
Succes deplin lucrărilor 
Conferinței orășenești de partid!

I
Mîine, 24 noiembrie a.c., vor în
cepe lucrările Conferinței organi
zației orășenești de partid Alba Iu
lia, eveniment de seamă în viața 
organizațiilor, a membrilor de 
partid și a fiecărui om al muncii 
; din orașul nostru.

? Conferința orășenească de partid 
< va analiza felul cum a muncit Co- 
; mitetul orășenesc de partid de la 
( ultimele alegeri și pînă în prezent, 
i Darea de seamă a Comitetului 
) orășenesc de partid care va fi pre- 
? zentată Conferinței va oglindi fe- 
( Iul cum a fost organizată și con- 
; dusă munca politică pentru mobi- 
I lizarea oamenilor muncii din ora- 
( șui nostru la înfăptuirea mărețelor 
S obiective trasate de Congresul al 
i Ill-lea al P.M.R., precum și rezul- 
( țațele obținute.
1 Organizațiile de partid din în- 
) treprinderile, instituțiile și sectorul 
< socialist al agriculturii din cuprin- 
S sul orașului, vor raporta că sarci- 
> nile trasate la ultima conferință au 
? fost îndeplinite.
J Colectivele unor secții de la I.I.L. 
) „Horia" vor raporta că planul de 
i producție și angajamentele au fost 
< îndeplinite cu două luni mai devreme. 
') Muncitorii de la Iprodcoop vorra- 

porta și ei că și-au îndeplinit pla-

®?ijă deosebită pregătirii proiectului 
de contract colectiv pe 1963

are 
in

In întreprinderile raionului 
loc în momentul de față analiza 
deplinirii contractului colectiv pe a- 
cest an și pregătirea noului pro
iect pe 1963. Are loc deci o acțiune 
deosebit de importantă menită să 
urgenteze îndeplinirea obiectivelor 
stabilite acolo unde ele sînt rămase 
in urmă, să găsească noi rezerve 
interne, astfel ca angajamentele re
ciproce luate să fie întocmai reali
zate, fără a se mai merge cu „metoda" 
folosită în anii trecuți „că ce nu se 
face acum, facem la anul", ceea ce 
pentru unele colective de muncă și 
conduceri administrative constituia 
un refugiu din fața angajamentelor.

In acest an, după rezultatele ob
ținute pină în prezent, se poate a- 
precia că atît colectivele de munci
tori cît și conducerile administrati
ve și comitetele de sindicat au acor
dat o mai mare atenție îndeplinirii 
angajamentelor din contractul co
lectiv, atît în direcția realizării sar
cinilor de producție cît și pe tărim 
social-cultural și protecția muncii.

La Iprodcoop Alba Iulia, colecti
vul de muncitori a raportat că an
gajamentul privind realizarea sar
cinilor de plan, reducerea prețului de 
cost și îmbunătățirea calității pro
duselor a fost realizat înainte 

numstrativă a făcut cunoscut 
toate măsurile tehnico-organizatori- 
ce stabilite în anexa contractului co
lectiv, chiar și cele prevăzute pen
tru trimestrul IV, au fost îndeplini
te. Au fost obținute de asemenea re
zultate deosebite și la Depoul C.F.R. 
Teiuș. Aici conducerea administrativă 
a pus pe prim plan înzestrarea atelie
relor cu utilaje noi, astfel că s-au 
creat muncitorilor condiții din cele 
mai bune de muncă și deci de rea
lizare a angajamentelor. Era o pe
rioadă cînd activitatea culturală în 
cadrul depoului nu se desfășura în 
legătură cu sarcinile stabilite în 
contract. Comitetul sindicatului a 
cerut și sprijinul conducerii admi
nistrative. Se poate spune că acest 
sprijin a fost din cel mai eficient. 
Azi, depoul are formații artistice pu
ternice, cu o bogată activitate.

de 
ț in timp ce conducerea ad-

„SĂPTĂMÎNA
„Săptămîna economiei", prilej de' 

trecere în revistă a felului cum se 
dezvoltă în mase spiritul de econo
mie, de bună gospodărire a sumelor 
bănești și care are loc în întreaga 
țară în fiecare an între 23-30 no
iembrie, este intinnpinată de oamen:i 
muncii din raionul nostru cu rezul
tate din cele mai de seamă. Așa, 
bunăoară, de la începutul anului și 
pînă la 31 octombrie, numărul de
punătorilor pe librete de economii 
C.E.C. a crescut cu peste 3.000, re
venind în medie pe raion un libret 
la patru locuitori. A crescut de ase
menea la peste 2.100 numărul sala- 
riaților depunători la C.E.C. pe bază 
de consimțămînt scris și s-au obți
nut rezultate frumoase în munca 
pentru imprimarea spiritului de e- 
conomisire în rîndurile elevilor din 
școli.

Creșterea numărului depunători- 

nul de producție pe întreg anul.
La fabrica „Ardeleana" succese 

deosebite au fost dobîndite în ceea 
ce privește calitatea încălțămintei, 
obținîndu-se în același timp impor
tante economii peste plan.

Scoțînd în evidență rezultatele 
economice obținute, ca urmare a 
conducerii de către partid, dele
gații la Conferință au datoria să 
discute despre felul cum au (mun
cit organizațiile de partid pentru 
îndeplinirea sarcinilor izvorîte din 
Directivele celui de-al 111-lea Con
gres al P.M.R.

Un loc central în dezbateri va 
trebui să-1 ocupe problemele vieții 
interne de partid : aplicarea prin
cipiului muncii colective, respecta
rea democrației interne de partid și 
în general felul cum au fost res
pectate prevederile statutare.

Criticarea cu curaj a lipsurilor, 
în mod tovărășesc și principial va 
trebui să fie în atenția delegaților, 
contribuind în felul acesta la lichi
darea lipsurilor ce s-au imai ma
nifestat în unele domenii de acti
vitate.

Oamenii muncii din orașul nos
tru urează Conferinței orășenești 
de partid succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor.

Așa după cum este cunoscut, con
tractul colectiv odată aprobat, cons
tituie o lege obligatorie pentru toate 
părțile semnatare. De aici și sarci
na îndeplinirii reciproce, fără justi
ficări, a tuturor clauzelor înscrise. 
E însă cît se poate de rău că nu 
peste tot aceste principii ce stau la 
baza contractului colectiv se res
pectă întocmai, că există atît co
lective de muncă cît și conduceri 
administrative care nu-și țin cuvîn- 
tul dat. La E. M. Zlatna principalul 
obiectiv stabilit în contract — rea
lizarea sarcinilor de plan — este 
mult rămas în urmă, fără a mai 
vorbi de .depășirile exagerat de mari 
înregistrate la prețul de cost. Comi
tetul sindicatului și conducerea ad
ministrativă n-au perseverat în ex
tinderea perforajului umed, n-au ve
gheat și luat măsuri operative pen
tru asigurarea la timp a locurilor de 
muncă cu material lemnos, în spe
cial, deși această problemă are o 
mare însemnătate în buna desfășu
rare a muncii. In ce privește redu
cerea prețului de cost, angajamentul 
n-a fost respectat nici de către co
lectivul de muncă de la cooperativa 
„Progresul" din oraș.

In planurile de măsuri-anexe ale 
contractelor colective sînt stabilite

(Continuare în pag. 2-a)

Reve
Plecat îln armată de la Depoul 

C.F.R. Teiuș, după ce-și isprăvi 
stagiul, tînărul mecanic Vasile Su- 
ciu se întoarse tot aici. Iși luă în 
primire cu bucurie locomotiva și 
porni la drum. Cunoștințe să și-o 
stăpînească, ce-i drept, avea. Expe
riență însă nu prea. Și buclucul toc
mai de aici veni. După cîteva curse, 
într-una din zile intră în depou cu 
un defect la mecanism.

Intr-atîta îl supără acest faipt,4n-

ECONOMIEI"
lor, ca urmare a multiplelor avanta
je de care se bucură — garantarea 
sumelor depuse, asigurarea secretu
lui operațiunilor, acordarea de do- 
bînzi și cîștiguri — a impus lărgi
rea continuă a unităților de deser
vire, astfel că, în prezent, în raio
nul nostru funcționează o Casă de 
economii raională, 6 agenții C.E.C. 
proprii, 18 agenții C.E.C. P.T.T.R., 
14 ghișee C.E.C. în întreprinderi și 
în unitățile socialiste ale agricul
turii.

Multiple sînt foloasele depunerilor 
Ia C.E.C., atît pentru depunători cît 
și pentru colectivitate. Să cultivăm 
deci în rîndul oamenilor muncii și 
mai mult spiritul de economisire. Li
bretul de economii să fie prietenul 
nostru, iar Casa de economie pro
pria noastră casă.

Coresp. BUDA CORIOLAN

PKULETARI DIN TOATE TARILE,'UNITl-VA I
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Angajamentele anuale la economii 

îndeplinite și depășite
grupului T.R.C.H.Constructorii „ ,

Alba Iulia desfășoară în aceste zile 
o susținută întrecere în vederea 
predării înainte de termen a blocu
lui Nr. 2 de lîngă piața orașului.

Pînă în momentul de față cons
tructorii au terminat interior și ex
terior finisarea completă, urmînd să 
execute zugrăvitul și vopsitul. Au 
fost executate în întregime instala
țiile sanitare, electrice și de încăl
zit, iar în momentul de față se 
pune izolația pe acoperiș. Pentru a 
se asigura continuitatea lucrărilor 
interioare și pe timp mai friguros, 
pînă la terminarea centralei termi
ce, se lucrează la racordarea blocu
lui 2 de centrala termică a blocu
lui 1.

In mod deosebit trebuie scoasă în 
evidență munca neobosită a echipe
lor de instalații sanitare și de în
călzire conduse de tovarășii Rusu 
Emil și Solomon Ioan, care sînt 
permanent în primele rînduri ale în
trecerii socialiste.

Colectivul de muncă de la secția turnătorie a întreprinderii „Horia" 
din orașul nostru a raportat cu puțin timp înainte că și-a îndeplinit 
sarcinile anuale de plan. In clișeu : Colectivul secției turnătorie.

1
cît cu greu dădu față cu tovarășii 
săi de muncă. Aceștia însă nu-1 lă
sară să se mistuie. I-au venit în a- 
jutor. Cu experiența lor au găsit 
leac și pentru defectul locomotivei 
și pentru inima rănită a tînărului 
mecanic.

— Lasă, măi Vasilică... N-o să 
ți se mai întîmple. Numai, ia a- 
minte. Să reglezi cuzineții, că alt
fel... Cum i-ai neglijat cum i-ai pră
jit — îl sfătuită tovarășii săi mai 
în vîrstă.

Auzindu-i vorbind așa, Vasile Su- 
ciu își mai veni în fire. Un gînd însă 
tot îl muncea.

— Nu știu cu tata cum oi scoa
te-o la capăt — le spuse el celor 
din jur. II cunoașteți doar că nu 
iartă nimic.

Și-avea dreptate tînărul. Tatăl 
său era cunoscut în întreg depoul ca 
oin stăpîn pe meserie. Era șeful u- 
neia din echipele de montatori și 
tocmai oamenii din echipa lui lu
craseră la montarea cuzineților cu 
pricina. Știa deci sigur că reparația 
fusese bine executată și că numai o 
scăpare a lui Vasile a făcut ca cu
zinetul să se deblocheze. De aceea, 
cînd auzii de isprava lui f iu-său, Tra
ian Suciu se făcu negru de mînie, 
II chemă de. îndată după locomotivă 
să-i ceară socoteală.

— Ce! Așa te-am învățat eu me
serie? Las că ne înțelegem noi a- 
cașă!...

Unii susțin, că acolo după locomo
tivă, s-ar fi petrecut și altceva. Că 
bătrînul i-ar fi spus lui Vasile vor-

In întrecerea socialistă pe care 
colectivele de muncă din întreprin
derile raionului o desfășoară pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
pe 1962 se obțin zi de zi noi succe
se. Paralel cu îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor planului de produc
ție, o seamă de întreprinderi au ra
portat deja îndeplinirea angajamen
telor la economii

Astfel, pînă în 
de miuncă de la 
cescu" a realizat 
luni o economie de 294.000 lei față

pe întregul an. 
prezent, colectivul 
moara „N. Băl- 

în perioada de 10

Oțelăriilor cît mai mult fier vechi !
Stimulați de această chemare și 

din dorința patriotică de a colecta 
fiecare kilogram de metal, colecti
vele de muncă din întreprinderile 
raionului, colectiviștii, pionierii și 
școlarii au strîns și predat I.C.M.- 

mai

răs- 
ce-I

be grele, ba că l-ar fi luat și mai 
aspru. Cine știe... Destul că în min
tea tinărului încolți o idee. — N-am 
să mă las pînă cînd...

De la întîmplarea cu pricina a 
trecut mai bine de un an. Topiri de 
cuzineți n-a mai avut Vasile. N-a 
mai avut nici unul din mecanicii de
poului. Printr-o muncă perseverentă, 
tînărul a devenit un mecanic bun. 
Și, conducerea depoului l-a propus 
pentru remorcarea trenurilor de că
lători.

Am stat de vorbă cu Vasile Su- 
ciu zilele trecute. Era cu niște hîrtii 
în mînă.

— Ei! Ce mai faci? Cum te 
împaci cu bătrînul?

— Acum... foarte bine îmi 
punse răzînd Vasile știind de 
întreb. Dar, nu l-ați văzut cumva pe 
tovarășul Alexandru ? Mi-ar trebui 
o semnătură pe hârtiile astea. Vreau 
să-mi cumpăr un televizor. Știți, 
avem la noi în Galda de Jos curent, 
avem și cinematograf, iar în casă a- 
parat de radio. Dar, vreau neapărat 
și televizor.

O clipă de tăcere apoi tînărul con
tinuă :

— Nu pentru că țin să fiu eu pri
mul în sat care să am televizor. Nu! 
E o socoteală a mea mai veche. Vă 
amintiți, cred, chestia cu cuzinetul 
și cu angajamentul meu luat în 
fața adunării generale a comuniști
lor din depou cînd am fost primit 
în rîndurile lor. Al-am angajat a- 
tu-nci să lupt cu toate forțele pentru 
nou. Și dac-am izbutit aici, în mun
că, vreau să-i deschid continuu nou
lui ușile și acasă,

S. POPESCU
După coresp. tov. V. . Stremțan 

de 70.000 lei cît avea angajamentul, 
cooperativa „Mureșul" — 295.000 lei 
față de 45.000 lei, cît și-a propus la 
începutul anului să economisească. 
Rezultate frumoase au fost obținute 
și de către colectivul de muncă de 
la întreprinderea de panificație di» 
oraș, care și-a depășit angajamentul 
anual la economii cu 84.000 lei. In 
prezent, peste 10 colective de mun
că din întreprinderile raionului și-au 
realizat angajamentele anuale la 
economii înainte de termen.

a.c.

ului, de la începutul anului și pînă 
în prezent sute de tone de metale 
vechi.

In perioada 1-20 noiembrie
s-au colectat și predat I.C.M.-ului 
64 tone metale vechi, înafara unor 
însemnate cantități expediate di
rect oțelăriilor de către unitățile 
C.F.R. din raion.

In această acțiune patriotică, cea 
mai mare cantitate de fier vechi a 
fost colectată și predată unităților 
de colectare de, către muncitorii de 
la E. M. Zlatna 
„Horia" din Alba

Creatorii
din nou

și întreprinderea 
Iulia.

de frumos 
laolaltă

Bu-: 
acti-

După o perioadă de stag
nare, cercul literar „Ion ~
dai Deleanu" și-a reluat 
vitatea în cadrul Casei raionale de 
cultură din orașul nostru. Creatorii 
de frumos, întruniți aici, au proce
dat la alegerea conducerii cercului 
și la întocmirea planului de muncă. 
Apoi în prima ședință, în cadrul 
cercului au fost prezentate cîteva 
creații în versuri „Mi-e dor", „Au
toportret", „Primăvara" și altele.

Menit să stimuleze și să îndrume 
munca de creație cercul literar „Ion 
Budai Deleanu" este deschis tutu
ror creatorilor din raionul nostru, 
care sînt chemați a desfășura o rod
nică activitate în cadrul acestuia 
prin prezentarea de creații proprii, 
în proză sau în versuri, texte de bri
gadă artistică, scenete, piese de tea
tru etc. Creatorii sînt chemați de 
asemenea să contribuie la dezbate
rile din cadrul cercului pe marginea 
lucrărilor prezentate, în scopul îm
bunătățirii artistice a acestora.

!
...azi, 23 noiembrie a.c., la ore
le 17 și 20, Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani prezintă co
media în 3 acte „Nuntă la castel".

...la cinematograful „Victoria" 
j va rula între 26-28 noiembrie a.c. 
) filmul „Acord final".

t
...de la 26-28 noiembrie a.c. la 
cinema'.ograful „23 August" va 
rula filmul „Comedianții".

, ...in cadrul cooperativei mește-
! șugărești „Mureșul" a luat ființă 
j secția de sobari-teracotieri.



La cămin, o activitate 
culturală actuală și eficientă

In vederea iernii care se apropie, 
la căminul cultural din Hăpria au 
fost făcute din timp seamă de 
pregătiri. Localul căminului cul
tural a fost spoit și înzestrat 
cu mobilier. A fost instalată 
în cămin o sobă nouă de încălzit și 
s-a adus la fața locului combustibi
lul necesar. Apoi, reorganizat, co
lectivul căminului a studiat cu a- 
tenție, una cîte una, problemele ce 
interesează masa colectiviștilor din 
sat și, finind seama de acestea, a 
întocmit planul de muncă.

Se poate spune, deci, că la Hă
pria, colectivul căminului cultural 
întîmpină bine pregătit zilele iernii, 
și-i hotărît să desfășoare o activi
tate susținută în sprijinul întăririi 
economice a gospodăriei colective 
din sat.

De altfel, pentru aceasta, a mili
tat colectivul căminului cultural și 
pînă acum. In pas cu actualitatea, 
cu preocupările colectiviștilor, acti
viștii culturali din Hăpria au orga
nizat, să spunem așa, activități po
trivite la timpul potrivit. Cu cîtva 
timp în urmă, bunăoară, la ordinea 
zilei fiind asigurarea hranei anima
lelor, activiștii culturali au venit de 
îndată cu expunerile „Să acordăm 
atenție deosebită strlngerii furaje
lor", „Cît mai mult nutreț însilozat". 
La fel au procedat apoi și în perioa
da însănjînțărilor de toamnă. Colec
tiviștilor întruniți la cămin li s-a 
vorbit despre însemnătatea efectuă
rii însămînțărilor la timp și în cele 
mai bune condiții agrotehnice, li s-a 
demonstrat de asemenea necesitatea 
de a executa arături adinei de toam
nă pe suprafețe cît mai întinse.

Activiștii culturali din Hăpria au 
ținut apoi pas cu actualitatea și în 
alte domenii. Au informat la timp 
masa colectiviștilor despre eveni
mentele internaționale: despre mer
sul lucrărilor Conferinței pentru de
zarmare, evenimentele din Cuba și 
Declarația guvernului romîn în le
gătură cu acestea, despre noua iz- 
hîndă a științei și tehnicii sovietice 
— trimiterea unei stații interplane
tare în direcția planetei Marte. Cins
tind .Marea Revoluție Socialistă din 
.Octombrie, la cămin au fost orga
nizate conferințe, seri de poezie, pe 
teme ca „In veci prieteni", „Poeții 
romîni cîntă gloria poporului sov’e- 
tic" și programe artistice adecvate.

Bine organizată, munca activiști

Am poposit la Ighiu, la gospodă
ria colectivă într-una din zilele a- 
cestei toamne bogate. Satul, împă
ienjenit de stîlpi înalți ce poartă 
spre case lumina, e mai primitor ca 
orieînd. Să fie aceasta numai dato
rită toamnei ce-și ține încă obiceiul 
.zilelor de început. Nu! Nu e de loc 
rezultatul acestui simplu capriciu al 
nestatorniciei toamnei. Ți-o spune 
asta peisajul cotidian al preocupări
lor oamenilor, ți-o spune înfățișarea 
bucuriei ce se citește la fiece pas.

Ighiul e azi, cu toate împrejurimi
le, ogorul unit al colectivei, iar 
preocuparea oamenilor e și ea nouă, 
socialistă. Aici, la sediul gospodă
riei se urgentează lucrările de sfîr- 
șit de an, în timp ce pretutindeni în 
celelalte sectoare ale gospodăriei 
preocupările sînt împărțite cu o pre
cizie extraordinară. Ătîția oameni 
fac cutare și atîția cutare lucru. Mă- 
hăra Tit, moșul acesta mereu tînăr 
și harnic, distribuie porumb la zile- 
muncă. La grajd, cîțiva oameni lu
crează la terminarea lucrărilor, al
ții...

Pe Dănilă Ioan, președintele gos
podăriei, l-am întîlnit la intrarea în 
sediul acesteia. Am discutat o 
seamă de probleme împreună. Mi-a 
povestit despre faptul că în acest an 
agrotehnica și-a spus cuvîntul în 
cultura porumbului, că colectiviștii 
sînt preocupați încontinuu de lărgi
rea sectorului zootehnic.

— Ne-am realizat încă de pe actum 
sarcina din planul de producție pre
văzut pentru acest an la vaci și la 

lor culturali s-a dovedit și eficientă 
în multe cazuri. Ca urmare a expu
nerilor prezentate în fața tinerilor 
colectiviști pe teme ca „Munca iz
vor de bunăstare și fericire", „A 
munci în gospodăria colectivă în
seamnă a-ți iubi patria" și altele, o 
parte din tineri care lipseau uneori 
de la munca în cîmp, de la o vreme 
au prins a se. simți tot mai legați de 
gospodărie. Prin muncă patriotică, 
tinerii colectiviști au executat o 
groapă pentru siloz și au participat 
cu însuflețire, în zile de odihnă, la 
eliberarea terenurilor în vederea e- 
fectuării însămînțărilor și arăturilor 
de toamnă.

Faptul că a desfășurat o activi
tate actuală, și că aceasta și-a do
vedit eficiența, este un merit al co
lectivului căminului cultural din 
Hăpria. Activiștii culturali de aici 
însă, sînt hotărîți să folosească pe
rioada ce urmează cu și mai bune 
rezultate. Pentru aceasta ei dau zor 
pregătirii piesei de teatru „Act de 
despărțenie" și a noului program de 
brigadă pe tema „Agronomul nos
tru". Sînt, de asemenea, în pregătire 
o seamă de expuneri pe plan local, 
seri de calcul și seri literare, iar pe 
circumscripții au fost organizate opt 
cercuri de citit, pentru fiecare în 
parte fiind întocmite planuri de lec
tură.

Baza viitoarei activități culturale 
din Hăpria este deci asigurată. Ră- 
mîne ca activiștii culturali de aici 
să traducă în viață fiecare obiectiv 
prevăzut în plan, astfel îneît să nu 
treacă nici o zi fără activitate la 
căminul cultural.

In clișeu : Cîteva tinere colectiviste, membre ale brigăzii artistice de 
agitație a căminului cultural din Micești.

oTcngSta Stiti unde nu se lucrează bine?
------------ -----------------♦ ’ ’
vițele. Avem insă de gînd să ne mai 
cumpăretm vreo 4-5 vițele. Furajele 
ne sînt asigurate. Dacă am fi uniți 
și cu Bucerdea Vinoasă, s-ar dez
volta gospodăria într-un astfel de 
ritm cum nu s-a mai văzut. Atunci am 
dezvolta ca ramuri de bază viticul
tura și zootehnia. Pentru amândouă 
avem condiții deosebite. Pentru zoo
tehnie ne stau la dispoziție dealuri 
și munți pentru pășunat pe suprafe
țe ce se întind cît vezi cu ochii, 
pentru vii, de asemenea. De altfel 
viticultura a fost pentru noi în a- 
cest an, cum să-i spunem „plug de 
aur". Am avut o asemenea recoltă 
cum n-am avut de multi ani. Pentru 
la anul ne gîndim să ne facem pepi
niera noastră, spre a avea astfel la 
îndemînă materialul săditor pentru 
extinderea suprafeței cu vie și com
pletarea golurilor...

Am ascultat și alte lucruri intere
sante de la tovarășul Dănilă. Multe 
se cer chiar studiate mai îndeaproa
pe. Problema unificării cu Bucerdea 
Vinoasă nu numai că e actuală, dar 
prezintă avantajele dezvoltării de 
viitor. Pepiniera de viță pentru ne
cesități proprii e rău că nu s-a fă
cut pînă acum. Și desigur acestea 
rămîn ca sarcini de viitor. Dintr-o 
dăruire de vorbe schimbate cu alți 
colectiviști am aflat că sînt anumite 
probleme ce se cer rezolvate acum, 
vorba ceea, cit fierul mai e cald.

La Ighiu, așa după cum am ară

Cu formațiile 
artistice în deplasare

După cîteva apariții pe scenă pro
prie, timp în care și-au verificat for
țele, artiștii amatori din Șard au 
hotărît să-și prezinte programul în 
fața colectiviștilor din satele veci
ne. Și, pentru început, s-au deplasat 
la Cricău.

Cum aici faptul era cunoscut, încă 
cu cîteva zile înainte, în întîmpina- 
rea oaspeților, la căminul cultural, 
au venit peste 250 de colectiviști. In 
fața acestora, corul căminului cultu
ral din Șard a interpretat cîntecele 
„Lenin e cu noi", „La gospodă
rie" și „Mîndră-i nana", prelucrare 
de folclor, iar brigada artistică de 
agitație a prezentat programul 
„Cinste vouă", program închinat 
fruntașilor recoltelor bogate.

Bine pregătite, cele două formații 
s-au bucurat de deplina aprecierea 
spectatorilor, la fel de apreciați 
fiind, de asemenea, soliștii vocali și 
recitatorii căminului cultural din 
Șard.

Duminică la Micești
In orele după-amiezii, spre cămi

nul cultural din Micești s-au îndrep
tat grupuri-grupuri de colectiviști 
Serbarea ce avea loc aici era pre- 

. gătită, de astădată, de elevii clasei 
I a IV-a și părinții acestora erau ne- 
I răbdători să-și vadă fiii pe scenă.

Și iată-i. Micii artiști amatori a- 
par. Căită, recită, fără emoții. Co- 

I rul interpretează cîntecele „Serile 
Moscovei", „Steagul partidului" și 

i „Pionieri, fruntea sus". Unul cîte u- 
- nul, elevii recită poeziile „Măreață-i 

vremea pe care o trăim", „Cîntec de 
I dragoste pentru Țara sovietică", 

„Cîntec despre Lenin" și altele, a- 
poi apar pe scenă micii dansatori și 
interpreții din piesa de teatru „Ano
timpurile", care, ca și toți ceilalți, 
sînt primiți cu aplauze.

tat, s-a obținut în acest an o recoltă 
sporită de porumb. S-a dat colec
tiviștilor avans, s-au achitat muncile 
S.M.T. și contractul. Ba mai muit, 
colectiviștii au hotărît suplimenta
rea contractului. Dar, le-au mai ră
mas încă însemnate cantități de po
rumb. Nici nu se știe cît. Și aici 
am vrut să ajungem. Gospodăria a 
depozitat o însemnată cantitate de 
porumb în spații de depozitare (po
duri, pătule) ale oamenilor din sat. 
Marea lipsă a săvîrșit-o consiliul de 
conducere al gospodăriei atunci cînd 
n-a măsurat cantitatea de porumb 
depozitată. E un bun obștesc ce 
trebuie păstrat sub o evidență clară.

Am fost pus în fața altor lucruri care 
nu merg bine. In anul acesta porum
bul gospodăriei a fost bun, tocmai da
torită aplicării agrotehnicii. In teren 
arat din toamnă și îngrășat sămînța 
rodește mai bine. Am văzut în bi
roul președintelui de gospodărie un 
grafic în care o rubrică e rămasă 
necompletată. Este rubrica destinată 
arăturilor adînci de toamnă. Să nu 
aibă gospodăria plan de arături? 
Are, și încă un plan frumușel de 
250 Fia. Surprinzător e însă faptul 
că din conducerea gospodăriei ni
meni nu știe nimic cît trebuie arat, 
cît trebuie îngrășat. Tovarășa A- 
vram Maria, inginera gospodăriei 
colective, a primit cifrele de plan 
din 2 noiembrie, dar nici pînă acum 
cîteva zile nu le-a făcut cunoscute con

Grijă deosebită pregătirii proiectului 
de contract colectiv pe 1963
(Urmare din pag. l-a)

unele obiective ce trebuie realizate 
in trimestrul IV. A mai rămas pînâ 
la finele anului timp foarte puțin și 
cu toate astea unele obiective rămân 
nerealizate. La fabrica „Ardeleana" 
este necesară urgentarea lucrărilor 
pentru a se asigura cît mai repede 
posibil introducerea apei potabile, 
iar în unele unități e nevoie de rea
lizarea măsurilor privind înzestrarea 
tehnico-imaterială a unor secții. De 
asemenea, acolo unde îndeplinirea 
angajamentelor din contractele co
lective este rămasă în urmă, se cere 
ca, acum cînd are loc analiza pe. 
fiecare unitate, să se studieze temei
nic, să fie mobilizate toate rezer
vele, de toate părțile, astfel ca nici 
un angajament să nu rămînă ne
realizat.

In perioada pînă la jumătatea 
lunii decembrie are loc în întreprin
deri pregătirea de către colective

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

Colectiviști ia școala Dclșn^ului
P r i m a.

Zilele trecute, la gospodăriile co
lective din raionul nostru a avut 
loc deschiderea și predarea prime
lor lecții în cadrul cercurilor agro- 

i zootehnice.
' Dornici să-și însușească cunoștin- 
. țe cît mai multe despre științele a- 

gricole, colectiviștii din Galda de 
Jos s-au prezentat în ziua de 20 
noiembrie in număr de peste 60 la 
prima lecție ținută în cadrul cercu- 

I lui agrotehnic, despre cultura po- 
j rumbului, condus de tov. inginer 

Suhov Maria. Avînd asigurate toate
----------- ---------------

Pe cînd deschiderea cercului ?
Dacă în marea majoritate cercuri

le agrozootehnice, ca cele din Alba 
lulia, Listei, Ciugud, Vințttl de Jos, 
Teiuș și altele, unde organizațiile de 

I partid acordă toată atenția învăță- 
; rnintului agricol de masă, iar lec

torii numiți privesc cu răspundere 
sarcina de onoare ce li s-a încredin
țat, deschiderea cercurilor și ținerea 
primelor lecții s-au făcut la data 
stabilită și activitatea acestora se 
desfășoară cu rezultate bune, nu a- 
celași lucru se poate spune despre 
cercul agrotehnic din gospodăria co
lectivă Galtiu. Aici, datorită lipsei 
de preocupare a organizației de 
partid și a sfatului popular din co
mună, a lipsei de răspundere față 
de sarcini dovedită de lector (ing. 
Bogdan Moise), pînă la 22 noiem
brie nu s-a făcut deschiderea cercu-

ducerii gospodăriei. De altfel nici 
tovarășul Dănilă nu s-a arătat cu
rios. Din cele 170 ha planificate a 
fi îngrășate nu s-a transportat gu
noi decit pe 20. Nu se pune destul 
accent pe îngrășarea terenului și a- 
ceasta ne poate costa foarte mult 
l- anul.

Ceva și despre porumbul de 5.000. 
E adevărat că gospodăria colectivă 
din Ighiu n-a fost planificată pentru 
anul ce vine. Dar poate oare să mul
țumească pe cineva această situație 
atîta timp cit dacă s-ar studia s-ar 
găsi condiții și aici pentru introdu
cerea acestuia în cultură? Socotim 
util un studiu mai aprofundat în a- 
ceastă direcție. Există apoi un bun 
exemplu la Bucerdea.

Pe scurt, acestea sînt cîteva pro
bleme ce pot și trebuie canalizate pe 
calea bună. Dacă se analizează te
meinic, se va dovedi că sînt atîtea 
și atitea posibilități. Dar trebuie să 
se încerce.

N. SP1NEANU 

CITITORI,
— A început primirea abonamentelor la ziarele și revistele care a 

par în Republica Populară Romînă pentru anul 1963.
Abonați-vă din timp pe 12 luni la ziarele agricole : Agricultura No 

uă, Albina și Falvak dolg. nepe.
Ziarul local Steaua roșie popularizează realizările oamenilor munci 

din raionul nostru, din toate domeniile de activitate. Cereți factorilor 
poștali, difuzorilor voluntari din întreprinderi, instituții, G.A. C. ș 
G. A. S. să vă aboneze pe 12 luni la acest ziar.

iărgite a noilor proiecte de contrac
te pe 1963. Aceasta e o treabă ce se 
cere a fi făcută cu multă răspunde
re. Fiecare angajament ce se înscrie 
m proiect trebuie să reflecte condi
țiile economice de realizare, să fie 
mobilizator. In întreprinderile noas
tre există încă mari rezerve atît în 
direcția îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan cît și în reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea ca
lității produselor, deci trebuie să ne 
bazăm pe ele înlăturînd practici 
greșite cînd angajamentele luate au 
fost sub posibilități, nemobiliza
toare.

Pînă la finele anului ne-a mai 
rămas puțin timp, dar totuși sufi
cient spre a ne îndeplini și acele 
angajamente rămase în urmă. Să 
împleticii deci acțiunea pentru pre
gătirea noilor proiecte de contract 
pe 1963 cu o muncă intensă, astfel 
ca nici un obiectiv din contractul pe 
acest an să nu rămînă nerealizatl

lecție
condițiile pentru buna desfășurat- 
învățfimîntului agrotehnic, salăWNI 
călzită și luminoasă, planșe și di
ferite materiale demonstrative, 
cursanții cercului au manifestat un 
interes deosebit pentru acumularea 
materialelor predate și au participat 
în mod activ la discuții în legătură 
cu tema predată și măsurile ce. tre
buie luate pe diferite parcele de te
ren în scopul obținerii de producții 
tot mai mari de cereale la hectar cu 
cheltuieli cît mai mici.

lui, tărăgănîndu-se data deschiderii 
de la o zi la alta.

Cu sprijinul organizației de partid 
și a sfatului popular comunal dir 
Sintimbru, trebuie luate de urgenți 
cele mai potrivite măsuri pentrr 
deschiderea și desfășurarea învăță- 
mîntului agrotehnic în cele mai bum 
condițiuni.

------------ ♦♦-------------

Cititorii propun..,
orare la stațiile I.GO

Nu de puține ori, cetățeanul car 
călătorește cu autobuzele I.G.C 
Alba lulia și vrea să urce 
din stațiile de pe traseu, e puWui 
mare încurcătură. Aceasta, deoarc 
ce în afară de stația din centrul ora 
șuiul la nici una din stațiile de p 
parcurs nu există programul de tre 
cere al curselor. Nu există ace: 
program nici chiar la capetele d
linii, astfel că străin fiind, ești n< 
voit să te interesezi la alți călător 
cînd vine cursa spre a fi liniștit c 
n-ai rămas pe jos.

Nu e o problemă care nu poa" 
fi rezolvată. De aceea, se impun mi 
suri pentru a se asigura la fiecai 
stație tăblițe cu orare de sosirea 
plecarea curselor.

etichetarea 
lăzilor pentru gunoi
E o problemă care pare mărun 

și totuși se cere a fi rezolvată. El 
chetarea lăzilor proprietatea I.G.C 
pentru depozitarea gunoaielor ar î 
lătura neajunsurile dintre unii c 
tățeni și odată cu aceasta ar cont 
bui la o mai bună păstrare a cur 
țeniei orașului.

Rămîne ca I.G.O. Alba lulia 
treacă la fapte.



VIAȚA DE PARTID Arături adinei de toamnă pe toate suprafețele
După terminarea schimbului, la 

I.I.S. „Ardeleana" o parte din mun
citori și muncitoare se îndreptau 
spre sediul organizației de bază. 
Aici urma să aibă loc ședința cursu
lui seral anul II (propagandist tov. 
Mandrosca Ioan). In scurt timp ma
joritatea cursanților au fost prezenți 
(14 din cei 16 înscriși la acest curs, 
2 absenți motivați). Toți aveau a- 
supra lor caiete de notițe, ceea ce 
înseamnă că există preocupare atît 
din partea cursanților cit și a pro
pagandistului, pentru a studia în 
mod organizat.

Au început convorbirile la tema 
„Despre productivitatea muncii și 
căile sporirii ei". Discuțiile purtate 
în jurul temei au avut un caracter 
■viu, interesant. Cei ce au luat cu- 
vîntnl, printre care tov. Lidian Ma
tei, Cadar Cornel, Suciu Bucura, Ti
ler Ferdinand și ceilalți care au 
fost prezenți, s-au referit mai întîi 
la însemnătatea creșterii productivi
tății munci pentru economia noastră 
națională, importanța acordată a- 
cestei probleme de către cel de-al 
Ul-lea Congres al P.M.R. și sarci
nile trasate organelor și organiza
țiilor de partid pentru creșterea con
tinuă a acestui indice economic.

După ce a vorbit despre ce se în- 
^■yiege prin productivitatea muncii 

tov. Lidian Matei a arătat că creș
terea productivității muncii este o 
problemă pusă în fața fiecărui co
lectiv de muncă. El a dat apoi c- 
xemplu cum în fabrică a crescut 
productivitatea muncii, ca urmare a 
introducerii tehnicii noi.

„Fabrica noastră a fost înzestra
tă cu mașini și utilaj nou care ne 
■ușurează munca, putem să produ
cem în aceeași unitate de timp mai 
■multă încălțăminte și de calitate su
perioară. Odată cu creșterea produc
tivității muncii a crescut și salariul 
muncitorilor, iar prețul de cost al 
încălțămintei a fost redus".

O altă problemă legată de creș
terea productivității muncii, larg 
dezbătută în cadrul convorbirilor, a 
fost aceea a inovațiilor și raționali
zărilor, a ridicării continue a nive
lului de pregătire profesională a fie
cărui muncitor. Vorbind despre 
aceasta, tov. Cadar Cornel s-a re
ferit la realizările obținute de oa
menii muncii din întreprinderile pa- 
‘triei noastre, despre lupta lor entu
ziastă pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le revin din obiectivele celui de-al 
II!-lea Congres al partidului. Legînd 

■cele studiate cu rezultatele practice 
din întreprindere, tovarășul a reușit 
să scoată în evidență necesitatea ri
dicării nivelului profesional.

*. -- --------------

„Și în fabrica noastră au fost or
ganizate asemenea cursuri. Obliga
ția noastră este de a participa cu 
regularitate la aceste cursuri, să ne 
însușim cît mai temeinic cele pre
date întrucît sînt în interesul nos
tru. Ridicarea nivelului profesional 
ne ajută să utilizăm mai bine (ma
șinile cu care lucrăm să producem 
mai mult, lucru ce duce la creșterea 
productivității muncii".

La noi în fabrică au fost făcute 
unele inovații cum ar fi mașina de 
uns cu soluție, mașina de călcat 
șnit și altele care ne ușurează mun
ca și ne ajută să dăm încălțăminte 
mai multă în aceeași unitate de 
timp, a arătat în discuțiile purtate 
tov. Suciu Bucura.

In cadrul convorbirilor s-a discu
tat și despre alte căi care duc la 
creșterea productivității muncii. Ast
fel, au fost scoase în evidență re
zultatele micii mecanizări, după ce 
în prealabil s-a vorbit despre im
portanța ei în creșterea productivi
tății muncii. Referindu-se la această 
problemă, tov. Tiler Ferdinand a le
gat creșterea productivității din fa
brică de îmbunătățirile aduse la 
banda rulantă, de introducerea trans
portului mecanic a materiei prime 
și a materialelor și alte îmbunătă
țiri în procesul tehnologic.

O atenție deosebită s-a 
în discuțiile purtate folosirii 
ximum a timpului de lucru, 
permanente a disciplinei în 
extinderii metodelor avansate 
producție, sprijinirea celor rămași în 
urmă și a altor problctme care toate 
contribuie la creșterea productivității 
muncii.

S-a discutat despre necesitatea li
chidării unor fenomene negative din 
viata economică a întreprinderii. 
Unii cursanți, referindu-se la proce
sul neîntrerupt al producției și la 
folosirea întregii capacități de pro
ducție a utilajelor au arătat că este 
necesară o mai mare atenție 
partea secției de întreținere, 
asigure continua funcționare 
lajului.

Pentru a se lichida aceste 
au arătat unii cursanți, este necesar 
ca organizația de bază și fiecare 
membru de partid să dovedească tot 
mai multă preocupare, întrucît creș
terea continuă a productivității 
muncii este o sarcină de partid.

Dezbaterile ce au avut loc con
firmă preocuparea fiecărui cursant 
de a-și însuși 
mele teoretice 
studiu și a ie 
tică.

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

10.

1. Galda de Jos
2. Sard
3. Drîmbar 

Berghin 
Micești 
Bucerdea Vinoasă 
Căpud 
Stremț 
Ighiu 
Ciugud

11. Alba lulia
12. Teiuș
13. Oarda de
14. Cistei
15. Henig
16. Benic
17. Mihalț
18. Cricău
19. Straja
20. Vințul de
21. Galiiu
22. Totoi

Jos

Jos

ULTIMA
Ediția 21 a gazetei de perete 

„Poștașul" organ al organizației de 
bază de la P.T.T.R. poartă data de 
15 noiembrie a.c. Există o preocupare 
permanentă din partea colectivului 
de redacție (resp. lorga Tudor) pen
tru apariția cu regularitate a gaze
tei de perete.

In această ediție au apărut patru 
materiale ce se referă la activitatea 
ce se desfășoară în instituție.

Astfel, un material se referă la 
felul cum s-a muncit pentru între
ținerea liniilor telefonice, cum s-a 
muncit pentru înlăturarea deranja
mentelor. In material se arată 
datorită 
niorilor, 
jamente.

•material
și Săbău 1., care deși răspund de 
această sarcină nu :

•ea.
Un alt material 

cum s-a desfășurat 
cialistă la centrala 
care sînt rezultatele obținute de cele 
două brigăzi organizate aici.

Pentru
îației la ghișee, într-un articol 
propune 
țiuni care să ducă la o mai rapidă 
deservire a populației.

Aspectul îngrijit al gazetei <le pe
cete, conținutul concret al materia-

că, 
slabului instructaj făcut li- 
s-au întîmplat unele deran- 

Pentru aceste lipsuri, în 
sînt criticați toy. Sîrbu D.

s-au achitat de

analizează felul 
întrecerea so- 

telefonică și

buna deservire a popu-
se

simplificarea unor opera-

acordat 
la ma- 
întăririi 
muncă, 

în

din 
care să 
a uti-

lipsuri,

cît mai bine proble- 
din programul de 
aplica în viața prac-

EDIȚIE
lelor legate de viața instituției, do
vedește preocuparea atît a colecti
vului de redacție cît și a biroului 
organizației de bază de la P.T.T.R. 
Alba. I

Muncă bine organizată
noiembrie s-a și executat arătura a- 
dîncă pe suprafața de 280 ha. Fo
losind din plin timpul bun de lucru, 
ritmul zilnic de arătură la Galda de 
Jos depășește 20 ha, iar lucrările ce 
se execută sînt de calitate bună și 
la adîncimea corespunzătoare de 
32 cm. Paralel cu executarea ară
turilor adinei, colectiviștii din Gal
da de Jos muncesc cu spor și la 
transportul îngrășămîntului natural, 
care se încorporează în sol odată cu 
arătura de toamnă.

Îndrumați de către organizația de 
partid, colectiviștii din Galda de 
Jos sînt hotărîți să depună toate 
eforturile pentru a obține produse 
tot mai sporite de cereale la hectar 
în anul viitor. In acest scop, har
nicii colectiviști din Galda de Jos 
și-au organizat bine munca, elibe- 
rînd din timp suprafețele de teren 
care urmează să fie arate din toajm- 
nă și, ajutați de tractoriștii S.M.T. 
Alba lulia, dau zor la executarea a- 
răturilor adinei. Pînă la data de 21

Capacitatea de lucru a tractoarelor să fie folosită,
Cu toate că țimpuî e prielnic pen

tru lucrările agricole, la unele gos
podării colective ritmul arăturilor a- 
dînci de toamnă se desfășoară cu 
mult sub posibilități. De pildă, la

------------- ««-------------
Dezvoltarea gospodăriei colective preocuparea noastră principală

Cum am obținut producții mari de porumb la hectar
Experiența noastră în cultura po

rumbului este an de an tot mai bo
gată. Producțiile mari de porumb la 
hectar pe care le-am obținut, de 
pildă, în acest an pe loturile culti
vate cu porumb 5.000 kg boabe la 
hectar, ne-au dovedit că, aplicînd 
reguli agrotehnice înaintate pe dife
rite parcele de teren chiar și în con
diții neirigate, se pot obține produc
ții care depășesc 5.000 kg porumb 
boabe la hectar. De exemplu, în 
gospodăria noastră colectivă, de pe 
suprafața cultivată experimental la 
Cistei și la Obreja s-a obținut o 
producție medie de 5.300 kg porumb 
boabe la hectar. Pentru realizarea 
acestei producții, noi am ales tere
nul după bune premergătoare și 
l-am îngrășat în medie cu cîte 20-30 
tone gunoi de grajd. Am executat 
arătura, adîncă de toamnă în luna 
octombrie la adîncimea de 30 cm, 
încorporînd gunoiul de grajd. In 
primăvară, imediat ce timpul a per
mis, am trecut la nivelarea terenu
lui cu grapa reglabilă și această lu
crare, s-a repetat încăodată înain
tea semănatului. In ziua semănatu
lui am pregătit terenul prin discuite 
la 10 cm. Toate aceste măsuri au 
asigurat un bun pat germinativ. 
Semănatul l-am făcut din vreme la 
distanța de 80 cm între rînduri și 
25-30 cm pe rînd, asigurînd astfel o 
densitate corespunzătoare de plante 
la hectar. De asemenea, o deosebită 
atenție am acordat tot timpul lucră
rilor de întreținere. Cunoscînd fap
tul că o prașilă bună făcută la timp 
face cît o ploaie bună, am executat 
la această cultură patru prașile me-

canice și trei manuale. Prașilele re
petate au înlăturat dezvoltarea bu
ruienilor și au 
pămînt.

Rezultatele 
le-am obținut, învățămintele dobîn- 
dite precum și avantajele mari pe 
care le asigură aplicarea unor re
guli agrotehnice corespunzătoare în 
vederea obținerii de producții de 
porumb tot mai mari, a determinat 
conducerea gospodăriei colective ca 
în anul viitor să mărească cu încă 
35 ha suprafața' cultivată cu porumb 
dublu hibrid cu o producție de cel 
puțin 5.000 kg porumb boabe la 
hectar în condițiuni neirigate.

Pentru îndeplinirea acestor hotă- 
rîri, primele măsuri au și fost luate. 
Astfel, cele 35 de atelaje proprii și 
două remorci transportă zilnic în- 
grășămintele naturale pe terenurile 
destinate acestei culturi. De aseme
nea, arătura de toamnă o executăm 
la adîncimea de 35 cm pe întreaga 
suprafață. Ne-am convins că în a- 
grotehnica porumbului toate lucră
rile au o importanță deosebită, și 
acest lucru l-am împărtășit colecti
viștilor care lucrează pe aceste tere
nuri. Cu măsurile luate 
urmează a se mai lua 
mănatul porumbului și 
rea lui, sîntem convinși 
ține în anul care urmează rezultate 
și mai frumoase, contribuind și prin 
aceasta la întărirea economică a 
gospodăriei colective și la creșterea 
veniturilor colectiviștilor.

Ing. DĂRĂMUȘ ION 
G.A.C. Cistei

Pe teme ale sfaturilor populare

păstrat umiditatea în

frumoase pe care

și cu cele ce 
pînă la se- 

la întreține- 
că vom ob-

Cu contribuția cetățenilor“ >
nentă de gospodărire comunală, cu 
a jutorul deputaților, a trecut la trans
portarea pietrișului necesar pentru 
repararea drumurilor. La această 
acțiune au participat marea ma joritate 
a cetățenilor din comună atît cu ate
lajele cît și cu brațele. Astfel că prin 
măsurile luate am reușit ca drumu
rile comunale să fie mai bune, șan
țurile să fie curățite. In această ac
țiune comitetul executiv a primit un 
ajutor de preț din partea deputați
lor Suciu luliu, Mădăraș loan, Ro
șu Nicolae, Truța Florian și alții.

In acest an, pînă în prezent, ce
tățenii comunei noastre au efectuat 
îfiai mult de 20.000 ore muncă vo
luntară, aducînd în acest fel econo
mii la bugetul comunei în valoare 
de peste 51.700 lei.

In ceea ce privește buna întreți
nere a drumurilor, noi mai avem 
încă multe de făcut. Dar sîntem si
guri că, cu sprijinul larg al cetățe
nilor, vom reuși să avem în comună 
drumuri tot mai bune.

BORA IOAN 
Președintele comitetului executiv 
al Sfatului popular al comunei 

Cricău

In conducerea treburilor gospodă
rești, sfatul popular al comunei Cri
cău a acumulat o experiență poziti
vă. Multe sînt problemele ce se ri
dică în fața sfaturilor populare. Dar 
c-ricît de multe și complexe ar fi, ele 
pot fi rezolvate cu sprijinul cetățe
nilor. De acest lucru ne-am convins 
din cele petrecute zi de zi în activi
tatea noastră.. De aceea, sfatul 
popular al comunei noastre își spri
jină întreaga sa muncă pe partici
parea largă a cetățenilor la condu
cerea treburilor obștești.

Una din problemele legate de bu
na gospodărire a comunei este 
întreținerea drumurilor, problemă ce 
a stat în atenția sfatului popular. In 
anii trecuți ne-am lovit de unele gre
utăți și aceasta pentru faptul că nu 
în toate cazurile noi am cerut spri
jinul cetățenilor. Din această lipsă 
noi am tras învățăminte prețioase.

La sfîrșitul anului trecut, într-o 
adunare generală a cetățenilor din 
comuna noastră s-a discutat felul 
cum a muncit comitetul executiv și 
sfatul popular comunal în ceea ce 
privește gospodărirea comunei. Aici,

>
în adunare, ni s-a arătat, pe bună 
dreptate, că nu ne-am ocupat cît 
trebuie de repararea și întreținerea 
drumurilor comunale.

Insușindu-ne această critică justă 
venită din rîndul maselor de cetă
țeni, comitetul executiv a pus în 
discuție această problemă în sesiu
nea sfatului popular comunal din 
februarie 1962. După sesiune, ca ur
mare, a măsurilor stabilite, deputății 
au discutat cu alegătorii despre ne
cesitatea reparării drumurilor, des
pre curățenia șanțurilor și repara
rea unor podețe. Ca urmare a mun
cii de mobilizare a cetățenilor de 
către deputați, s-a transportat o 
mare cantitate de pietriș pe drumul 
ce trece prin centrul comunei. Cu 
toate acestea, drumul continua să fie 
presărat cu gropi. Pentru lichidarea 
acestui rău, am primit a jutor din par
tea comisiei permanente de gospo
dărire comunală (președinte 
Mădăraș Ioan). In baza unui stu
diu făcut de comisie, au fost des
coperite noi cariere de piatră. Co
mitetul executiv, ca urmare a pro
punerilor făcute de comisia perma-

tov.

gospodăria colectivă din Teiuș, deși 
există suprafețe însemnate de teren 
eliberate, executarea arăturilor a- 
dînci continuă să fie încă mult ră
masă în urmă. Din suprafața de 
725 ha s-a arat pînă la data de 21 
noiembrie doar 170 ha. Și acest lu
cru se datorește faptului că trac
toarele care deservesc această uni
tate nu sînt folosite din plin. De e- 
xempltt, în ziua de 19 noiembrie, din 
cele 10 tractoare existente lucrau 
doar 8, două fiind defecte, nu lu
crează de mai multe zile. Această 
stare de lucruri trebuie să preocupe 
mai mult conducerea S.M.T. și să 
ia măsuri mai operative pentru în
lăturarea defecțiunilor care se ivesc 
pe parcurs, îneît toate tractoarele e- 
xistente să lucreze din plin la ară
turi adînci de toamnă.

--------- ♦♦—-------

NE6RU pe MIB

Un nou depozit de granit? Nu! 
Avem de-a face cu o gravă ne
păsare, nu numai pentru felul 
cum este păstrat acest granit, ci 
și față de aspectul orașului. Și 
răspunzători sînt și I.G.O. și 
Sfatul popular oraș. Se pot oare 
trece cu vederea asemenea lip
suri ?

In clișeul de față tot despre 
aspectul orașului e vorba. Și tot 
tovarășii dela Sfatul popular al 
orașului sînt de vină, deoarece 
admit ca în plin centru (colț 
Leonte Filipescu) să se facă de
pozit de gunoi.
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un 
automatizare a uzinei de 
combinatului chimic din

scop a fost realizat un
ino-

Un automat care „învață" să comande
In laboratoarele Academiei ungare 

de științe a fost pus la punct 
proiect de 
amoniac a 
Pet.

In acest
dispozitiv de comandă care, in 
mentul intrării sale în funcțiune, nu 
știe decît „în linii mari" ce proble
me urmează să rezolve. Dispozitivul 
de comandă își începe deci activita
tea fără a avea un plan dinainte 
stabilit. Timp de mai multe luni 
el nici măcar nu participă la coman
dă, ci nu face decit să observe pro
cesul muncii și activitatea dispece
rului sau a tehnologului șef, înregis- 
trind in . memoria" sa măsurile lua
te de om in anumite situații și e- 
fectul pe care aceste măsuri le-au 
avut asupra producției.. In plus, el 
este înzestrat cu simț critic: stabi
lește cea mai practică soluție care 
a fost sau care ar fi trebuit să fie

aplicată. Dispozitivul de comandă 
nu „încredințează" automatului co
manda decît în momentul în care 
acesta și-a însușit tehnologia și cu
noștințele necesare unui conducător.

Această soluție prezintă avanta
jul că înlătură calculele necesitînd 
adeseori munca a sute sau chiar mii 
de persoane, sau elaborarea unui 
„mod de întrebuințare" care nu în
totdeauna este lipsit de greșeli și 
care din cînd în cînd trebuie modi
ficat in urma schimbărilor interve
nite în procesul de fabricare. Deo
sebit de important este și faptul că 
dispozitivul nu încetează „să înve
țe". Chiar in calitatea sa de condu
cător, el continuă să observe și să 
controleze efectul intervențiilor sale 
și, în mod automat, trage conclu
ziile in ce privește schimbarea cali
tății unor materii prime, a modifi
cărilor capacității ccmpresonrfui 
etc.

Dezvoltarea cinematografului 
de amatori

Pe lîngă căminele culturale din' 
Ungaria funcționează numeroase 
cluburi ale cineaștilor amatori. In 
cursul studiilor și activității lor 
membrii clubului se familiarizează 
nu numai cu tehnica cinematografi
ei, dar dobîndesc cunoștințe în do
meniul științelor naturii — fizică, 
chimie, acustică etc.

In prezent funcționează în R. P. 
Ungară aproximativ 100 de cluburi 
sindicale sau ale întreprinderilor, 
grupind 1.500 de membri. Acești 
artiști prezintă rezultatele muncii 
lor îa cadrul festivalurilor anuale.

FOTBAL
Dacia Alba Iulia — Parîngul Lonea 2-0 (1-0)
La capătul unui meci în care gaz

dele au luptat cu multă voință, a- 
cestea au părăsit terenul victorioa
se.

Publicul, venit în număr mare la 
această întîlnire, și-a încurajat tot 
timpul echipa, iar la sfîrșitul celor

’ , a primit-o
nume-

Beton de calitate superioară
Specialiștii Institutului de cons

trucții din Budapesta au reușit să 
pună la punct un nou procedeu care 
sporește rezistența betonului. Ei au 
realizat un produs special, al 
dozaj mărește cu 39 la sută 
litatea betonului, rezistind la 
licitare de 800 kg pe cmp.

Noua metodă prezintă avantajul 
Că permite să se producă un be-

cărui 
stabi-
o so

ton de o calitate superioară, folo- 
sindu-se ciment in proporție mult 
mai mică decit in mod obișnuit. Prin 
adăugarea unui produs chimic in 
proporție de 0,02 la sută se reali
zează o economie de ciment de a- 
prox'i nativ 20-30 Ia sută, asigurin- 
du-se in același timp stabilitatea ne
cesară.

Biblioteca din Szeged. înființată 
cu 80 de aci în urmă, s-a îmbogățit 
in ultimii 10 ani cu 100.000 de vo
lume, fondul ei de cărți ridicîndu-se 
in prezent la 250.000 volume. In ul
timii ani. :~ diferite cartiere mărgi
nașe ale orașului au fost deschise și 
o serie de filiale ale bibliotecii din 
Szeged. Recent, de pildă, a fost des
chisă cea de-a 10-a filială a ei. A- 
ceste mici biblioteci de cartier sînt 
foarte populare: numărul cititorilor 
„abonați” a atins 3.700, depășind cu 
300 numărul „abooaților* de la bi
blioteca centrală. In fiecare lună 
sînt date cu împrumut 23.000-25.000 
cărți.

Biblioteca din Szeged își lărgeș
te necontenit rețeaua de filiale, 
proiectează și deschiderea unei 
blioteci speciale pentru copii.

Se 
bi-

Aparat electric pentru 
respirație artificială

Specialiștii unguri au realizat un 
mic aparat electric de respirație ar
tificială, folosit la reanimarea per
soanelor electrocutate sau care au 
suferit alte accidente.

Electrodul aparatului se fixează 
pe fruntea pacientului, care în prea
labil a fost umezită. Curentul elec
tric acționează asupra creierului 
care la rîndul său activează muș
chii pieptului.

90 de minute, la ieșire, 
cu aplauze îndelungi și cu 
roase făclii aprinse.

Gazdele au jucat și de 
dată simplu, acționînd pe extreme 
și inițiind atacuri periculoase la 
poarta oaspeților, apărată excelent 
de portarul Duck Iosif.

De remarcat că și la această în- 
tilnire linia de atac a rămas datoare 
la precizia șuturilor, ratînd ocazii 
mari prin Pîrvu, Popa Liviu și Go- 
gorici.

Iată pe scurt fazele: în minutul 
13, cînd linia noastră de atac era 
masată în cercul advers, Pîrvu reia 
cu capul de la 6 m o centrare și o 
trimite în brațele portarului. In mi
nutul 16, la un corner, mingea este 
respinsă cu capul de un apărător 
oaspete și ajunge la Popa Liviu, 
care în poziție favorabilă, trage a- 
lături de la circa 13 m, iar Gogo- 
rici, în minutul 38, scăpat, singur 
cu portarul, trage de la 2 m pe lîa- 
gă poartă.

In minutul 40 antrenorul 
procedează la o schimbare. 
Achim în locul lui Gogorici, 
era de așteptat să fie schimbat Pîr
vu, care m această partidă a 
inexistent ba mai mult, a oprit 
a compromis în careul advers, 
teva acțiuni periculoase inițiate 
echipa noastră.

Golurile și acțiunile cele mai 
riculoase au fost opera mijlocașilor 
și a apărării, în care au excelat Stră- 
jan. Popa Cornel, Jiboteanu și Va- 
siu. Acesta din urmă, a părăsit de 
mai multe ori postul de fundaș, a 
făcut curse în plină viteză ca o a- 
devărată extremă și a executat cen
trări de toată frumusețea.

Scorul este deschis în minutul 40 
de Străjan, care trage puternic de 
la circa 20 de m. sub bara transver
sală. In min. 43, Străjan trage din 
nou, dar mingea este oprită cu mî- 
na în careu și arbitrul Staron Ște
fan de la Hunedoara, care a condus 
bine această întîlnire, acordă 11 m. 
Execută Jibotcan, dar portarul Duck 
apără.

In repriza Il-a, în minutul 84, A- 
ch-im în poziție de șut, este trîntitîn

această

Klein 
Intră 
deși

fost
Și 

cî- 
de

pe-

Cu clădirile ei semețe, cu bu
levardele și minunatele ei poduri 
peste Dunăre, Budapesta, capi
tala Republicii Populare Ungare 
este iubită de
maghiari care o fac pe zi ce 
trece tot mai frumoasă. In clișeu 
un crîmpei din Budapesta re
născută.

oamenii muncii

Grîu rezistent la ger 
realizat în R.P. Ungară

In stepa Hortobâgy din R. P. Un
gară se experimentează de peste zece 
ani diferite soiuri de grîu indigene 
și străine care dau recolte bogate 
chiar și în condiții nefavorabile 
climă excesivă și pămînt sărac, 
deosebi în pustă este necesar 
plantele să reziste bine la secetă 
la vînturile puternice.

După o serie de lucrări speciale

cle 
In 
ca 
și

__ ____________ , de 
selecționare, gospodăria agricolă de 
stat din stepa Hortobâgy produce în 
prezent pe mari loturi experimentale 
o’ varietate de grîu al cărui spic sea
mănă cu acela al soiurilor indigene 
cultivate în general, cu deosebirea 
însă că este mai lung, iar boabele 
mai pline. Greutatea hectolitrică a 
boabelor noului soi de grîu este mai 
mare decît a
Totodată noua varietate este rezis
tentă la geruri mari. In toamna a- 

. cestui an, noul soi de grîu a fost se
mănat în rînduri dese pe șapte ju- 
găre, în vederea pregătirii viitoare
lor culturi pe suprafețe mai întinse.

boabelor obișnuite.

In vizită la iabrica de autobuze „lKarus“
Fabrica de autobuze „Ikarus" se 

află intr-unui din cartierele mărgi
nașe ale Budapestei — Matyas- 
fold. Fabrica este relativ tînără. 
Actul său de naștere datează din 
anii puterii populare, mai precis din 
1949.

In cei 14 ani de existență fabrica 
s-a dezvoltat mult. In primul an de 
producție cele 50 de autobuze care 
au ieșit pe poarta fabricii aveau mo
toarele aduse de peste hotare. Un 
an iruri tîrziu a început fabricarea 
motoarelor de autobuze în țară la 
marile uzine metalurgice de la Cse- 
pel. De atunci producția de autobuze 
a crescut de peste 30 ori, iar cali
tatea ține pasul cu cerințele tehnicii 
mondiale.

Fabrica se compune din mai mul
te hale mari, modeme, construite 
din prefabricate de beton armat. 
Peste tot domnește ordinea și cu
rățenia. Interesîndu-mă de mersul 
întrecerii socialiste și de activitatea 
brigăzilor din această întreprindere, 
tovarășul Ferenc Hirth, directorul 
fabricii, iriți răspunde :

— Acum, în cinstea celui de-al 
Congres al P.M.S.U. între- 
cuprins pe toți muncitori' 
întrecerea socialistă are de 

veche tradiție în întreprin-

tașă încă în 1959, spune brigadierul. 
De atunci am cîștigat de patru ori 
acest titlu. Toți membrii brigăzii 
noastre învață la diferite școli și 
sînt cuprinși și în învățămîntul de 
partid, iar jumătate din ei sînt ino
vatori.

Această secție produce de altfel 
toate radiatoarele de la autocamioa
nele și tractoarele produse în R. P. 
Ungară.

Ne îndreptăm spre secția de mon
taj. Zeci de autobuze de diferite ti
puri in diferite stadii de producție 
se află aliniate aici. Zilnic opt auto-

Corespondență din Budapesta
muncitorilor 

1948 se 
săptă-

VUI-lea 
cerea a 
fabricii, 
altfel o
derea noastră. Muncitorii sînt orga
nizați în brigăzi. In fabrică există 
298 de asemenea brigăzi.

La secția de radiatoare fac cu
noștință cu șeful brigăzii, tovarășul 
Rakoci.

— Noi am început lupta pentru 
cîștigarea titlului de brigadă frun-

buze ies din mîinile 
gata de drum, în timp ce în 
fabrica abia un autobuz pe 
nună.

Intrucît autobuzele Ikarus 
Sosite în cele mai diferite 
climaterice, una din preocupările 
muncitorilor de aici este și izolarea 
fonică și termică a mașinilor. îm
preună cu secția de perfecționare 
tehnică ei fac diferite încercări 
pentru a reduce zgomotul 
lui. Pînă acum amplasarea 
lui în spate a dat cele mai 
zultate în acest domeniu.

Autobuzele „Ikarus" sînt cerute 
în tot mai multe țări, fn afară de 
U.R.S.S., R.D. Germană și altecî- 
teva țări socialiste autobuzele fa-

sînt fo- 
condiții

și 
motoru- 
motoru- 

bttne re-

bricate aici sînt intîlnite și în Indo
nezia, Cuba, Egipt, Spania, Turcia, 
Grecia, Norvegia etc.

Autobuzele sînt supuse celor mai 
diferite solicitări. De aceea cons
tructorii unguri supun autobuzele la 
diferite încercări. Secția de experi
mentări tehnice a făcut o serie de 
probe încununate de succes, adap- 
tind autobuzele la temperaturi de 
la plus 40 de grade pînă la tempe
raturi de minus 40 de grade.

In prezent în fabrică se fac și di
ferite încercări în vederea produ
cerii unui nou tip de autobuz cu 
remorcă pentru curse lungi. Aceste 
autobuze vor putea transporta pînă 
la 200 de persoane fiind folos;bile și 
pentru un număr mai mic de călă
tori, asiigurîndu-li-se tot confortul 
— garderobă, toaletă etc.

Fabrica a mai trimis recent în 
curse de probă autobuee prevăzute 
cu un nou sistem de suspensie. Este. 
vorba de o pernă cu aer care asi
gură o bună amortizare, ține ma
șina la aceeași înălțime de la pă- 
mînt și cînd este plină, înlătură în
clinația la curbe. Experiențele fă
cute pînă acum arată că perna de 
aer dă rezultatele scontate.

Alături de autobuzele de cursă _ 
obișnuite în hala de montaj am vă
zut și autofrigidere, mașini pentru 
pompieri, mașini pentru transportul 
laptelui și alte tipuri de mașini.

Fabrica „Ikarus" se dezvoltă con
tinuu. Planul de perspectivă al fa
bricii prevede ca pînă în 1980 pro
ducția de autobuze să ajungă la 
16.000 pe an.

(AGERPRES)

careu și arbitrul acordă din nou 11 
m. Execută același Jiboteanu, dar 
de data aceasta imparaibil.

Din păcate, această partidă inte
resantă a fost umbrită de atitudinea, 
nedisciplinată a unor jucători oas
peți, care vociferau și comentau 
toate deciziile arbitrilor, dedindu-se- 
uneori si la durități.

Cofesp. TOMA PETRU

ALTE REZULTATE
Victoria Călan — Siderurgistul 

Hunedoara 2-0 (1-0); - Minerul Vul
can — Jiul II Petrila 4-3 (0-3); DL 
namo Barza — Minerul Ghelar 5-1 
(3-0); Sebeșul Sebeș — C.F.R. Te
iuș 5-0 (4-0); Retezatul Hațeg —- 
Minerul Aninoasa 2-2 (1-0);’Cons
tructorul Hunedoara — C.F.R. SL 
rrieria 0-3 (0-3); Dacia Orăștie 
.Minerul Deva 2-4 (1-1).

CLASAMENTUL
Victoria Călan 14 10 3 1 31: 6 23'
Minerul Vulcan 14 10 0 4 39:23 20
Minerul Deva 14 8 2 4 33:20 18
Dinamo Barza 14 7 2 5 32:20 16
Parîngul Lonea 14 6 3 5 27:23 15
Dacia Alba 14 6 3 5 14:25 1/
Min. Aninoasa 14 5 4 5 24:24
Siderurg. Huned. 14 5 4 5 15:18 14
Dacia Orăștie 14 6 1 7 27:30 13
Sebeșul Sebeș 14 6 1 7 23:26 13
C.F.R. Simeria 14 6 0 8 29:27 12-
Minerul Ghelar 14 5 2 7 25:27
C.F.R. Teiuș 14 4 2 8 21:31 1Q
Retezatul Hațeg 14 4 2 8 21:33 10.
Constr. Huned. 14 3 4 7 14:31 10
Jiul II Petrila 14 2 5 7 13:24 &

Etapa viitoare

Jiul II Petrila — Sebeșul Sebeș;. 
Siderurgistul Hunedoara ’ — Mi
nerul Vulcan : Minerul Ghelar —• 
Victoria Călan; Parîngul Lonea — 
Dinamo Barza; C.F.R. Simeria — 
Dacia Alba; Minerul Aninoasa — 
Constructorul Hunedoara; Minerul 
Deva — Retezatul Hațeg; C.F.R; 
Teiuș — Dacia Orăștie.

Campionatul raional
CLASAMENTUL

Aurul Zlatna 8 8 0 0 54; 6 16
Victoria A.Iulia 7 6 1 0 23: 6 13
Recolta Galda 8 6 1 1 19: 6 13
Avlntul Micești 9 4 2 3 15:13 10
Ardealul A.Iulia 9 4 0 5 11:10 8
Voința A.-Iulia 8 3 2 3 18:29 8
Ardeleana A. 1. 9 2 2 5 13:22. ■6J
Spicul Obreja 8 2 I 5 7:20 5
Recolta Ciugud 9 2 1 6 7:23 5
Mureșul Drîmbai■9 0 0 9 2:34 0

HANDBAL IN 7
Campionatul republican de juniori

La Teiuș, sîmbătă și duminică, 
s-au desfășurat meciurile de hand
bal în_ 7, din cadrul campionatului 
republican rezervat juniorilor și ju
nioarelor.

Iată rezultatele tehnice:
La băieți: Petroșani — Teiuș 

29-13; Hunedoara '— Deva 12-6; 
Teiuș — Orăștie 15-4; Hunedoara — 
Orăștie 13-7; Petroșani — Hune
doara 23-16.

La fete: Petroșani — Hațeg 
Teiuș — Deva 12-3; Teiuș — 
tie 10-1; Hațeg —■ Orăștie 
Teiuș — Petroșani 9-8.

In urma acestor rezultate, 
pioni regionali de juniori au

echipa de fete din Teiuș, care vor 
reprezenta regiunea noastră în faJ 
zele următoare ale campionatului re
publican de handbal.

POPICE
La Alba Iulia s-a desfășurat în- 

tîlnirea la popice contîind pentru 
campionatul raional, între echipele 
Ardeleana din localitate și C.F.R; 
Teiuș. Intîlnirea a fost cîștio-ată de 
gazde cu 4.565, popice doborîte față 
de 4.306 popice doborîte de oaspeți.

Pe primul loc, la individual, s-a 
clasat Dărămuș Aurel, iar pe locul 
II Beligăr, ambii de la asociația 
Ardeleana.

carri- 
deve- 

nit echipa de băieți din Petroșani șî
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