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anala sărbătoare — Luna 
prieteniei romîno-sovietice — s-a 
născut și s-a dezvoltat din aspira
ția profundă a poporului către prie
tenie și relații frățești cu prima 
țară a socialismului triumfător, ea 
devenind un bun prețios al vieții 
noastre noi. O lună întreagă — 7 
Octombrie — 7 Noiembrie — își 
deapănă firul această sărbătoare 
născută din sinceritate și pe care 
vremea o consolidează, o șlefuiește 
ca pe o podoabă rară.

In condițiile neasemuit de grele, 
demascînd minciunile, calomniile și 
provocările propagandei reacționare 
îndreptate împotriva primului stat 
al muncitorilor și țăranilor — U- 
niunea Sovietică — comuniștii din 
Romtnia, aflați în adîncă ilegalita- 

1 te, chemau masele largi la luptă 
” pentru înfăptuirea unei politici de 

prietenie și alianță cu primul stat 
socialist de la răsărit, împotriva 
politicii aniisovietice dusă de bur
ghezie și moșierime. 4n acei ani
— cu un sfert de veac în urmă
— a luat ființă asociația „Amicii 

J^kP.S.S." care în pofida preută- 
^Br și îngrădirilor ridicate de au-

tori’ățile vremii, milita pentru re
lații prietenești cu Uniunea So
vietică.

Victoria insurecției armate de laA 
23 August, înfăptuită sub conduce
rea Partidului Comunist Romîn, a 
dat posibilitatea întregului nostru 
popor să-și manifeste liber, cu tot 
entuziasmul ce-I caracterizează, 
dragostea și prietenia p r.tru Uniu
nea Sovietică, recunoștința pentru 
marele nostru eliberator. Clădită 
oe unitatea de idealuri a popoare
lor noastre, construirea socialismu
lui și comunismului, prietenia ro- 
mîno-scvietică s-a transformat !n 

■jT anii ce au urmat după eliberare — 
într-o uriașă forță crea'oare.

Poporul nostru, însuflețit de un 
fierbinte patriotism. își făurește via
ta sa nouă, socialist. El știe că 
o garanție esențială a izMnzii pe a- 
ceastă cale o constituie sprijinul 

^^reros al primei țări a socialis- 
victorios, prietenia și cola- 

BSfarea frățească cu Uniunea So- 
vie’ică care l-a ajutat să-și con
struiască o industrie proprie, să-și 
creeze ramuri industriale noi. Din- 
tr-o t’ră „eminam,'n*e arrricolă"
— des'in pe care i-1 hărăziseră cla
sele exploatatoare — Romînia a 
dev®nit în an:i nuferii populare o 
țară cu o industrie în nlină înflo
rire, care astăzi produce într-un 
irimesfru mai m”lt decît întreacă 
nrodurtie industrie'3 din anul 193S. 
In agricultura tării noastre, in 
care s®c*orul social's* reprezintă 
n*stp 70 la su*ă, lucrează n»ste 
•țfi om tractoare, p-ste 11RM de 
-rxnbine nen*ru recoltatul pă-oaș»- 
kw si zer; de mii de alte mașini

A amirole. V:ata culturală a tării — 
tnv3’t3m?nfii1 literatura, ar- 

__ an cnn^eut în a'-esH ani o 
d» n-'-nn'-enut în anii do-
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Lunii prieteniei
In după-amiaza zilei de 7 octom

brie, in sala cinematografului ,23 
August" a avut loc o însufleți'ăa- 
dunare a oamenilor muncii din o- 
rașul Alba-Iulia, consacra'ă d”S- 
ctiiderii Lunii prieteniei romîno-so- 
vie'ice. La masa prez'diului au luai 
icc tovarășii Ș’efan Boureanu, 
prim-secetar al Com'tetului raio
nal de par'id, Cor moș Vasile, se- 
cr-'ar al Comitetu'ui orăș-nesc de 
patii-t, Bîzgă Aurel, prșed'nte 
a' Consil'ului sindical raional, Păș- 
teanu V'ctrr, șeful secției raionale 
de invătamînt și cu"'ră, repr-zen- 
rant ai crg”n;z"tii1'r de masă, 
fri'n‘”și în pr-ducție.

Tovarășul Păs'-anu Vic'or, des
chizând cdun~rea. a dat cuvîn'ul 
tfr'"ră^"'ui Dă'nar Dtimi'ru, s°cre- 
tarul Ccnsiliu’ui raional A.R.J-.U.S„ 
rare a conferențiat despre „Priete-

noastre de sub ju-

Luna prieteniei ro- 
îmbracă caracteris- 
după cum deosebite

meșierimii. Toate aceste realizări 
au fost dobîndite de harnicul nos
tru popor, condus cu înțelepciune 
de Partidul Muncitoresc Romîn în 
cei peste 15 ani ce au trecut de la 
eliberarea țării 
gul fascist.

Anul acesta, 
mîno-sovietice 
fici deosebite, 
sînt și vremurile pe care le trăim. 
Demonstrînd în mod elocvent su
perioritatea sistemului economic 
socialist, Uniunea Sovietică merge 
din succes în succes pe calea ce 
urcă spre primul loc în lume. Po
porul sovietic, printr-o muncă eroi
că și entuziastă a depășit numai 
în primele opt luni ale acestui an 
prevederile de creștere a produc
ției industriale din primul an 
al septenalului cu 4,5 la sută.

„Prin urmare — a spus N. S. 
Hrușciov cu prilejul vizitei sale în 
S.U.A. — în dezvoltarea economiei 
vom putea ajunge din urmă S.U.A. 
în ce privește volumul, iar apoi și 
pe cap de îocuitor, mai repede de
cît prevăd planurile noastre".

In aceleași zile, cînd ideile lurhi- 
ncase ale coexistenței pașnice sfî- 
șiau negurile încordării internațio
nale, cînd nava interplanetară so
vietică a străbătut spațiile oceanu
lui cosmic, atingînd suprafața 
lunii și cînd primuî spărgător de 
gheață — acționat de energie ato
mică — nava amiral „Lenin" 
început să spargă ghețurile Poli 
lui Nord — marea putere mondial 
care este U.R.S.S. a întins omînă 
prietenească, chemind o altă mare 
putere — S.U.A. — la o colabo
rare pașnică, la sfărîmarea ghețu
rilor „războiului rece"

Popoarele lumii au primit cu sa
tisfacție rezultatele vizitei lui N. S. 
Hrușciov în S.U.A. și au salutat 
cuvintele președintelui Consiliului 
de Miniștri aî U.R.S.S. care a de
clarat : „Vom face totul pentru ca 
acul barometrului să nu încline 
spre furtună și nici chiar spre va
riabil, ci să arate timp frumos".

Poporul nostru, alături de 
popoarele iubitoare de pace, 
nă in unanimitate inițiativele 
nii Sovietice în lupta pentru 
rea încordării internaționale, 
gramul ei de măsuri pentru dezar
marea generală și totală și urmă
rește cu un uriaș interes grandioa
sei realizări pe drumul construcției 
desfășurate a comunismului.

In zilele Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, alături de întregul popor, 
vor închina marii prietenii numeroa
se manifestări sărbătorești și oa
menii muncii din raionul nostru. 
Cu acest prilej ei îsi vor exprima 
încă o'tată recunoștința lor fier
binte fată de ponorul sovietic, al 
cărui snrij:n multilateral îl simt zi 
de zi în onera de construire a so
cialismului si consideră că una din 
crie mai sfinte îndatoriri este să 
păstrez» și să anere ca lumina o- 
'hi’nr prietenia eu Uniunea Sovie
tică.

toate 
spriji- 
Uniu- 
slăbi- 

pror

în-

Adunarea festivă consacrată deschiderii 
romîno-sovietice
nia rom'no-sovietică, chezășia
floririi Republicii Populare Romîne". 
Prin're altele, vorbi'orul a spus că 
anul ac-s'a Luna prieteniei romî- 
no-sov'etice îmbracă caracteris'ici 
deosebit”, după cum deosebite sînt 
și vremuri’e pe care le tră'm. Să ne 
gindim numai o clină! Succesele 
fără precedent ale Uniun'i Sovieti
ce, inițiativele ei curajoase și per
severente au făcut să crească ne
măsurat prest'g'u! ei in'ernational. 

In înche'erea cuvîn'ării 
bi'crul a arătat că pen'ru 
stră existența Un'i'n'i 
prie'eria ei este îndemn, 
c'e’ăș'e în mersul nostru înainte 
spr- ”oc'a'ism.

După con’erință, a fost prez"n’at 
proc"sul literar „Es'e vinovatăVe- 
ron'ca"?, din filmul „Zboară cocorii", 
după care a ridat filmul.

sale, vrr- 
tara noa- 
S'v-'etice, 
forță si

Cu planul trimestrial îndeplinit
Datorită intensificării întrecerii 

socialiste în cinstea zilei de 7 No
iembrie, aplicării unor metode a- 
vansate de lucru și a măririi indi
cilor de utilizare a utilajelor, co- 
lectvul de muncă de la Atelierul 
central de reparați din Alba-Ittlia 
a obținut rezultate de seamă.

Harnicul colectiv de aici a 
șit să-și îndeplinească planul 
ducției globale pe trimestrul 
în proporție de 101,9 la sută, cel

reu- 
pro-
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Cooperativele de consum din sa
tele raonului nostru au înregistrat 
în ultimul timp rezultate deosebit 
de frumoase în ce privește prelua
rea de produse contractate și a- 
chizțicnarea lor.

Astfel, în cursul lunii septem
brie au fost preluate peste 70.000 
kg cartofi, cu 20.000 kg mai mult 
decît era prevăzut. De asemenea, 
pe lingă prluarea d’n conractări

Aspect din sala de prese a combinatului de prelucrarea lemnului 
de ia întreprinderea „Horia" din Alba-Iulia. Lucrînd cu multă însu
flețire, muncitorii Pîrvu Mihai și Luha Gheorghe reușesc să-și de
pășească zilnic cu 4 la sută sarcinile de plan.Pentru continua îmbunătățire a muncii în sectoarele miniere

„Gh. Do
ua p'an de ma
in mod concret 
e”nduc”rii ad- 

în'rrgu!ui col"c- 
cel de-al IV-lea

R cent, biroul comitetului raional 
de partid, în baza hotărlrii Comite- 
'ului regional de partid, a anali
zat la fața locului în cadrul adună
rilor de partid și a unor consfătuiri 
temeinic pregătite, cauzele care au 
dus la s tuația ca întreprinderea 
„Gh. Doja" din Zlatna să rămînă 
da'oare statului o însemnată can- 
lita'e de produse și să nu-și reali
zeze angajamentul luat în direcția 
realizării unui volum sporit de e- 
cn-mii.

Membri ai biroului comitetului 
raional de partid au analizat temei- 
irc activitatea sec oarel-r, lipsurile 
care au existai în organizarea și de
sfășurarea muncii, propunînd măsuri 
concre'e pen'ru înlăturarea tuturor 
defici nțelor. Pen'ru continua îm
bunătățire a muncii tn sectoarele 
m'nrre al” în'rerrinderii "
ia" a fost adoptat 
suri care stabilește 
sarcinile ce rev'n 
m'nis'ra’ive ca și 
tiv de muncă în 
trim-s'ru al acestui an.

In c-Ie de mai jos vom relata 
despre unde lipsuri moni’estate în 
activitatea sec'orului Hanes, lin
sa r: care au reieșit cu prlejul con- 
sfătvrii organ'zale pe s”dor. Din 
partea b'râului comit”'ulu' raional 
d” port'd la această constă'uire a 
par' 'ci-at tov. Ș'efan B-ureanu, 
nrim-seerdar al Comitetului raio- 
nti de partid.

Ar
Snctcrul Han-ș deține în cadrul 

între-r rd rit „Gh. Doja" ponderea 
c a mai mare, în ce priv-ște sar
cinii” danului de rrodxcție. In 
ult'mii an-', ca urm-re a dezvoltării 
î.n're-rinderi', în cadrul -ec'oru'ui 
au fost înfăptuite un șir îti're, 
măsuri care au lărgit în i.—'

n'reg de. 
mod con-

Se înfăptuiesc prevederile plenarei C. C. al P.M.R.

tineretului
Răspunzînd cu entuziasm sar

cinilor trasate de Plenara C. C. 
al P.M.R. din 13-14 iulie a.c., ti
nerelul din raionul nostru desfă
șoară o însuflețiră muncă pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate.

Mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M., tinerii din între
prinderile din raion, muncind cu 
enuziasm sub lozinca „Cît mai 

mul'e economii pentru înflorirea 
patriei" au reușit să realizeze

al producției marfă a fost depășit 
cu 8,5 la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 5,6 la sută față 
de plan.

In fruntea întrecerii s-au situat 
muncitorii Simțea Andrei, Dreghici 
Ion, Goia Dumitru, Josan Manole, 
Trif Ion, Barb Ion, Meteșan Ștefan 
și mulți alții, care și-au depășit 
sarcinile de plan, dînd în același 
timp și lucrări de bună calitate.

<3-----------------------------

Mari cantit&ti de produse agricole vîndute statului
a unei însemnate cantități de grîu, 
unitățile cooperației au mai achi
ziționat în plus de la țăran i mun
citori o can'ilaie de peste 107.000 
kg grîu, circa 35 vagoane de pru
ne și o mare cantitate de ouă. In 
rîndul cooperativelor fruntașe la 
preluări din con'ractări și achiziții 
sînt cele din Teiuș, Cricău, Alba- 
lulia, Hăpria și altele.

capacitatea de producție, 
sectorului cu mașini mo
dus în mod nemijlocit la 

producției și productivi-

cu greutățile bravii mi- 
aici au dovedit adevărate 
eroism.
cu începerea anului aces-

și 
de 
de 
ce

siderabil 
Utilarea 
dern? a 
creș erea 
lății muncii, astfel că ani la rînd, 
ca urmare a muncii avîntate, mi
n-rii acestui sec'or au dobîndit nu 
o da ă succese mari care au ridi
cat sectorul la locul de fruntaș pe 
în'reprindere. Au fost cazuri tind 
în lupta 
neri de 
fapte de

Odată
ta, in fața sec.orului Haneș, ca de 
altfel în fața întregii întreprinderi, 
s-au pus sarcini sporite de plan. 
Era deci nevoie de o mobilizare 
mai puternică a colectivului 
muncă, spre a îndeplini lună 
lună sarcinile ce-i reveneau. Și 
e drept, cîfeva luni în șir, sectorul 
a reușit în mod sistematic să-și 
realizeze sarcinile și uneori chiar 
să le d-pășească. Ac asta s-a în- 
tîmplat însă n"mai în unele luni, 
deoarece în alte luni din acest an 
sectorul nu și-a realizat sarcinile 
de plan, trăgînd în urmă întreaga 
în'reprindere. In timp ce alte sec
toare din cadrul in'reprinderii au 
reuși' să realizeze însemnate depă
șiri de plan 
s rios prețul 
n”ș, luat pe 
cest an, n-a 
din sarcina
venea. In același timp, ca urmare 
a n realizării p’anului, a depășirii 
cheltui-Elor stabilit”, prețul de cost 
a fest și el derășit în mod consi- 
d'-rabl. Și fadul că din totalul de- 
pă':ri' pretu'ui de cost pe între
prindă” sec’-rul Haneș d-ține sin
gur 71 la sută, dovd”ște clar că 
în acest sector au exis'at serioase 
deficiențe care au condus la acea- 

și să reducă în mod 
de cost, sectorul Ha- 
primele 8 luni din a- 
realiza' o mare parte 

de plan ce-i re-

pînă în prezent economii în va
loare de peste 495.000 lei. In 
frunfea luptei p n’ru cît mai multe 
economii s-au situat secția tine
retului de la fabrica „Ardeleana" 
din Alba-Iulia, care a realizat o 
economie de 135.0C0 lei și tinerii 
de la Uzina Me'a’o-Chimică Zlat- 
na, Complexul C.F.R. Teiuș-Coș- 
lariu, Atelierul central etc. De re
marcat este faptul că tineretul din 
raion a par'icipat la largi acțiuni 
nai ridice de îndiguiri, colectarea 
fieru'ui vechi, electrificarea co
munelor, refacerea patrimoniului 
for s'ier etc. Numai tinerii înca
drați in brigăzi de muncă patrio
tică au efec'ud res'” 31.000 ore 
muncă voluntară, realizând eco
nomii ce trec de 80.000 lei.

O nouă 
unitate alimentară
In ultimul timp, în raionul și o- 

rașul nostru au luat ființă noi uni
tăți de alimentație publică și de 
desfacere, ca urmare a creșterii 
producției alimentare și industriale 
și a ridicării nivelului de cumpă>- 
rare al populației.

De curind, în orașul nostru, pe 
strada Unirii, a fost deschisă prin 
grija conducerii O.C.L. Alimentara, 
o nouă uni ate. Aici, se vinde zil
nic populației lapte proaspăt.

Tot în localul acestei unități, bine 
și frumos amrnajat, cetățenii pot 
S“rvi i—* —" J —” *'*'
produse

iaurt, brînză de vacă și alte 
lactate.

Vor fi ferite de stricăciuni 
peste 300 hectare teren
Pe valea Craivei, depunîndu-se 

an de an, mîlul adus de ape a fă
cut ca această vale să se înfunde, 
preducînd pagube însemnate atît 
culturilor cît și finațelor.

Față de această situație țăranii 
muncitori din Cricău n-au rămas 
nepăsători. La îndemnul sfatului 
popular, al deputaților, în cadrul 
lucrurilor de îmbunătățiri funciare, 
sute de săteni au început o muncă 
stăruitoare. Astfel fiind, în puține 
zile ei au executat săpături în vo
lum de 146 m.c.. primii care și-au 
terminat porțiuni’e repar'izate fi'nd 
Jurj Dominic, Adam Traian, Rus 
Amfilofie și Prața Ion.

Lucrările continuă. Valea va fi 
desfundată pe o distanță de 3,5 
km, prin ac°asta urmînd a fi ferite 
de sfricăcitmi peste 300 ha. teren.

stă situație. De altfel lucrările 
consfă uirii care a avut loc pe sec
tor, au scos cu toa'ă puterea îne- 
vidență acest lucru.

Ce s-a întimplat la sectorul Ha- 
neș ? De ce sectorul Han-ș e co
daș pe în reprindere ? Conducerea 
sectorului (șef tov. ing. Motocea N.) 
,cau‘ă să arunce neindeplinireasar- 
c nilor de plan pe seama „cauzelor 
obiective". Acesta e un 'ucru nea
devărat și situația de la fața locu
lui îl dovedește cu prisosință. ■ Nu 
au exis'at cauze ob'ective ci a e- 
xistat mai d grabă o slabă organi
zare a muncii, o totală lipsă de 
inieres dn part~a S'ful ui de sec
tor, ing. Motocea Nicode.

In cadrul consfătuirii numeroși 
muncitori au ridicat cuvîn'ul și au 
ară'at deschis că ne rea' zarea pla
nului se datorește faptului că ae
rul comprimai e insuf'dent, călip- 
s”ș‘e oțe'ul corspunzător pentru 
sfredele și că se face în mare mă
sură s'mțită li-sa de vagoneie 
goale. De as menea, o seamă de 
a'te lipsuri, ca organizarea defec
tuoasă a lucrului în subt ~ran. nefolo- 
sirea la max'mum a timpului de 
lucru etc., sînt cauze pr-'ncipale 
care ou condus la ac iadă si'uație. 
Și de fopt acesta e adevărul. Dar 
să lăsăm tap'e'e să vorbească.

Numeroși munci'cri p”rt:cipanți 
la crns!ă'u're au arăta' că Doseș
te a-vl comprimat ifițnd as'fel ne- 
voiți să piardă or” în‘r”gi fără 
să poată lucra. E ad”văr”t că ac- 
fudul d bit de ”er p încă m'c.dar 
tot așa d” adevărat es'e că nu e fo- 
los't raționa’, pen'r'' a sa'is’a ce cerin
țele sectorului. Dorr- s” îrdr”- n- 
fapt. In timp ce min-rii d"c linsă

N. GIURGIU

(Continuare în pag. 4-a)



Să fie grăbit ritmul însămințărilor La munca de cooperativizare să participe
toate forțele satului

Raid anchetă
Ținînd seamă de experiența anilor trecuți, cînd culturile de ce

reale însămînțate din vreme au dat recolte -sporite, lucrătorii din gos
podăria agricolă de stat din Galda de Jos, colectiviștii din. Țelna, O- 
breja, Oiejdea, întovărășiții din Șard, Vințul de Jos și alții au în- 
sămînițat în acest an cereale de toamnă pe suprafețe importante. Fap
tul însă că pînă la 5 octombrie procentul la insămințări, în etapele 
corespunzătoare nu s-a realizat decît în proporție de 37 la sută, do
vedește că în raionul nostru însămînțăriie se desfășoară sub posibi
lități.

Pentru a grăbi ritmul însămințărilor, ziarul „Steaua roșie“ a ini
țiat un raid-anchetă.

Mai jos dăm unele constatări făcute cu prilejul acestui raid.

Fiecare tractorist 
la nivelul sarcinilor

In frunte Ia
Colectivul de muncă al gospo

dăriei agricole de stat din Galda 
de Jos, sprijinit și îndrumat de or
ganizația de partid din gospodă
rie, depune mult suflet în campa
nia agricolă de toamnă. Ajutat la 
recoltări de oamenii muncii din în
treprinderile și instituțiile din raion, 
acest harnic colectiv a reușit să 
recolteze porumbul și să elibereze 
terenul în vederea însămințărilor 
pe o suprafață de peste 200 hec-
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tare teren care a fost arai și însă- 
mînțat cu orz, secară și grîu.

Concomitent cu lucrările de in
sămințări s-a recoltat și insilozat 
peste 100 vagoane de porumb.

Cu multă însuflețire au muncit 
la ară'uri și insămințări tractoriștii 
Gruian Nicolae, Stînea Visalon, 
Sularea Macovei, Seneșan Vasile 
și alții, care au depășit zilnic sar
cina de plan și au făcut numai lu
crări de calitate.

In timp ce stațiunea de mașini 
și tractoare din Alba-Iulia se mîn- 
dreș'e cu tractoriști, cum sînt Ca
role Vasile din brigada a VII-a, 
Șandru Ion din brigada a Il-a, 
Crișan Cornel din brigada a l-ași 
alții, care au realizat planul pe 
campanie în proporție de 71-83 la 
sută, acordă o atenție deosebită în
treținerii tractorului și fac lucrări 
de bună ca’itate, se mai găsesc și 
unii (cei drept puțini la număr') 
care fac mai puțină cinste stațiunii. 
.Ist este, de exemplu, tractoristul 
Moraru Isidor, care în timpul bun 
de lucru, în loc să are de zor se 
complace să lase lucrul și să joace 
popice. Nu mai vorbim de felul 
cum iși întreține utilajul ce-l are 
în primire și care lasă foarte mult 
de dorit. Față de asemenea lipsuri, 
conducerea stațiunii socotim că 
știe ce are de făcut.

Cînd lipsește preocuparea
Dacă în comuna Ighiu și satele 

aparținătoare unele unități agricole 
cooperatiste sînt avansate la recol
tări și insămințări, așa cum este, 
bunăoară, gospodăria colectivă din 
satul Țelna, unde datorită bunei or
ganizări a muncii, s-a eliberat din 
vreme terenul, s-a arat, s-a îngră
șat chimic și s-a însămințat cu 
grîu pînă în prezent peste 80 la 
sută din suprafața planificată, sau 
cum este gospodăria colectivă „Ar
dealul" din Ighiu, unde au fost 
însămînțaie cu cereale de toamnă 
peste 20 hectare, nu același lucru 
se poate spune despre întovărășirea 
agricolă „Steaua roșie" din Ighiu 
și întovărășirea din Țelna.

La întovărășirea din Ighiu, de 
exemplu, (președinte tov. Muntean 
lacob), datorită slabei preocupări 
a conducerii întovărășirii în pro
blema însămințărilor, pînă la 5 
octombrie nu s-au condiționat de- 
cit circa 1.000 kg sămință, deși 
această unitate are la îndemînă 
triorul său. Cit d spre însămințat, 
pînă la aceeași da‘ă nu s-a băgat 
in pămînt nici un bob. Ținând sea
mă de forțele de muncă de care 
dispune întovărășirea din Ighiu. 
dacă conducerea întovărășirii în
drumată de organizația de partid 
va munci cu mai mult simț de 
răspundere, recoltările, arăturile și 
însămînțăriie vor putea fi terminate 
în cel mai scurt timp.

Mult rămase in urmă sînt, de a- 
semenea, insămințări!" și la înto
vărășirea agricolă din satul Țelna. 
Aici, datorită fapfu’ui că tov. Si- 
mescu Maria, inginer agronom al 
comunei, nu a delimitat încă înca
drai lucrărilor de tarlalizare sola 
de griu a întovărășirii, înfovără- 
șiții nici nu cunosc încă terenul 
unde să facă arăturile și să însă- 
mințeze.

ui din Ighiului griului pe ogoarele G.A.C.
------------- ♦♦-------------

Cînd nimeni nu se interesează
An de an experiența a dovedit 

că numai o sămință bine aleasă, 
tratată și însămînțată din vreme, 
in teren îngrășat și bine pregătit 
poate să asigure o recoltă sporită. 
Acest lucru se vede insă că scapă 
dm vedere conducerii întovărășirii 
din satul Coșlariu, in frunte cu to
varășul Viad Ion, președintele înto
vărășirii și tovarășului Bărbuț Flo
rian, membru în comitetul executiv 
al sfatului popular din comună, 
care răspunde de buna desfășurare 
a însămințărilor în acest sat.

Așa se explică faptul că la Coș
lariu, sat complect cooperativizat, se 
tărăgănează condiționarea semin
țelor și executarea arăturilor pen
tru insămințări. Mai mult decît a- 
tît, la centrul de condiționat semin
țe, pus la dispoziția întovărășirii.

triorul
pen'ru _
nă Alexandru, iar pe o semănătoa
re de cereale, care se găsește tot 
aici, prost întreținută și-au făcut 
culcuș păsările de curte.

Pentru ca însămînțăriie să 
desfășoare in bune condițiuni, 
impune mai multă preocupare 
această direcție din partea condu
cerii întovărășirii și a organelor de 
partid și de stat din comună.

de aici folosește de cuibar 
găinile locuitorului Geamă-

se 
se 
în

Ău condiții pentru a deveni fruntași la însămînțări
Cu toate că în cadrul lucrărilor 

de tarlalizare au fost delimitate 
precis solele ce se însămînțează în 
toamna aceasta cu grîu și alte ce
reale păioase, la Ciugud se întîr- 
zie nepermis executarea insămînță- 
rilor.

Decalajul mare existent în co
muna Ciugud intre recoltări și în- 
sămînțări, unde porumbul a fost 
recoltat în proporție de peste 90 
la sută, în timp ce însămînțăriie 
au fost îndeplinite doar în propor
ție de numai 33 la sută, scoate în

evidență slaba preocupare a celor 
3 întovărășiri din satele comunei 
în direcția pregătirii terenului a 
strîngerii seminței și a executării 
in comun a însămințărilor.

Dacă organele de partid și co
mitetul executiv al sfatului popular 
din comună vor sprijini mai con 
erei conducerile întovărășirilor în 
munca lor, cu siguranță că comu
na Ciugud, care dispune de forțe 
puternice de muncă, va ajunge 
prinde comunele fruntașe la însă- 
mînțări.

C o u c luzii
" j ! raidului, rezultă că in multe comu- 

ca Mihalț, Berghin, Stremț și altele, recoltările, ară'urile și însă- 
mînțările sînt mult întirziate. Nepermis se tărăgănează strîngerea 
și condiționarea semințelor, înlocuirea celor necorespunzătoare cu al
lele mai valoroase, în întovărășirile din comunele Ciugud, Ighiu, Sin- 
timbru etc.

Ținînd seamă de faptul că în aceste zile însămînțăriie se pot des
fășura încă în condițiuni optime, organizațiile de partid și comite
tele executive ale sfaturilor populare de ia comune trebuie să îndru
me târg conducerile gospodăriilor colective și ale întovărășirilor a- 
gricole să intensifice ritmul recoltărilor, să elibereze imediat terenul 
de pe suprafețele ce se însămînțează in toamnă, să grăbească arătu
rile și să însămînțeze în comun numai sămînță de soi, aleasă și 
tratată și cu putere mare de încolțire. Să se respecte la insămințări 
solele stabilite prin tarlalizare.

Din cele constatate cu prilejul 
ne, <

Hăpria este una din comunele 
raionului care posedă o mare su
prafață de teren agricol. Cu cîțiva 
ani în urmă, în satele comunei, ță
ranii muncitori, ascultînd sfatul co
muniștilor, au pășit pe calea înto
vărășirilor agricole. An de an, ca 
urmare a rezultatelor muncii în 
comun, spre întovărășire a pășit un 
număr tot mai mare de țărani 
muncitori, astfel că s-a ajuns ca 
unele sate ca Straja și Drîmbar să 
fie complect cooperativizate. Pe în
treaga comună procentul de coope
rativizare este azi de 72 la sută. 
Numai în ultimele 2 săptămîni, ca 
urmare a muncii politice desfășu
rate de organizațiile de partid și 
de stat din comună, în sectorul so
cialist a mai fost atras un mare 
număr de țărani muncitori cu o 
suprafață de oeste 120 ha teren. A- 
cest rezultat dovedește cu toată tă
ria că în cadrul comunei sînt posi
bilități ca într-un timp relativ scurt 
cooperativizarea agriculturii să fie 
complect terminată.

îndeplinirea acestei sarcini pre
supune însă desfășurarea unei in
tense munci politice, spre a arăta 
țăranilor 
pe care-1 
în comun, 
la Hăpria
ceastă direcție. Nu! Din contră, se 
poate spune că în ultimul timp 
munca politică pentru cooperativi
zare a fost mult înviorată. Corni, 
tetul comunal de partid a reorgani
zat colectivele de agitatori și le-a 
delimitat munca în cadrul circum
scripțiilor electorale. Dimineața și 
seara, cînd țăranii muncitori pot fi 
găsiți mai ușor acasă, aceste colec
tive 
citori
întovărășirii, 
se înscrie cu 
celași timp, la 
echipă stă de
care vin spre a-și aduce cereri de 
intrare în întovărășire. In felul a- 
cesta au fost 
zultate.

Dar tot așa 
în comparație
munei și, ținînd cont de suprafața 
mare ce mai este de cooperativizat, 
rezultatele obținute sînt nesatisfă
cătoare. Și aceasta nu e întîmplă- 
tor. In cadrul comunei respectiv în 
satele unde mai există teren de coo
perativizat munca este dusă de un 
număr restrîns de agitatori, în 
timp ce forțele puternice se mul
țumesc să stea ea niște. spectatori,

fără să-și aducă contribuția la a- 
pe

muncitori avantajul mare 
au muncindu-și pămîntul 
Și nu se poate spune că 
nu se muncește în a-

trec pe
care

țăranii mun- 
teren înafara 

îndrumă să 
terenul. In a-

la
au
Și-i
tot

sfatul popular o altă 
vorbă cu oamenii

obținute și unele re-

de adevărat este că 
cu posibilitățile co-

tragerea țărănimii muncitoare 
calea agriculturii socialiste.

La Hăpria sat, de pildă, în 
drul colectivelor formate au 
cuprinse și cadrele didactice, 
dacă ' despre unii tovarăși că Sîrb’u 
Nicolae și alții se poate spune că 
muncesc în această direcție, apoi 
trebuie arătat că sînt aici unii to
varăși c.a Reveneală Boris, Morar 
Maria, sticlea Alexandrina și ațții, 
care nici nu vreau să audă de așa 
ceva. Tovarășele Morar Maria, Mi- 
clea Alexandrina și Sabău Ileana, 
cum termină munca la școală pleacă 
imediat, prima la Șeușa și celelalte 
la Alba-Iulia. O slabă contribuție 
își aduc la munca de cooperativi
zare și lucrătorii cooperativei și 
unii deputați. însuși tov. Lăpăduș 
loan, președin+ele cooperativei, nu 
sprijină sufiernt această muncă, 
fără a mai vorbi de unii salariați 
ca Medrea loan și Lăpăduș Ana 
care, deși au în jurul a 2 hectare 
ter'-n fiecare, s-au înscris în întrț- 
vărășre doar cu cîte o jumătate 
de hectar.

Slab se muncește în problema 
coopera1 ivi zării si în satul Dumi
tra. Aici principalele lipsuri por
nesc de la însăși slaba activitate a 
organizației de bază, care nu des
fășoară o susținută muncă politică 
pen'ru atragerea masei de țărani 
muncitori cu tot pămîntul în înto
vărășire, deși aici mai sînt de coo
perativizat circa 280 ha teren. Tre
buie arătat că 'unii membri de 
partid ca: Dobrescu loan, Oanc^^ 
Ioana, Mărcii loan și chiae secțB 
tarul organizației de bază, tov. 
Coman Ioan, nit constituie exem
plu pentru țăranii muncitori deoa
rece sînt înscriși cu suprafețe mult 
prea mici 
pe- care îl 
diții nu e 
desfășoară 
cooperativizarea întregii 
Față de situația aceasta, 
are și comitetul comunal de partid, 
care n-a analizat această situație 
și n-a căutat să arate acestor mem
bri de partid că ei au datoria ca 
să fie în primele rînduri ale mun
cii pentru traducerea în viață a 
politicii partidului.

In comuna Hăpria se poate și 
trebuie intensificat ritmul coopera
tivizării. E nevoie însă ca sf. ' ' 
popular comunal și < 
partid să antreneze toate forțele co
munei în lupta pentru atragerea 
țăranilor muncitori pe: calea agri
culturii socialiste.

ca- 
fost

Și

față de totalul terenului 
au. Or, în astfel de con- 
de mirare că aceștia nu 
muncă politică pentru 

suprafețe, 
o lipsă

însă ca sf.^jL 
organizațiile^^!

Să cunoaștem grandioasele realizări ale constructorflorconunlsmulul

(IV) Date edificative dintr-o mare expoziție
(Urmare din numărul trecut)

In cea de a 6-a sală a pavilio
nului central, vizitatorul se află 
în fața unei imense fotografii a șe
dinței celui de-al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., în cursul căruia tov. 
N. S. Hrușciov a făcut raportul 
său asupra cifrelor de bază adez- 
vol ării economiei naționale a U- 
niunii Sovie'ice pentru 1959-1965.

Fotografiile documentare din a- 
ceastă sală, consacrate discuțiilor 
care au precedat Congresul al 
XXI-lea, arată că Partidul Cornu
a's", întărit prin activitatea crea
toare și inițiativa maselor, determi
nă problemele principale ale con- 
sruirii socialismului în mod just.

.4 7-a sală este consacrată pro
greselor științe^ și perspectivelor 
dezvoltării agriculturii socialiste. 
Cerealele sînt tema principală a 
acestei săli. Această cultură este la 
baza producției agricole. Diagra- 
m-le ardă avîntul rapid al recol
telor globale: 8.508.000.000 puduri 
în 1958 fată de 5.036.000.000 pu
duri în 1954. Valorificarea și defri
șarea terenurilor virgine, au jucat 
un rol primordial în creșterea pro
ducției cerealiere.

Se prevede că la sfîrșitul septe
nalului țara să recolteze 10-11 mi
liarde puduri de grîu pe an, o mare 
impoUanță dîndu-se însă și pro
ducției de porumb.

Expoziția arată că principalii 
producători ai griului sînt colho-

zurile și sovhozurile. Siberiei, Ura
lului, cele din regiunea Volgei, din 
Cazahia. U eroina, ~ 
Nord, zona centrală 
mului din R.S.F.S.R.

Se poate vedea în 
zervate mecanizării agriculturii 
capacitățile energetice folosite 
producția agricolă au crescut con
siderabil, în cursul ultimului cincinal. 
In prezent, agricultura Uniunii 
Sovietice are la dispoziția sa 
1.700.000 tractoare, aproape ’ 700.000 
camioane, 500.000 secerătoare-legă- 
toare, 120.000 mașini pen'ru furaje 
și mii de alte mașini agricole mo
derne.

Numai în 
investit 97 
mecanizarea 
construirea 
agricole.
cheltuit 103 miliarde ruble pentru 
achiziționarea 
construcții.

In cursul 
tura va primi 
lion de tractoare, aproape 400.000 
secerătoare-batoze și un mare nu
măr de alte mașini.

A 8-a sală are drept subiect creș
terea vitelor, producția culturilor 
industriale și producția industrială 
a articolelor de consum curent. 
Standurile plasate de-a lungul zi
dului din fundul sălii sini consa
crate creșterii vitelor. Se poate ve
dea că sarcina principală a septe-

Caucazul de 
a cernozio-

standurile re- 
că 
în

ultimii 5 ani, statuia 
miliarde ruble pentru 

agriculturii, pentru 
clădirilor și lucrărilor 

In plus colhozurile au

mașinilor și pentru

septenalului agricul- 
mai mult de un mi-

naiului este creșterea producției de 
carne, lapte, ouă și lină

Astfel, dacă creșterea anuală me
die a producției de carne din 1952 
pînă la 1958 a fost de 500.000 tone, 
va trebui ca să se atingă 1.100.000 
tone pe perioada 1959-1965.

In cursul ultimilor 5 ani, pro
ducția laptelui în colhozuri a cres
cut de 2,3 ori. In 1958 s-au produs 
57.800.000 tone lapte. Uniunea So
vietică ocupă primul loc din lume 
în ce privește producția globală de 
lapte și unt.

De ambele părți a tabloutui, re- 
prezentînd o turmă de vaci de rasă 
și o pajiște, se văd 2 instalații cu 
diagramă arătînd executarea planu
lui de producție a produselor lac
tate în republicile federative.

Un oarecare număr de standuri 
este rezervat prezentării produselor 
industriale de țesături, haine, în
călțăminte, etc. Producția mărfuri
lor a crescut in 1958 de 14 ori fată 
de 1913.

A 9-a sală este consacrată pro
blemei consolidării prieteniei fră
țești în‘re popoarele libere și inde
pendente ale U.R.S.S. și dezvoltării 
legă'urilor economice și culturale 
cu țările străine.

Diagramele arată că în urma 
realizării planului septenal în U- 
niunea Sovietică în 1965 mai mult 
de jumă‘ate din toată producția in
dustrială mondială va fi furnizată 
de țările aparținând acestui sistem.

Vizita pavilionului se termină cu 
un relief monumental, purtînd a- 
ceste cuvinte: „Glorie poporului 
sovietic, stegarul păcii".

(Continuare în numărul viitor)



Pe marginea adunărilor generale de dare de seamă și alegeri

întărirea vieții de partid pe primul plan
Comuniștii din organizația de 

bază Nr. 2 de la Depoul C.F.R. Te
iuș au analizat în adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri 
felul cum a muncit biroul organi
zației de bază pe perioada de un 

' an.
Darea de seamă a biroului orga

nizației de bază a cuprins rezultate 
demne de laudă, care nu sini nu
mai ale biroului ci ale tuturor co
muniștilor din această organizație.

Printre altele s-a desprins, din 
darea de seamă, că in atenția bi
roului organizației de bază a stat 
in primul rind in ârirea vieții in
terne de partid, întărirea perma- 
nen'ă a legăturii comuniștilor cu 
masele celor fără de partid, edu
carea acestora și atragerea în rîn- 
durile organizației de bază a celor 
mai buni muncitori, preocuparea 
permanentă de a împleti munca 
politică cu cea economică. Avind 
in față aceste obiective principale, 
activitatea organizației de bază a 
fost canalizată înspre îndep'inirea 
sarcinilor trasate de hotărtrile par
tidului, a hotărîrilor conferinței re
gionale și raionale de partid. Că
lăuziți de aceste documente, comu
niști din Depoul C.F.R. Teiuș au 
obținut frumoase rezultate în mun
ca l r practică, aiit politice cit și 
economice, rezultate ce au fost a- 
rătate în darea de seamă a birou
lui organizației de bază.

Dovedind multă preocupare pen
tru întărirea rîndurilor partidului, 
prin primirea în partid a noi ele
mente muncitorești, în perioada de 
oare se ocupă darea de seamă — 

^^adică un an — au fost primiți în 
^^rîndul candidatilor de partid 21 
^^tovarăși, iar din rindu! candidați- 

lor de partid în rîndul membrilor 
de partid 9 tovarăși. Acești tova
răși au primit din plin sprijinul or
ganizației de bază, ca ei să se ri
dice la nivelul membrilor de par
tid.

Primirea în rîndul membrilor și 
candidaților de partid a unui in- 
sdmna* număr de muncitori este o 
urmare a faptului că biroul organi
zației de ba2ă s-a preocupat mult 
de activul fără de partid. Dacă la 
adunarea generală de dare de sea
mă și alegeri din octombrie 
numărul membrilor 
d- 
tâzi

1958
uf fără 

as- 
51

din act-
partid a fost numai de 27, 

___numărul a fost mărit Ia 
tovarăși, din rindu! cărora au fost 
primiți candidați de partid. Edu
carea activului fără de partid, an
trenarea acestuia la 
multor sarcini ce au stat 
comuniș Hor a constituit o 
pare permanent a biroului

bp.'.o ! de bază. 
' Din darea de seamă a 
s-a desprins că adunările generale 
ale organizației de bază s-au ținui 
cu regularitate, ele analizîrtd pro
bleme legate de munca politică pen
tru îndolinirea planului de produc
ție. probleme ale vieții de partid, 
1ndenlin:rea hotărlrilor etc. In pe
rioada de care se ocună darea de 
seamă s-au obținut rezultate deo-

îndeplinirea 
in fața 
preocu- 
organi- 

biroului

sebite, in ce privește aplicarea pre
vederilor statutare ', condiție hotărî- 
toare în munca de partid. Aplica
rea normelor leniniste ale vieții de 
partid în viața practică a dus im
plicit la obținerea unor rezultate 
frumoase din punct de vedere eco
nomic. Citeva exemple dovedesc a- 
cest lucru. In perioada aceasta a 
crescut productivitatea muncii, a 
fost redus prețul de cost și s-au 
realizat economii de combustibil 
convențional de 1.807,9 tone.

Colectivul de muncă de la de
pou s-a angajat să realizeze pe a- 
nul 1959 economii in valoare de 
300.000 lei. Angajamentul a fost 
majorat la 400.LMJ lei, ca răspuns 
la măsurile de ridicare a nivelului 
de trai al celor ce muncesc luate 
de Plenara C. C. al P.M.R. din 
13-14 iulie a.c. Pînă la 1 octombrie 
a.c. s-au realizat economii, la com
bustibil și materiale, care se ridică 
la suma de lei 326.177, de unde re
zultă că pină la sfîrșitul anului an
gajamentul luat va fi îndeplinit 
întocmai. Munca desfășurată de 
comuniști a făcut ca nici o loco
motivă din parcul de exploatare 
să nu aibă pierderi de combustibil.

Organizarea cit mai bună a pro
cesului de producție, folosirea me
todelor înaintate de muncă, însuși
rea in mod temeinic a instrucțiu- 
nilor de serviciu, ridicarea nivelu
lui profesional au contribuit din 
plin la obținerea rezultatelor de 
mai sus și a altora ce au fost cu
prinse în darea de seamă a birou
lui organizației de bază. La obți
nerea acestor rezultate toți mem
brii și candidații de partid și-au 
adus o contribuție de seamă, evi- 
dențiindu-se tovarășii Dascălu loan, 
Cristea Gh., lgnea Mihai, Medrea 
Gligor, Pavel Iuliu, Păcurar loan, 
Man Eugen, Bîrză loan, Mocanu
T. și alți mecanici, precum și fo- 
chiștii Bordeanu T., Marcu Alex., 
Cîmpean C., Tecșa Nicolae și alții.

Cu toate rezultatele obținute însă, 
comuniștii din organizația de bază 
Nr. 2 Depou consideră că mai au 
încă multe de făcut. Vorbind des
pre rezultate, cei care au luat Cu- 
vintul la discuții au fost în același 
timp neiertători cu lipsurile ce s-au 
făcut simțite ații în munca lor cît 
și a biroului organizației de bază. 
Astfel, tov. Tudor Alex., Hațegan 
Gh., Spineanu Adam, Buțu loan, 
Barbu Traian, Cristea Vasile, U- 
drea Virgil, Mateiaș Aurel și alții 
au arătat că este necesar ca în vii
tor toți membrii de partid să ajute 
biroul organizației de bază în 
munca sa, să fie extinse și populari
zate mai larg metodele înaintate de 
muncă, tineretul să fie mai midi 
sprijinit, munca de educare politi
că să fie în atenția noului organ 
ales etc.

Adunarea generală, pe baza dis
cuțiilor și propunerilor, a adoptat 
o hotărîre care, pusă în aplicare, 
va ridica munca de partid din De
poul C.F.R. Teiuș la un și mai înalt 
nivel.

Ne scriu corespondenții
Folosesc rezervele interne

Preocupați a obține cît mai multe 
economii, muncitorii și tehnicienii 
de la Atelierul de zonă C.F.R. din 
Alba-Iulia au purces a folosi cît 
mai judicios rezervele interne. Așa, 
de pildă, prin repararea cutiei va
goanelor cu seînduri provenite din 
deșeuri, se economisesc lunar 2300 
lei, iar prin folosirea, la protecția 
pereților vagoanelor, a fierului un
ghiular vechi, de asemenea se ob
țin însemnate economii.

Economii de 672 Iei lunar se obțin 
la Atelierul de zonă și prin înlo
cuirea electrozilor de sudat cu sîr- 
mă de sudat, la acestea adăugîn- 
du-se și economiile realizate prin 

x cutar-a unor lucrări fără a se 
folosi sume din investiții.

In frun'ea luptei pentru obține
rea de economii cît mai mari se si
tuează comuniștii Rusu Vasile, Na- 
diu Vasile și Rusu Nicolae, la care 
se adaugă tovarășii Colceag Nea- 
goe, Ridus Eusebie, Ionescu Stan 
si alții.

RUSU ION

Sâptâmîna economiei
In întîmpinarea Săpfămînii eco

nomiei, care se va desfășura între 
23-30 noiembrie 1959, Sucursala ra
ională C.E.C. din Alba-Iulia, avînd 
din plin concursul comisiei raionale 
de sprijin, a dus o susținută mun
că de lămurire în rîndurile salaria- 
ților din întreprinderi și instituții 
in scopul măririi numărului de li
brete și a soldului mediu. Și mun
ca desfășurată n-a rămas fără re
zultate. La Atelierul de zonă C.F.R. 
98 la sută din salariați au făcut 
depuneri, numărul depunătorilor din 
cadrul cooperativelor meșteșugă
rești „Progresul" și „Mureșul" 
fiind de asemenea însemnat.

Se așteaptă ca și conducătorii 
altor întreprinderi și instituții să 
acorde aceeași importanță acțiunii 
de economisire, aceasta fiind spre 
binele fiecărui om al muncii.

I. R.
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Condiții bune de învățătură

IN CLIȘEU : Școala de 4 ani din Feneș terminată de curînd.

Șl PMIOM
In opera de transformare socia

listă a societății, în realizarea sar
cinilor culiural-educai.ve ale statu
lui nos ru democrat-popular, școlii. 
ii revine un rol deosebit. Educarea 
tinerei generații în spiritul comu
nismului se încadrează deci, in 
mod indestructibil, ca parte inte
grantă in opera de construire a 
societății noi.

Dar, dacă in realizarea sarcini
lor instructiv-educaiive școala de
ține un rol de frunte, un lucru tot 
aiit de adevărat este acela că la 
reușita acțiunilor întreprinse de 
școală trebuie să concure și alți 
lac ori și in primul rind familia, in 
acest sens trebuie asigurată o per
manentă unitate a influențelor e- 
ducative din partea școlii și fami
liei. Fără această unitate, cei doi 
factori educativi vor întîmpina 
greutăți, vor merge pe căi paralele 
sau chiar opuse, risipindu-și efor
turile fără a înregistra rezultate. 
Școala deci, trebuie să aibă în pă
rinții copiilor pe cei mai apropiați 
și mai buni colaboratori.

Copiii primesc primele elemente 
de educație în familie, chiar înain
te de a fi de vîrstă școlară. Acțiu
nea educativă a familiei însă tre
buie să continue și după ce copiii 
pășesc" pragul școlii. In familie 
copiii iși petrec cea mai mare par
te a timpului: iși pregătesc lecții
le, se joacă, mănîncă, dorm. A- 
ceste activități trebuie îndeaproape 
supravegheate și dirijate după un 
program alcătuit de comun acord 
de învățători, profesori, dtrigințiși 
părinți.

Problema regimului de zi al ele
vilor a constituit și constituie o 
preocupare de seamă a colectivului 
pedagogic de la Școala de 7 ani 
Nr. 3 din A bă-Iulia. încă de la 
prima ședință cu părinții, în anul 
școlar trecut, diriginții au dezbătut 
în fața acestora importanta proble
mă. Apoi, în vizitele făcute la do
miciliul elevilor au tras concluzii. 
Srr^ deosebire de marea majorita

te a elevilor care supravegheați în
deaproape în respectarea regimului 
de zi veneau la școală cu lecțiile 
pregăti.e erau disciplinați și cu
viincioși, elevi ca Gabor Ion și 
Constantinescu Aurel dm clasa 
V l-a, Pușcău Aurel din clasa a 
IV-a, Drimbărean Malei din clasa a 
Vil și alții, neincadrindu-se intr-un 
program organizat și fiind lipsiți 
de sprijinul jomiliei, se comportau 
de-a dreptul contrariu.

Convmși insă că familia iși poa
te aduce un aport de seamă în e- 
ducarea copiilor, cadrele didactice 
de la Școala de 7 ani Nr. 3 nu s-au o- 
prit aici. Au acționat în continuare. 
In ș.d.nțele organizate cu părinții 
eLvilor, au fost prezentate în fața 
acestora teme interesante ca: ,Ji- 
ducația comunistă a elevilor și sar
cinile famdiei", „Rolul familiei în 
pregă.irea multilaterală a elevilor", 
„Des,, re politehnizarea invățămîn- 
tului și educația prin muncă" etc., 
teme care au avut un efect pozitiv. 
In scurt timp, un număr tot mai 
mare de părinți, prin atitudinea lor 
zilnică jață de copii, au sprijinit 
mai ef.caee munca instructiv-educa- 
tivă desfășurată in școală.

In cursul anului școlar trecut, în 
cadrul coniac, ului dintre cadrele 
didactice ale școlii și părinții elevi
lor, a mai intervenit un jenomen. 
Părinții eteviior d.n clasele I-1V au 
ținut o mai strînsă legătură cu 
școala, pe cînd cei ai elevilor din 
clasele v-VII au făcut aceasta mal 
puțin pe considerentul că copiii 
lor sînt destul de mari pentru a 
le fi de ajuns îndrumările date în 
școală. Și r.zultalele s-au văzut. 
Elevi ca Tomcscu Gheorghe, Ber- 
ghian Elisabeta clasa Vi-a, Băe- 
șan Lucian clasa VII și alți elevi, 
de a căror soartă părinții s-au in
teresai pna puțin, au înregistrat 
rezultate de-a dreptul slabe. Și-a
poi poale și alți elevi s-ar fi găsit 
in aceeași siiuație dacă învățătorii 
și projesorii școlii n-ar fi opus de- 
z n.eresului unor părinți, interesul 
lor permanent prin intensificarea 
vizitelor la domiciliul elevilor.

Față de cele expuse, nu s-ar pu
tea spune însă că între cadrele di
dactice de la Școala de 7 ani Nr. 3 
și majoritatea părinților elevilor 
n-au existat strînse legături. Nece
sar este insă ca în vederea obți
nerii în acest an școlar de rezultate 
si mai bune, legă ura școlii cu fa
miliile el vilor să fie și mai în
chegată. Și e posibil acest lucru. In 
acest sens însă comitetele de pă
rinți pe școală și clase trebuie să 
mobilizeze pe toți părinții elevilor 
la muncă activă pentru rezolvarea 
tuturor problemelor de instrucție și 
educație, încununînd astfel efortul 
depus zi de zi de cadrele didactice 
pentru a da patriei cetățeni virtuoși 
și pregătiți pentru viață.

ION DĂRĂMUȘ 
profesor-d.'riginte — Școala de 7 

ani nr. 3, Alba-Iulia

Sesiunea a ViII-a a Sfatului popular raional

Buna gospodărire a satelor, 
în discuția deputaților

Cea de-a VIII-a sesiune a sfa
tul u: popular raional, ce a avut loc 
z. trecute, a analizat felul cum 
s-a preocupat comitetul executiv 
pen 'u reaEzarea planului de con
st ru ții din contribuția voluntară și 
foni centralizai.

Raportul comitetului executiv, 
prezentai de tov. deputat Fulea 
llie, a oglindit frumoasele rezultate 
obținute în raionul nostru pe linia 
bunei gospodăriri a șalelor, ca 
urmare a mobilizării maselor de 
cetățeni de către sfaturile populare 
comunale, conduse și îndrumate de 
către sfatul popular al raionului.

In adunările populare ce s-au ți
nut la începutul anului s-a hotă- 
rit să se ia o serie de măsuri care 
să facă satele din raionul nostru 
tot mai frumoase. Astfel, în acest 
an lucrările votate de adunările ce
tățenești, în număr de 184, se re
feră la: construirea de noi școli 
și săli de clasă, construirea de noi 
cămine culturale și dispensare me
dicale, electrificări rurale, construi
rea de poduri, podețe, fîntini, im- 
pr imuiri și îndiguiri etc.

Odată cu votarea lucrărilor au 
fost votate și sumele necesare pen
tru acoperirea cheltuielilor acestor 
lucrări. I u

Din raport s-a desprins preocu
parea comitetului executiv in ce 
priveș'e îndrumarea permanentă a 
sfaturilor populare comunale, de a 
se preocupa de încasarea sumelor 
votate de adunările cetățenești și 
de procurarea materialului necesar 
construcțiilor. S-a acordat apoi 
atenție deosebită mobilizării mase
lor de cetățeni, care au participai 
în număr mare la executarea dife
ritelor lucrări. In acest scop, au 
fost alese 80 comitete de cetățeni, 
69 comisii de revizie în care acti
vează sute de cetățeni.

încasarea debitelor și asigurarea 
bazei materiale pentru construcții 
au constituit în acest an o mai mare 
preocupare din partea comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
comunale, a comitetelor de cetățeni 
și a deputaților. In această direcție 
poate fi dat ca exemplu pozitiv 
sfatul popular al comunei Meteș 
care, dovedind multă preocupare 
pen'ru buna gospodărire a satelor, 
a reușit ca de la începutul anului 
și pînă în prezent să termine con
strucția localului de școală și a că
minului cultural din satul Poiana 

’Ampoiului, să dea în folosin
ță două săli de clasă în 
salul Găureni.

Raportul a scos apoi în evidență 
contribuția comitetelor de cetățeni 
și a multor deputați, printre care 
a tovarășilor Tamaș Moise, Palcău 
Petru din comuna Meteș, Hațegan 
Maftei și Nistor Ion din comuna 
Intregalde.

La discuții pe marginea raportu
lui, deputății care au luat cuvîn- 
tul, printre care Ceiean Iulian, 
Groza Augustin, Petrașcu Ioan, 
Farcaș Victor, Tamaș Moise, Ha
țegan Maftei și alții, au analizat 
rezulttele obținute aiit în activita
tea comitetului executiv al sfatului 
popular raional cît și a lor în ca
litate de deputați.

A fost criticat sfatul popular al 
comunei Mihalț și în mod deosebit 
comitetul executiv, care dovedește 
slabă preocupare pentru executarea 
lucrărilor din contribuția volun
tară, deși posibilități sînt mai largi 
ca în oricare altă comună din ra
ion. Slab se preocupă de această 
problemă și comitetul executiv al 
sfatului popular al comunei Sîn- 
iimbru, pentru care pe bună drep
tate a fost criticat.

In încheierea discuțiilor a luat 
cuvlntul tov. Gr. Mureșan, preșe
dintele sfatului popular al raionu
lui, care a arătat printre altele că, 
era necesar să se analizeze mai 
temeinic munca desfășurată pînă 
acum iar în ce privesc acțiunile 
viitoare pe linia bunei gospodăriri 
a satelor, acestea trebuie slrîns îm
pletite cu munca de transformare 
socialistă a agriculturii — sarcină 
de cea mai mare răspundere.

Cîteva ciudățenii în activitatea culturală din Tăuți
In urmă cu cîțiva ani, punînd 

piatră de temelie căminului cultu
ral din satul lor, țăranii muncitori 
din Tăuți s-au gîndit cu drag la 
timpul cînd aici avea să se desfă
șoare o susținută activitatea cultu
rală. Și, stăpiniți de acest gînd, au 
mnncit pe întrecute. Au dat gata 
clădirea, au construit scena, au în
zestrat căminul cu mobilier. In cî
teva cuvinte spus, au făcut totul 
pentru crearea bazei materiale. Ră- 
mînea doar ca cei chemați să dea 
viață căminului cultural, să acțio
neze în acest sens. Și nu se poate 
spune că țăranii muncitori din 
Tăuți au fost înșelați în așteptările 
Iar. Nu! La căminul cultural, ei 
au avut de atîtea ori prilejul să 
asculte conferințe interesante, iar 
formațiile artistice care s-au înfiri
pat în cadrul căminului, prin pro
gramele prezentate, au demonstrat 
căTăuțul adăpostește multe talente.

Pătrunzînd însă mai adînc în fe
lul cum se desfășoară în prezent 
activitatea culturală la -Tăuți, poți 
desprinde cu ușurință și o seamă 
de ciudățenii. Și să le luăm pe 
rînd.

Căminului cultural din Tăuți îi 
lipsi ște în momentul de față con
ducătorul — directorul. In locul 
fostului director, plecat din locali

tate de mai bine de trei săptămîni, 
n-a fost numit nimeni. Și-apoi vor
ba aceea „Unde nu-i cap vai de 
picioare". S-a fixat, de pildă, ca.în 
ziua de 4 octombrie să aibă loc la 
cămin un program artistic. Un lu
cru bun. Numai că rolurile din 
piesa „Cuiul lui Pepelea" și cînte- 
cele ce aveau să fie prezentate, în 
4 octombrie, au fost repartizate ti
nerilor ce activează în cadrul că
minului cultural pentru a le pregăti 
abia în 1 octombrie. Cu calitatea 
unuii program pregăîit în 2-3 zile 
poate fi cineva de acord ?

Mai sînt apoi și alte ciudățenii 
la căminul cultural din Tăuți. Aici 
aparatul de radio în loc să fie în
trebuințat cu folos, este ținut sub 
cheie în magazia școlii iar colec
tivul de conferențiari a încetat de 
o vreme încoace să mai poată 
fi numit colectiv îndată ce nu i se 
cunoaște componența.

Cu forțele culturale din Tăuți se 
rot realiza multe lucruri frumoase. 
Nu-i așa tovarășe Bumbu Ion ? 
Ești, cc-i drept, director de școală 
dar în același timp ești răspunză
tor și de felul cum se desfășoară 
activitatea culturală. Organizează 
și mobilizează la acțiune pe toți 
activiștii culturali și împreună fa
ceți ca din cidățeniile de la cămin 
nici urmă să nu mai rămînă.



Campionatul regional de fotbal
De ce a pierdut Unirea cu Metalul Crișcior ?

ira Uniunea Sovielică 
a fost lansata cea de-a 
treia rachetă cosmică

cu

4 octombrie 1959 a 
cu succes în Uniu- 
lansarea celei de a 
cosmice. Pe bordul

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite comunicatul 
privire la lansarea în Uniunea So
vietică a celei de a treia rachete 
cosmice.

In cadrul programului de cerce
tare a spațiului cosmic și de pre- 
gă'iri în vederea zborurilor inter
planetare, la.......................
fost •■fec'uată 
nea Sovietică 
treia rachete 
rach tei_ este instalată o stație au
tomată interplanetară.

Lansarea a f'st efectuată cu a- 
jutorul unei rachete cu mai multe 
trepte. Dună ce a atins viteza sta
bilită. ultima trean'ă a rachetei 
a plasat stafia automată inierpla- 
ne'nră pe orbita fixată.

Orbi*a stafiei automate interpla
netare a fost astfel aleasă îneît să 
asicrure trecerea stafiei în anTrmie- 
rea I rinei și un zbor circumlunar.

Slat'a automată interplanetară 
va trece la o distantă de 10.090 
km. de Lună și. ocolind Luna, ic 
mișcarea sa ulterioară va trece prin 
r“pi"n»a Pămîntu'ni. Orbita care 
a f"st aleasă asimiră posibilitatea 
ca stația să fie obse-vaM din e- 
nvef-rq nnrdteă a Păm’ntnhiL

UJ'ima 
rachete 
greu'a'e 
bvetih-lj.

Stafia 
fost ins’alată pe ultima 
rachetei.
s*atia s-a desprins d» 
tima t'eapfă a rachetei se «tepla- 
s-ază n- o orbită apropiată de cr- 
bi‘r> s‘ației.

Stafia aidomată interplanetară 
rt-stina*ă unor vaste cerce‘ări 

științifice în spațiul cosmic. Pe 
bordul stafiei sînt instalate apara
taj științific și radiotehnic, precum 
și un sistem de reglare automată a 
regimului termic. Alimentarea cu 

aparatajului 
de bord se 
unor baterii 
chimice de 

treabă a celei de-a treia 
cosmice sovietice are o 
de 1J553 kg. (fără com-

.automată înt-rpl?nefară a 
treaptă a 

Dună plasarea n» orbită, 
rachetă. Ul- 

se

energie electrică a 
științific și radiotehnic 
efectuează cu ajutcrul 
solare și a unor surse 
curent Greutatea totală a stației
este de 278,5 kg. In afară de a- 
ceasta, pe ultima treaptă a rache
tei se află aparataj de măsurat cu 
sursele de alimentare în greutate 
de 156,5 kg. Astfel, greutatea to
tală a sarcinii utile este de 435 kg.

Transmiterea informațiilor știin
țifice și a rezultatelor măsurării 
parametrilor de mișcare a stației 

automate interplanetare se va efec
tua cu ajutorul a două radioemiță- 
toare care funcționează pe frec
vențele de 39,986 AÎHz și 183.6 
MHz. Concomitent, pe linia radio 
cu frecvența d» 183,6 MHz se va 
efectua controlul parametrilor or- 
bitri s(afiei interplanetare.

Semnalele emițătorului transmi
se pe frecvența de 39.986 MHz re
prezintă impulsul de durată varia- 
b;'ă de la 0,2 la 0,8 secunde. 
Frecvenfa repetării impulsurilor 
es*e de 1 plus, mints 0.15 Hz.

Tranmr'erea informații'or de pe 
bardul s'atiei automate interplane
tare se va efectua în emisiuni,zil
nic cVe 2-4 ore. în conformitate 
cu programul observaț ilor. Func
ționarea aparatajul'ii de bord al 
S*"1"’’ automate in*'rr''nn‘’tnre va 
fi dirijată de ce vămui*. de ta un 
cen'ru de coordonare si calcuL

.Măsurarea parametrilor racbetei 
se efectuează cu ajutorii unui com
plex de acarate aptomate de mă
surat ale cănii stafii terestre sînt 
situat» în diferite puncte ale Uniu
nii S"vi“tice.

T'-a e nos*"r*!e de radio ale U- 
rtiurt’i Sovietice au transmis emi
siuni despre mișcarea celei de a 
treia rachete cosmice.

Prima envsiune d°snre functio
narea mijloacelor radiotehnice a 
început !a A octombrie, ora 13 (ora 
Moscovei). La această oră. racheta 
se va afla deasupra 
dian la nji netul cu 
89 |

■ 
rlo 
lui.
mî;1'

Oceanului In- 
co-rdonafele 

estică. 5 Pra
ia o distanță

{Ț-a'te lonoifudine 
e latitudine sodică.

insonn j;m deasupra Pămîn*u- 
Emi«itin»a desnre functionarea 

''ace’or rad'ot“hn:ce va dura a- 
provimativ două ore.

Observații prin radio asupra ra
chetei se pot efectua de pe terito
riile Europd, Asiei, Africii și Aus
traliei

Lansarea celei de a treia rache
te cosmice sovietice și crearea sta
fiei automate interplanetare va per
mite obținerea unor noi date cu 
privire la spațiul cosmic și va con
stitui o nouă contribuție a poporu
lui sovietic la colaborarea interna
țională în domeniul cuceririi Cos
mosului.

Din B.D. Germană
Au îndeplinit* peste 
80 la sută din plan

In cinstea celei de-a 10-a aniver
sări a R. D. Germane, muncitorii 
fabricilor din Hoyeraworda din re
giunea Cottbus și-au îndeplinit 
sarcina propusă de a realiza 801a 
sută din plan pînă la 7 octombrie. 
Muncitorii care produc prefabri
cate pentru construcția socialistă a 
orașului Hcyerswerde au reușit 
să-și îndeplinească planul cu 87,5 
la sută pînă la 7 octombrie, ziua 
marii aniversări.

Stalinstadt - oraș socialist

Stalinstadt, primul oraș socialist 
al R. D. Germane, a cunoscut o 
deosebită dezvoltare. Populația ora
șului a crescut în ritm rapid, nu
mărând astăzi peste 22.000 locui
tori. Conform prevederilor, în 1965 
orașul va avea aproximativ 35.000 
loctitori.

Din 1951 — anul construirii pri
mului furnal la Stalinstadt, se a- 
cordă o mare atenție dezvoltării 
sistemului de învățămînt general, 
precum și construirii de școli, a- 
vindu-se în vedere faptul că cel 
mai tînăr oraș al R. D. Germane 
are o populație a cărei vîrstă me
die este de 27 ani.

IN FOTO: Scheletul din piese pr fabricate al ven datorului de ră
cire a termocentralei care se construiește la Lubbenau.

întrebarea aceasta și-au pus-o 
multi dintre suporterii Unirii. Și, 
pe bună dreptate. Este inexplica
bil ae ce in multe meciuri, cu e- 
chipe cu totul superioare Unirea 
clștigă, iar in unele cazuri es.e 
de nerecunoscut.

Nu credem că a fost cineva care 
a văzut meciul cu Aurul Brad și 
care să nu fi adus cuvinte de lau
dă la adresa jucătorilor. Aceleași 
cuvinte de laudă s-au spus și des
pre jocul desfășurat cu U. M. Cugir.

Și s-ar mai pu.ea da și alte e- 
xemple care oglindesc puterea de 
lup ă a jucătorilor, dorința lor de 
a desfășura un joc de calitate șl 
în același timp de a cîștiga.

Lucrul ac.sta nu s-a petrecut în 
meciul cu Metalul Crișcior. In a- 
fară de cîțiva jucători, printre care 
amintim pe Străjan I., Pleșa loan, 
Luca Traian și Nagy I., care au 
muncit mult, restul nu au „mers".

Cauze ? In primul rînd echipa 
nu s-a deplasat complectă. lucăto- 
rii Ccsma loan și Magda Victor nu 
s-au prezentat pen'ru deplasare la 
Crișc or. Ac asta a făcut ca echi
pa să fie complectată cu alți jucă
tori care, lipsiți de an'renamen', 
nu au satisfăcut. De pildă, Soca- 
ciu Victor în poartă a apărat slab 
din lipsă de antrenament, apoi 
extremă stingă a jucat Clmpoieșu 
E.?l Mai sînt și alte cauze care 
duc la asemenea jocuri de slabă 
calitate și anume: lipsa unor ju
cători de la antrenament. De ce 
oare unii jucători pe care publicul 
spec'aior din crasul nostru îi a- 
preciază ca fiind jucători de va
loare pentru echipă, cum sînt Popa 
Alexandru, Goia Eugen, Socaciu 
Victor și Magda D., nu iau parte 
cu regularitate la antrenamente ? 
Oare ei nu găsesc că fără antrena- 

merit sub supravegherea antrenoru
lui, nu pot să-și aducă con'rlbuția 
la desf șurarea unui joc de calitate?

Despre asemenea lipsuri se face 
vinovată și conducerea colectivului 
sportiv, care a unei cind constată 
as menea lipsuri, nu ia măsuri e- 
nerg’ce împotriva celor vinovați.

Publicul spectator din orașul 
nostru așteaptă de la jucătorii U- 
ntrii un joc de calitate și mai mul
tă hotărire pentru aceasta.

E. URZICEANU

Rezultatele din 4 oct.
Rapid Deva — Aurul Brad 0-4; 

Locomotiva Atba-Iulia — Minerul 
Deva 0-1; C.F.R. Teiuș — Șuria- 
nul Petrești 3-1; Sebeșul Sebeș — 
Aurul Zlatna 3-0; Recolta Deva —
U. M. Cugir 0-1; Metalul Cugir 
— Aurul Certej 2-1.

SERIA II~a
clasamentul

Aurul Brad 6 5 1 0 36:3 11
C.F.R. Teiuș 6 5 1 0 17:7 11
Minerul Des a 6 4 2 0 20:1 10
Sebeșul Sebeș 6 5 0 1 17:5 10
U.M. Cugir 6 3 2 1 9.5 8
Aurul Zlatna 6 3 1 2 119 7
Unirea A.-lulia 6 2 2 2 1611 6
Metalul Cugir 5 1 3 1 5:5 5
Metalul Crișcior 6 2 1 3 7:19 5
Locomot. Alba 6 1 1 4 5:13 3
Rapid Deva 6 1 1 4 5:14 3
Aurul Certej 5 1 1 3 3 8 3
Șurianul Peirești 6 0 0 6 314 0
Recolta Deva 6 0 0 6 3:33 0

Anunțuri a
La extragerea din urnă în ziua^^ 

de 1 octombrie, au ieșit cîștigătoa- 
re următoarele numere: Nr. 2289* 
o servie'ă bărbătească; 1434 opo- 
șetă; 3001 o bicicletă bărbătească; 
2351 un ceas deșteptător; 3122 un 
covor.de iută; 1151 un ceas deniînăr 
725 un radio.; 731 o plapumă; 
3136 un aparat de fotografiat r 
2580 un carpet persian; 3820 un- 
batic; 2693 un carpet persian; 
3003 un covor de iută; 3228 un batic; 
3906 una vioară; 274 un termos.

Câștigătorii sînt rugați a se pre
zenta pentru ridicarea obiectelor 
la Crucea Roșie, în strada „30 De
cembrie" Nr. 6 Alba-Iulia.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiHiii^  

|f Membrii cooperatori, a- j 
S sociați ai cooperativei „30 § 
g Decembrie 1947“ din Alba- J 
§ Iulia, sînt invitați a se § 
= prezenta zilnic între orele ș 
g 8. și 15 la sediul coopera- 
= tivei din strada Unirii nr. 5, 
= cu carnetele de asociați, a 
= în vederea identificării g 
ș valorii fondului social de» g 
ș pus și a preschimbării car- = 
= netelor. Această opera- § 
ș țiune se închide la 25 oc- = 
§ tombrie 1959, dată pînă la = 
s care trebuie să se prezinte g 
g toți membrii cooperatori, g 

^liînmuHnimiNMMtNmmiiiiiiiiimiiiînmHHJiiiiiiiiiil^

Pentru continua îmbunătățire 
a muncii în sectoarele miniere

(Urmare din pag. l-a)
de aer și nu pot lucra ore în șir, 
pe conductele din galerii se pierde 
o mare cantitate de aer. In locul 
gnui con'rol serios, mecanicul șef 
ing. Lieu Cons'antin, se mulțu
mește mai mult cu o muncă de 
suprafață, fără să urmărească cum 
și de ce se pierde a'.îta aer, de ce 
unele lucrări se fac superficial sau 
sin* amînate de pe o zi pe alta. 
O atitudine cu to'ul de netolerat, 
care a frînat procesul de produc
ție este cea a maistrutui mecanic 
Cioară Liv'u, care a lăsat compre
sorul defect și a plecat acasă 
în timp ce 2 schimburi au 
trebui* să stea fără a->r și deci să 
mi poată lucra? Referi'or la lipsa 
de aer se poate spune de asemenea 
că o mare vină o au și maiștri de 
schimb ca și ș^fii de echipe, deoa
rece aglomerează aproape la ace
leași ore — 11-13 — folosir ă ae
rul"', în t-'mp ce o seamă d° lu
crări p't și *rebuia p'cu'e în orele 
dimineții cînd consumul de aer 
e mai m*c.

O s°amă de def'e'^nfe exis'ă a- 
poi în ce rrv-s'e as'nurara echi
pelor cu sfredele corespunzătoare. 

Și nu se poale spune că a'ci la sec
tor nu există opl sufic'en*. Există 
oțel care, folosit rațional, poate sa
tisface cerințele de produc, ti". Răul 
mare este că munc'torii atelierului 
nrcanc nu se s'rădulesc să facă 
că’irea sfidatelor în cele mai 
bune condiții. Nu d° puține ori, 
din cauza superf'cialitătii, sfrede- 
lele se că'esc pînă la ardere și a- 
po! crapă. O altă cauză care pro
voacă gr u'ăți în muncă este lipsa 
d^ organizare a d;s‘ribuirii sfrede- 
lelor. Ca urmare a fap*ului. că mai
ștri nu urmăresc ca odată cu sfir- 
și'ul schimbului să se scoată toate 
sfrelelele la suprafață, spre a se 
preda la ieș!re, rămîn aruncate prin, 
mină zeci și znci de sfredNe, în 
timp ce schimbul urmă‘or nu are 
cu ce lucra. As^men'a procedee, ca 
și faptul că unx>ri sfredelele se 
prmesc de la ațelor tîrziu, provoa
că greutăți în desfășurarea normală 
a m"ndi.

Aproape fiecare din cei care au 
lua* amin*ul în con<dă‘u*re au scos 
în e’âd nță lEsn vagonetelor goa
le De fap*, fără vago"et° goale, 
nu se poate os:gura reaVzarea rit- 
m că a plcniihi1. Ce se în‘împlă 
însă cu „goalele" aici la sectorul 

Haneș nu e greu de văzut. E su
ficient să vezi d ar rarcul rece 
și te convingi. Circa 120 de vago- 
ne*e stau s'r cate, fără ca cineva 
să se întrebe de soarta lor. Se pot 
apoi întilni alte și al*e vagonete lă
sate pe galerii sau la haldă. Și cu
rios lucru, la s ctorul Haneș se 
spune că nu sin*... „goale". E a- 
devărat că față de această stare de 
luccri o vină principală o poartă 
ccnducer',a sectorului, pentru că 
nu s-a in*eresal de repararea vago- 
netelcr ce s'au stricate. Dar nu 
mai puțin se fac vinovați de a- 
ceas'ă si*uație maiș*r!i și șefa de 
echipa, care nu urmăresc felul cum 
se lucrează cu vagoneiel", nu trag 
la răs- undere pe acei ce nu le în
grijesc sau le lasă aruncate ici 
colo pe galerii.

La sectorul Haneș au fost și a’te 
lipsuri care au frî"at buna desfă
șurare a muncii. Asa, de pildă, *ot 
ca o urmare a slabei organ;~ări a 
munci*, sarc'nile de plan sînt adu
se la cnoști'nța minerilor cu o în- 
tîrz'ere de 4-5 zi’e, iar uneori echi
pele p’"'-că p° galerii fără să-și 
cunoască lecrile de muncă. Sînt 
apo* unele cazuri de indisciplină, 
care de „se"’en a con'ribuie la ne- 
realizarea vlanu’u'.

In cadrul consiă*t’irii de prod"c- 
ție, linsur;D de mai sus au fod 
scoasa la iv’a'ă cu toa*ă tăria, 
muncitori* foci nd "r-tibase pronu- 
n ri pen'ru îndrep'area lor. Reve

nind însă la cauzele care au deter
minat existența acestor lipsuri, nu 
se poate 'rece cu vederea peste fap
tul că ală'uri de conducerea secto
rului, o mare răspundere o are con
duc rea întreprinderii, organizația 
de bază și comitetul sindical. In 
primul rînd, conducerea întreprin
derii n-a exercitat un control rigu
ros asupra felului în care este or- 
ganiza'ă munca în sec'or, nu s-a 
interasa‘ și n-a tras la răsoundere 
pe cei ce s-au făcut vinovați de a- 
cea comod*'ate care s-a man fes* at 
in îndeplinirea compefen'ă a sar- 
c’n'lcr din sector. Multe, chiar frar- 
t" multe prob'eme puteau fi rezol
vate cu puțină bătaie de cap, fără 
a se rș'epta ajutor d'n afară. Dar 
răul mare a fost că, n°fiind con'ro- 
lați, conducătorii sectorului s-au 
mulțumit să asculte propunerile oa
menilor și să dea nepăsători din 
umeri.

Organizația de bază poartă și ea 
răspunderea oces'ei situații. Scă- 
pînd d*n mină con'rolu', biroul or- 
ganzației de bază a tolerat con
ducerii adm'nistrative a sectorului 
numea suverf'cială, lipsită de răs
pundere, fapt ce a influențat asu
pra in'regii desfășurări a activită
ții. De asemenea, tot biroul orga- 
n zației de bază se face v:novat de 
slabs ac'ivi'a*e a corni*etului sin
dici, de secț'e, care a desfășurat 
o slabă muncă de organizare a în

trecerii socialiste, de urmărire a 
rezultatelor ce se obțin. D'n aceas
tă cauză, corni*etul sindical de sec
ție n-a urmărit înd~plin rea anga- 
jamen'elor, n-a desfășurat o inten
să muncă pentru înlăturarea for
malsmului din înrecere și n-a 
lupta' pentru realizarea operativă 
a propunerlor juste făcu*e de 
muncitori în scopul îmbună'ățirii 
muncii.

Toa'e aceste lipsuri au contri
buit la faptul că sectorul Haneș să 
răm'mă în urmă cu îndeplinirea 
sarcini’or de plan, și deci numai 
înlă'"rr’rr,a 'or vor duce la îmbu- 
nă'ăț'rca muncii, la real zarea an
gajamentelor aces'ui colectiv.

Pe baza lipsurilor semnalate, ca 
și pc baza stud'erii concrete a tu
turor p"sib'l;tăt 'lcr "xis'en'e, a fost 
în'ocmi* un plan de măsuri care, 
dacă va fi înde pi'ni', va duce la 
îmbună ăt'rea muncii în cadru’ în- 
trepr'n ’erii și deci la realizarea 
STciniPr mari ce stau în fața a - 
c s'ui colect'v. Și "x-'stă toat” con
dicile p-n'ru realizarea măsurilor 
pronuse. Mărturie a acestui fapt 
s'ă cuvîntu' h tărît al membrilor 
și. candidaților de partid, al în're- 
g'dui co'cctiv, car-1 s-au angajat 
să lup'e cu toate forț-le pen'ru în- 
derl'rurea în întregime a sarc'nilor 
de pl~n. pentru recuperarea tuturor 
res* antelor.
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