot 
mai multe produse.

Ochiul consumatorului, obișnuit 
azi cu pretenția noilor condiții crea
te, observă totul, admiră ceea ce e 
frumos și este nemulțumit cînd mar
fa prezentată la magazin are urme
le păstrării neglijente. De aceea una 
din sarcinile deosebit de importante 
ce revin lucrătorilor din comerțul de 
stat și cooperatist, este păstrarea 
mărfurilor cu toată grija și atenția.

Ca o principală problemă ce se 
ridică de la bun început în direcția 
păstrării mărfurilor este fără doar 
si poate cea a spațiilor de depozitare. 
I.C.I. Alba lulia. deservește unită
țile cooperației sătești din două ra
ioane — Alba și Sebeș. Zilnic intră 
în depozitele acestei unități zeci de 
tone de mărfuri. Din păcate însă 
păstrarea acestor mărfuri se face 
în condiții cu totul necorespunzătoa
re, La depozitul central, de pildă, 
(șef de depozit Oprean I.) întîlnești 
lăsate în plină curte, sub cerul li
ber, zeci de lăzi cu diferite conserve 
de legume, sticle cu oțet și alte 
mărfuri ușor alterabile la soare 
sau ploaie, fără a mai vorbi de 
faptul că, in dosul unor magazii 
stau sub cerul liber adevărate mor
mane de baloane de sticlă (și cul
mea, fără nici o siguranță de păs
trare). Se justifică această situație 
prin lipsă de spațiu. Este adevărat 
că I.C.I. Alba lulia nu primește nici 
sprijin din partea Uniunii regionale 
a cooperativelor de consum, cu toa
te intervențiile făcute, dar tot așa 
de adevărat este că nici conducerea 
întreprinderii (director tov. Cianu 
Ion) nu în suficientă măsură a insis
tat ca acele mărfuri, care lăsaie 
afară se degradează, să fie adăpos
tite sub orice formă. Și căi pentru 
a fi rezolvate astfel de situații s-ar 
fi găsit. De pildă, la depozitul de 
fierărie (responsabil tov. Chirilă 
Cornel) stă în ploaie și vînt un lot 
de cîteva zeci de sobe. N-ar fi fost 
cîtuși de puțin o problemă să se 
improvizeze un șopron spre a Ie 
adăposti de ploaie. Dar... se vede cît 
de colo că, pe lîngă cauze obiective 
există și dezinteres.

Un mare volum de mărfuri ce se 
desface în cadrul orașului nostru și 
la Zlatna, trece prin depozitele 
I.C.R.A. Alba lulia. întîlnești de
seori în multe depozite aspecte plă
cute, marfa frumos aranjată și păs
trată cu grijă, ca de exemplu, la

această
2 (res- 
și altele 
păstra-

In magazine
depozitul cu ridicata nr. 1 și altete. 
Dar există și unele depozite întreți
nute necorespunzător unde s-au cui
bărit chiar și șobolanii. In 
situație este depozitul nr. 
ponsabil tov. Avram Petru) 
unde numai grijă pentru 
rea mărfurilor nu există.

In general se poate spune că gri
ja fată de păstrarea mărfurilor a 
devenit o problemă care stă în aten
ția majorității lucrătorilor din co
merț și cooperație. In depozitele de 
mînă si în magazine mărfu
rile sînt depozitate în locuri cores
punzătoare. Așa sînt de pildă, ma
gazinele alimentare din str. — 
Vladimirescu. Autoservire, 
zinele universale din Teiuș. 
si altele. Trebuie arătat însă 
sînt și magazine unde mărfurile sînt 
tinute în dezordine, deși sînt create 
toate condițiile pentru aranjarea a- 
cestor mărfuri. Așa stau lucrurile 
la Ighiu. Ia magazinul universal, 
unde mărfurile sint aruncate una 
peste alta. Pe bună dreptate spunea 
un colectivist din sat că, „n-au milă 
de frumos". Tot a hi la Ighiu au 
stat în ploaie cîteva pachete cu ra
fie pentru legat via. De asemenea 
la Hăpria. 
Făgădar I.) 
păstrate, nu 
chiar și în 
De altfel, asemenea lipsuri pot fi 
întilnite și Ia unele magazine din 
oraș. Dar mai mult, aici se întîlnesc 
și alte aspecte. Mărfurile alimeniare 
nu pot fi păstrate cu grijă deoarece 
majoritatea frigoriferelor din maga
zine (peste 10) nu funcționează. 
Din această cauză unii gestionari 
refuză să ridice marfa curentă, care 
lipsește de pe piață, pe motiv că 
e cald și fără frigorifer se poate 
altera. La unitatea nr. 145 din Zlat
na stă un astfel de frigorifer încă 
nemontat din luna decembrie, anul 
trecut.

\n arătat mai sus cîteva aspecte 
privind felul cum sînt păstrate măr
furile. Și situația scoasă la ivea
lă este in măsură să dovedească 
lipsa de grijă a unor lucrători din 
comerț față de păstrarea mărfu
rilor. De aceea se impune ca atît 
I.C.I., I.C.R.A. si O.C.L; Comerț 
mixt cît șî U.R.C.C. Alba lulia să 
controleze și să îndrume cu mai 
multă perseverență și răspundere pe 
cei ce gospodăresc aceste bunuri 
luînd măsuri operative împotriva o- 
ricărei lipsă de grijă față de 
mărfuri.

Tudor 
maga- 
Mihalt 
că mai

la magazin (gestionar 
mărfurile nu sint Pine 
numai in magazie, dar 
rafturile magazinului.

Din scrisorile corespondenților noștri
DIN NOU EVIDENȚIAȚI

Sub îndrumarea permanentă a 
ganizației de partid, muncitorii 
tehnicienii din cadrul Stației C.F.R. 
Teiuș au obținut în cursul acestui an, 
lună de lună, rezultate de seamă în 
muncă.

Desfășurînd cu și mai mult elan 
întrecerea socialistă în vederea în
deplinirii angajamentelor luate în 
cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării, colectivul de muncitori 
de aici a adăugat la șirul victorii
lor obținute pînă în prezent altele 
și mai frumoase, pe luna aprilie, sar
cinile de plan fiind îndeplinite la 
toți indicatorii în proporție de 103,5 
la sută.

or-
și

Duminica trecută, formațiile artis
tice ale Clubului muncitoresc din 
Teiuș au adăugat încă o ieșire și
rului d.e deplasări efectuate în ulti
mul timp în satele vecine. De astă- 
dată ei au evoluat pe scena cămi
nului cultural din Cistei. Și aici, în 
fața a 250 de colectiviști, au prezentat 
un reușit program artistic. Pe sce
nă s-au perindat, rînd pe rînd, so
liștii vocali Lazăr Octavian, Sil- 
vășan Anuța, Popa Ataria și Popa 
loan care au interpretat cînteceie 
„Dorul badi mă ajunge", „Mureșu- 
le. Crișule". „Cînd era badea-n Cin- 
drel" și altele, mult apreciate de 
colectiviști. Orchestra clubului a in
terpretat un potpuriu, iar echipa de

Regularitatea circulației a fost 
îmbunătățită cu 3,58 la sută, față 
de plan, staționarea vagoanelor în 
tranzit cu manevră a fost redusă 
cu 3,72 la sută, planul la tone nete 
marfă expediată depășit cu 79 la 
sută, iar sarcina statică a fost îm
bunătățită cu 13 la sută față de 
plan. Iată cîteva din obiectivele care 
a situat tura l-a mișcare pe loc de 
frunte, loc ocupa't și în luna apri
lie, pentru a 4-a oară în acest an.

O contribuție de 
rezultate au adus-o 
Gheorghe, Stoichiță 
Laurențiu, Dragu 
Gheorghe și alții.

seamă la aceste 
tovarășii Inocan 
Dumitru, Daisa

Alecu, Tîrtescu

LIȚU FILIP

fluierași a adus în fața spectatorilor 
o suită de cîntece populare romî- 
nești.

In continuare formația de teatru 
a prezentat pe seena căminului cul
tural din Cistei piesa „Freamăt de 
toamnă", care bine regizată de to
varășa profesoară Cîmpean Marla 
s-a bucurat ca și celelalte puncte 
din program de o deplină reușită.

Intr-o -atmosferă de voie bună a- 
poi, artiștii amatori, muncitori al 
Complexului C.F.R. Teiuș-Coșlariu, 
s-au prins în horă cu colectiviștii 
într-o însuflețită atmosferă de voie 
bună.

Minerul Vulcan — 
Refractara Alba 6-0 (2-0)

Scorul înregistrat în meciul dis
putat de echipa albaiuliană în de
plasare la Aninoasa, în fața echipeT 
/Minerul Vulcan, nu suportă nici o 
„scuză". Și aceasta cu atît mai mult 
cu cît în urmă cu o săptămînă în 
meciul cu Minerul Aninoasa dis
putat, ce-i drept, pe teren propriu, 
echipa albaiuliană și-a adjudecat 
victoria la capătul unui meci viu 
disputat în care toți jucătorii au dat 
satisfacții depline. Se credea astfel 
că jucătorii echipei Refractara, deșt 
aveau de susținut un meci dificil dtr 
Minerul A ulcan în deplasare, totuși 
vor avea un cuvînt greu de spus 
(mai ales ținînd cont de forma îrr 
care au evoluat cu o săptămînS 
înainte).

Spre regretul numeroșilor ei sus
ținători însă, jucătorii albaiulienML 
nu au reușit să țină piept adversar^T, 
lor decît în prima repriză șî atunci 
conduși cu 2-0. fn partea a doua- a 
meciului toți jucătorii noștrii au 
vădit semne serioase de oboseală 
fapt care le-a permis gazdelor să 
ridice scorul și aproape la fiecare 10 
minute să marcheze cîte un gol.

Felul în care au evoluat jucătorii 
noștrii și mai ales înfrîngerea cate
gorică înregistrată, trebuie să con
stituie tema unei serioase analize 
din partea secției de fotbaî, astfel ca 
în viitor să fie curmate asemenea 
surprize, iar jucătorii să evolueze 
constant de la un meci Ia altul..

*

DUMITRU LONGHIN

CLASAMENTUL
21
21
21
20
20
20

C.F.R. Simeria 
Min. Aninoasa 
Aurul Brad 
Constr. Huned. 
Parîngul Lonea 
Minerul Vulcan

3 34:15
6 44:26
5 47:23
5
7
8

de

Brigada artistică de agitafie a secjiei
Brigada artistică de agitație 

la mina Valea Dosului este una din
tre cele mai vechi formații artistice 
de amatori din cadrul E. M. Zlatna. 
Despre programele prezentate de 
această brigadă, atît în fața mine
rilor din împrejurimi, cît și pe sce
nele multor cămine culturale 
raion s-au spus de fiecare dată 
mai cuvinte de laudă. Aceasta 
urmare a interesului manifestat 
tovarășii Ștefan loan, Meteșan

din 
nu
ca 
de

Ni-

Toate forfote la întreținerea culturilor
trebuie intensificat Muncă rodnică

Gospodăria agricolă colectivă din 
Mihalț a însămînțat în primăvara a- 
cestui an aproape 1.000 ha cu di
ferite culturi prășitoare ca: porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui. 
cartofi, mazăre, fasole și multe al
tele.

Insămînțările fiind executate la 
timp și la un înalt nivel agrotehnic, 
majoritatea plantelor au răsărit uni
form și se dezvoltă bine. Pentru creș
terea viguroasă a plantelor este în
să necesar să se execute în aceste 
zile primele lucrări de întreținere.

Și, ce-i drept, aceste lucrări au în
ceput și aici. Pînă la data de 14 
mai s-a executat prima prașilă pe 
suprafața de 5 ha din cele 68 ha cul
tivate cu sfeclă de zahăr. Dar cum 
la Mihalț trebuie să se efectueze un 
volum mare de lucrări la întreți
nerea culturilor, este necesar ca 
încă din aceste zile să se treacă cu 
toate forțele la executarea în ritm 
intens a acestor importante lucrări 
de care depinde în mare măsură 
producția la hectar în acest an.

(Urmare din pag. l-a)

Rămînerea în urmă
Timpul călduros din ultimele zile, 

favorizează creșterea plantelor în 
cîmp și odată cu aceasta și a buru
ienilor care împiedică dezvoltarea 
normală a lor. Aceasta atrage după 
sine necesitatea urgentării lucrărilor 
de întreținere în special la culturile 
prășitoare care au fost semănate 
mai timpuriu ca sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui. sparceta și altele. 
Ținînd seama de acest lucru, în ma- 

’ joritatea unităților agricole socialis
te din raion s-a trecut cu toate for
țele la întreținerea culturilor, obți- 
nînd pe zi ce trece rezultate tot mai 
frumoase în muncă.

Cu toate acestea mai sînt încă 
■ unele conduceri de gospodării colec

tive, ce-i drept puține la număr, 
care deși au culturi unde lucrările 
de întreținere trebuie făcute, întîr- 

. zie cu încejperea acestora. Numai 
așa se explică faptul că pînă la data 
de 14 mai, la gospodăria colectivă 
din Vințul de Jos încă nu au înce
put lucrările de întreținere a cultu
rilor.

să fie recuperată
Rămînerea în urmă trebuie recu

perată în timpul cel mai scurt, tre- 
cîndu-se cu toate forțele la executa
rea primei prașile.

rea-soarelui și au început prașila I-a 
la cartofi.

Paralel cu efectuarea lucrărilor de 
întreținere, la Ciugud se lucrează 
intens la plantarea diferitelor ră
saduri în cîmp și se execută lucră
rile de îngrijire a legumelor tim
purii ca, roșii, castraveți, vinete, 
ceapă verde și altele, cultivate pe 
suprafața de peste 3Q ha. Pentru 
a obține producții sporite de legu
me la hectar, colectiviștii din Ciu
gud vor iriga în acest an o însem
nată suprafață cultivată cu legume. 
Pregătirile pentru aceasta au și în
ceput. In aceste zile se lucrează cu 
forțe sporite la amenajarea canale
lor principale 
gație.

colae, Opr?a Lazăr, Meteșan Aurel, 
Porcar Nicolae, Oprea Nicolae, Sta
na Ioan I și alții care în permanen
ță sînt preocupați de ridicarea nive
lului lor artistic, de pregătirea și 
reușita deplină a programelor pe 
care le prezintă publicului spectator.

Nu de mult, cu prilejul fazei ra
ionale al celui de al VlI-lea con
curs, brigada a adus din nou pe 
scenă crîmpeie din viața nouă a 
minerilor oglindind totodată însu
flețirea cu care minerii au pornit 
întrecerea în cinstea zilei de 23 
August.

In aceste zile, membrii brigăzii 
artistice de agitație ai secției sînt și 
mai preocupați. In timpul lor liber, 
încă de pe acum ei pregătesc un 
bogat program artistic închinat mă
reței sărbători de la 23 August și 
a Zilei minerului.

CARĂBEȚ AUREL

5
3
6

27: 6
16: 7

31:21
32:15
49:27

13
12
10
9 6

3
2

10
10

Textila Sebeș 21 10 2 9 S9:32 22
Refractara Alba 21 8 5 8 29:52 21
Jiul II Petrila 20 9 2 9 32:27 20
Știința Petroșani 21 7 6 8 26:34 20
Minerul Ghelar 21 7 311 23:43 17
Dacia Orăștie 21 4 611 38:46 14
Retezatul Hațeg 21 5 313 21:45 13
Minerul Teliuc 21 3 414 17:52 IO’

CLASAMENTUL 
campionatului raional 

Victoria A.Iulia 
Aurul Zlatna 
Recolta Galda 
C. F. R. Teiuș 
Ardealul A. lulia 
Mureșul Vinț

Meciul dintre C.F.R. Teiuș șF" u- 
reșul Vințul de Jos a fost omologat 
cu rezultatul de 3-2 pentru eehipa 
C.F.R. Teiuș.

ETAPA VIITOARE
Mureșul Vințul de Jos — Victoria- 

C.F.R. Alba: Aurul Zlatna — Ardea
lul Alba; C.F.R. Teiuș — Recolta 
Galda.

Din cele relatate mai sus se poate vedea că în 
dariilor colective din raion unde or ganizațiile de 
controlează îndeaproape activitatea consiliilor de conducere rezultatele 
de pînă acum sînt frumoase, lucrările de întreținere a culturilor se 
desfășoară în ritm susținut și la un nivel agrotehnic superior.

Cu toate acestea mai sînt încă unele conduceri de unități ca cele din 
Drîmbar, Totoi, Căpud și altele care continuă să rămînă în urmă cu 
aceste importante lucrări. Executarea la timp a lucrărilor de întreți
nere a culturilor este una din prin cipalele sarcini care stau în perioa
da actuală în fața consiliilor de conducere și a fiecărui colectivist, pen
tru executarea cărora trebuie luate din timp toate măsurile necesare. 
Trebuie folosită din plin fiecare cli pă bună de lucru în cîmp, astfel in
cit lucrările agricole să fie executate la timp, să fie folosite din plin 
mijloacele mecanizate ale S.M.T.-u lui la executarea acestor lucrări, 
iar inginerii agronomi din gospo dăriile colective să îndrume și să 
controleze practic pe teren felul cum se execută lucrările de întreținere 
a culturilor, urmărind să se execute numai lucrări de un înalt nivel 
agrotehnic, contribuind prin aceasta la sporirea recoltelor la hectar.

O. C. L. Comerț mixt Alba lulia și Zlatnași secundare de iri-

Imprimeurile de mătase și relon

majoritatea gospo- 
partid îndrumă și

SÎNT ELEGANTE, SUPLE ȘI DURABILE 

ȘI SE GĂSESC ÎNTR-UN BOGAT SORTI

MENT DE CULORI LA MAGAZINELE

Cooperativa,,Mureșul“ Alba lulia
execută:

Pentru populație, prin unitățile sale de deservire, cu 
materialul cooperativei sau al clientului:

— încălțăminte modernă, elegantă, de calitate, 
prin unitatea din Alba Iuli a, str. Piața 1 Mai 16.

— Articole de blănărie și tăbăcărie, prin cen
trul de comandă din Piața 1 Mai 16.

— Bobinări de motoare electrice, toate tipu
rile, reparații la mașini de spălat, frigidere 
și alte articole electrice de uz casnic.

— Vopsitorie și curățătorie chimică, prin cen
trele din Alba lulia, Călan, Hunedoara și 
Brad.

Bedacția si administrația. Alba lall a, Piața 1 Mai nr. 14. Tel. 739 - îiparal lntr. Poligrafice Hunedoara, subunitatea A. lulia, tel. 48>, - STAS B458-8I,


