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GHEORGHE CRiȘAN 
secretar al Comitetului raional 

al P. M. R. Alba

Acum, cînd posi
bilitățile de dez
voltare sînt mult 
mai mari față de 
cînd experiența s-a

acordat de stat prin cre- 
prin punerea la dispo
se mașini agricole mo- 
semințe de înaltă producti- 
și asigurarea unei asistențe

i Să întocmim cu răspundere planurile de
; producție pe 1963 în gospodăriile colective

A mai rămas 
doar puțin timp 
pînă cînd gospodă
riile agricole co
lective din raionul nostru vor încheia
un an de activitate. ,ln condițiile 
minunate create de încheierea co
lectivizării agriculturii, a sprijinului 
mare 
dite, 
ziție 
derne, 
vitate „
tehnice calificate s-au creat posibi
lități largi pentru sporirea produc
ției agricole vegetale și animale. Și 
ca urmare a acestui fapt, acum la 
sfîrșit de an gospodăriile colective 
fac un bilanț rodnic. Cu toate con
dițiile naturale nefavorabile, ele au 
obținut producții sporite la hectar, 
și-au dezvoltat avutul obștesc, iar în 
casele colectiviștilor belșugul și lu- 
nnna sînt în continuă creștere. Ast
fel, la G.A.C. Cricău producția medie 
la grîu în acest an a fost de 1.800 
kg, iar la porumb de 2.300 kg boabe 
la hectar. De asemenea producția 
de lapte pe cap de vacă furajată a 
fost de peste 2.500 litri. Veniturile 
realizate în acest an de gospodăria 
colectivă din Cricău prin vînzarea 

^K<re unitățile economice socialiste 
de stat, de produse agricole și ani
maliere se ridică la mai mult de 
750.000 lei. Rezultate tot atît de fru
moase au obținut și gospodăriile a- 
gricole colective din comunele Galda 
de jos, Teiuș, satul Bucerdea Vi- 
noasă și multe altele. O atenție 
sporită s-a dat în acest an obținerii 
pe suprafețe întinse a unei, producții 
de cel puțin 5.000 kg porumb boabe 
la hectar în teren neirigat. Cu toate 
că in anul acesta condițiile natu
rale au fost insuficient de prielnice, 
la gospodăria agricolă din Cistei s-a 
obținut de pe suprafața destinată pen
tru porumbul de 5.000 kg boabe la 
hectar o producție de 7.167 kg po
rumb boabe la hectar, iar la gospo
dăria colectivă din Bucerdea Vinoasă 
o producție medie de 6.820 kg po
rumb boabe la ha. Rezultate bune 
au obținut și gospodăriile colective 
din G^'da de Jos, Mihalț și altele. 
Drept urmare a rezultatelor ob
ținute, colectiviștii trăiesc tot maț 
bine. In casele lor pătrund tot mai 
mult radioul, mobilă nouă, araga
zuri, mașini electrice pentru uz cas
nic; un număr mare de colectiviști 
și-au construit case noi, moderne.

In prezent, gospodăriile colective 
se află în pragul unui eveniment 
deosebit de important — vor avea 
toc adunările generale, în cadrul că
rora consiliile de conducere vor pre
zenta darea de seamă privind activi
tatea desfășurată și realizările do
bândite în acest an și proiectul pla
nului de producție pe anul 1963.

Jn anul trecut, în numeroase gos
podării colective, unde consiliile de 
conducere, inginerii și tehnicienii a- 
gronomi, îndrumați de organizațiile 
de partid, au întocmit planuri de 
producție pe baza rezultatelor an
terioare și a posibilităților mereu 
sporite, cifrele prevăzute au fost rea
lizate și chiar depășite.

Dezbaterea cifrelor de plan »e 1963 în întreprinderi
Propuneri prețioase pentru viitor Toate rezervele
La 10 decembrie, colectivul de 

muncă de Ia Depoul C.F.R. Te;uș 
și-a îndeplinit sarcinile planului de 
producție pe acest an, reailizînd to
todată o reducere a prețului de cost 
de 4,37 la sută față de cel plani
ficat. Prin folosirea judicioasă a 
combustibilului, în cele 11 luni, per
sonalul de locomotivă a economisit 
2.872 tone combustibil convențional.

Pentru anul 1963, în fața colec
tivului de muncă din cadrul de
poului stau sarcini noi, mobiliza
toare. Volumul de prestații va crește 
cu 9,85 la sută. Grește în același 
timp volumul de reparații planifi
cate. Recent, în cadrul unei adu
nări, ceferiștii de aici au dezbătut 
pe larg sarcinile ce le revin pe 1963, 
făciid o serie de propuneri preți
oase și luîndu-și numeroase anga
jamente.

— Colectivul 
a arătat tov. 
instructor — a 
știe să-și facă 
Dar siguranța
tenție tot mai mare. Avem în depou 
multe cadre tinere care rîvnesc să 
urce pe locomotivă. Să ne gîndim

nostru de muncă — 
Buțu. loan, mecanic 
dovedit nu odată că 
pe deplin datoria, 

circulației cere o a-

anul trecut . . .
îmbogățit, pregătirea temeinică a a- 
dunărilor generale pentru dare de 
seamă și dezbaterea proiectului pla
nului de producție pe 1963 este una 
dintre principalele sarcini ale orga
nizațiilor de partid, ale Consiliului 
agricol raional, ale sfaturilor popu
lare și ale consiliilor de conducere 
ale gospodăriilor colective. Tocmai 
de aceea președinții și membrii con
siliilor de conducere ale gospodării
lor colective, specialiștii din aceste 
unități trebuie îndrumați și ajutați 
concret și în cunoștință de cauză 
să întocmească dări de seamă care 
să cuprindă o analiză adincă și 
exigentă a activității desfășurate in 
acest an pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor co
lective.

In centrul dărilor de seamă, ca și 
al dezbaterilor ce au loc în adunările 
generale trebuie să se afle sarcinile 
puse în fața oamenilor muncii din 
agricultură de Directivele Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R., de hotă- 
ririle plenarelor C.C. al P.M.R. și 
documentele Sesiunii extraordinare a 
Marii Adunări Naționale. Cum au 
luptat consiliile de conducere sub 
îndrumarea organizațiilor de partid 
pentru mobilizarea colectiviștilor la 
sporirea producției la hectar la toate 
culturile și în special la grîu și po
rumb, pentru dezvoltarea efectivului 
de animale și sporirea productivității 
lor; cum a fost organizată și s-a 
desfășurat munca pe fiecare sector 
de producție în parte, realizările ob
ținute, metodele folosite de brigăzi, 
echipe și colectiviștii fruntași, pre
cum și lipsurile care s-au manifes
tat — iată probleme deosebit de im
portante pe care trebuie să le dez
bată, corespunzător specificului și 
condițiilor concrete din fiecare loc, 
adunările generale ale colectiviști
lor în toate unitățile agricole so
cialiste.

Este știut că o mare însemnă
tate o au problemele organizatorice. 
De aceea dezbaterile în adunările 
generale trebuie orientate spre a- 
nalizarea temeinică a acestor pro
bleme pentru o mai bună organizare 
a muncii, gospodărirea economicoasă 
a zilelor-muncă, repartizarea mai 
judicioasă cu ajutorul organizației 
de partid a membrilor și candidați- 
lor de partid în sectoarele hotări- 
toare ale producției agricole.

Pe baza concluziilor Ice decurg 
din analiză, se vor stabili și măsu
rile ce se impun a fi luate în ve
derea înlăturării lipsurilor și îmbu
nătățirea muncii în viitor.

O deosebită importanță trebuie să 
se acorde întocmirii proiectului de 
plan de producție pe anul 1963. 
Experiența cîștigată pînă acum ne-a 
demonstrat că întocmirea unui plan 
de producție bine chibzuit, care să 
prevadă folosirea tuturor posibilită
ților și resurselor existente pentru

(Continuare în pag. 3-a)

pentru această 
ca toți tinerii

să pregătim tinerii 
sarcină. Eu propun 
să fie puși să facă un stagiu de 
doi ani la montaje și aparatele spe
ciale, spre a-și însuși temeinic me
seria.

Muncitorii Medrea Grigore, 
Stremțan Vasile și Cristea Iacob 
s-au referit în cuvîntul lor la mă
surile înfăptuite în direcția îm
bunătățirii condițiilor de muncă. Vor
bitorii au mai scos în evidență și 
unele defecțiuni care pot și trebuie 
lichidate. Cristea Iacob a arătat, de 
pildă, că la coloana de păcură ilu
minatul este încă slab, iar Stremțan 
Vasile a arătat că spațiul actual 
pentru depozitarea cărbunelui nu 
mai corespunde. Se descarcă astfel 
circa 30 de vagoane în fața liniei 
de locomotive reci. Bl a propus să 
se instaleze un nou elevator.

Propunerile făcute nu s-au limitat 
numai la atît. Au fost făcute în 
total 25 de propuneri, din care 16 
putîndu-se realiza pe plan locail au 
și fost incluse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, iar 9 au fost 
trimise spre rezolvare organelor su
perioare.

Membrii echipei complexe de la R. R. — Depoul C.F.R. Teiuș — 
raportează: Locomotiva Nr. 230.017, reparată de ei peste plan, gata 
pentru cursa de probă.

Inâinie de termen'
obținerea acestor rezultate tov. Măr
ginean Traian, Teodorescu Aurei, 
Cîmpean Gligor, șefii de tură Șonea 
Aurel si Domșa loan.

. Coresp.' PADURARU AL.

de
C.F.R. Coșlariu

La începutul anului, colectivul 
muncă de la revizia de vagoane 

s-a angajat să-și 
îndeplinească planul de producție pe 
anul 1962 înainte de termen. Și, 
muncitorii de la unitatea noastră 
și-au respectat cuvîntul.

Lună de lună, planul de produc
ție a fost nu numai realizat dar 
chiar și depășit, ca urmare a unei 
entuziaste munci desfășurată de în
tregul colectiv. Astfel fiind, noi am 
raportat la data de 11 decembrie 
că ne-am îndeplinit planul de pro
ducție pe anul 1962. In cursul anu
lui, printr-o bună organizare a 
muncii și cu contribuția întregului 
colectiv de muncă, unitatea noastră 
a realizat economii în valoare de 
32.750 lei față de 25.000 lei cît a 
fost angajamentul.

O altă sarcină căreia i s-a acor
dat toată atenția a fost colectarea 
de metale vechi. In această perioadă 
a fost colectată și expediată oțelă- 
riilcxr cantitatea de 32.100 kg fier 
vechi și 50.100 kg fontă veche.

In mod deosebit s-au evidențiat în

Dezbaterea cifrelor de pilan la 
întreprinderea de industrie locală 
,^Horia“ din orașul nostru s-a ca
racterizat prin hotărîrea unanimă a 
întregului colectiv de muncă de a 
depune toate eforturile, astfel ca 
zi de zi, lună de lună, sarcinile 
sporite de plan să fie îndeplinite, să 
fip continuu îmbunătățită calitatea 
produselor.

Garanția obținerii unor noi suc
cese în anul viitor constă în re
zervele mari care există în aceasta 
întreprindere. A fost o perioadă cînd 
planul producției era ' în primejdie, 

îndrumarea organizației de 
administrativă a

Sub 
bază, conducerea 
studiat condițiile pentru a recupera 
rămînerea în urmă. S-au găsit su
ficiente posibilități nefolosite atît la 
sectorul de prelucrare a lemnului cît 
și la cel metalurgic. Puse în apli
care, aceste rezerve au contribuit la 
recuperarea restanței. După 11 luni, 
planul pe întreprindere era realizat 
în proporție de 102,21 la sută. Sec
torul metalurgic a realizat 
conomii în valoare de 
200.000 lei.

Participants 1a discuții 
însă, ca pentru a se putea 
ceste sarcini, conducerea administra
tivă să ia în mod operativ o seamă

singur e- 
aproape

au cerut, 
realiza a-

Hai devreme cu 21 zile
Intreg colectivul de muncă de la 

revizia de vagoane C.F.R. Alba lulia 
a muncit cu multă însuflețire, în 
toț cursul anului, pentru a-și înde
plini cu cinste sarcinile ce i-au re
venit din planul de producție.

In ziua de 10 decembrie, adică 
mai devreme cu douăzeci și una de 
zile, colectivul nostru de muncă a 
raportat îndeplinirea planului de

0 îl
In cinstea celei de-a XV-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Romîne, Comitetul raional 
pentru cultură și artă, îndrumat de 
Comitetul raional de partid, a or-

folosite din plin
de măsuri menite să dtrcă la creș
terea productivității muncii, la o mai 
bună aprovizionare tehnico-mate- 
rială.

— Pentru ca producția anului vii
tor să se desfășoare în condiții cît

(Continuare în pag. 4-a)

După o absență de cîteva săptămîni, tractoarele au ieșit din nou la arat.
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Cu planul anual 
îndeplinit

ln cadrul Direcției regionale C.F.R. 
Timișoara, stația Alba lulia a obți
nut rezultate deosebite în întrecerea 
socialistă ce se desfășoară pentru 
îndeplinirea planului de producție pe 
anul 1962.

Astfel, pe trimestrul II stația Alba 
lulia a obținut titlul de unitate 
fruntașă pe Direcția regională. Este 
un succes pe care l-a obținut între
gul nostru colectiv de muncă, sub 
îndrumarea organizației de partid.

Mobilizat de dorința de a-și în
deplini sarcinile de plan înainte de 
termen, colectivul de muncă din u- 
nitatea noastră a raportat ta data 
de 29 noiembrie că planul pe anul 
1962 a fost îndeplinit. De asemenea, 
s-au realizat economii în valoare de 
peste 5.800 lei.

La obținerea acestui succes un â- 
port deosebit și-au adus tov. Petraș 
Ioan, Moldovan Constantin, Lupșa 
Traian și alții.

Coresp. FILIP GHEORGHE 

producție, la toți indicii pe anul 
1962. In atenția noastră a stat în 
permanență revizuirea cu răspundere 
a osiilor, ungerea vagoanelor cu cea 
mai mare grijă, ceea ce a făcut 
să nu avem nici un eveniment. A- 
ceste succese sînt rodul muncii în
tregului colectiv din unitatea noas
tră.

Coresp. F. HARITON

ganizat Ștafeta culturală „Te slă
vim patrie dragă" care a prilejuit 
vii manifestări în toate comunele și 
satele raionului nostru. La faza co
munală a ștafetei, în fața a peste 
30.060 de spectatori, a avut loc o 
adevărată trecere în revistă a ta
lentelor. Și-au dat concursul 23 for
mații de cor, 43 brigăzi artistice de 
agitație, 27 formații de dansuri, 8 
formații instrumentale și aproape 
150 de soliști.

Reușite manifestări au avut loc 
și la faza intercomunală a ștafetei 
desfășurată în centrele Teiuș, Hă- 
pria, Vințul de Jos, Șard și Zlatna, 
cele mai bune formații artistice se
lecționate la această fază urmînd 
să-și prezinte programul pe scena 
Casei raionale de cultură cu prile
jul adunării festive din 28 decembrie.



IN CLIȘEU: Aspect de la sectorul meulurg.-c al U.M.C. Zlatna.

Șl
puterii populare nu

de la UJW.C. au

Oameni si

Noul proill al Zlatnei
Unda învolburatului Ampoi a strins in susuru-i întreaga istorie a bă- 

trînului Ampelus. Din vremi uitate, așezarea aceasta dacică și-a făcut 
prezența de fiecare dată. Doar atit. prezența. Încolo ninse altceva. 
Băieșii coborau, zi de zi, spre ad ncttri, scormonind noi bogății pen
tru cei avuți, iar tăietorii de lemne porneau în largul codrului. In Zlat
na, viața răminea aceeași, neschimbată, grea pentru cei multi și asu
priți și ușoară pentru un pumn de exploatatori. Se împachetau și se 
trimiteau peste noapte averi fabuloase. Zlatna insă răminea așeza
rea sărăcăcioasă, fără perspectivă. Mai mult, în ioc să se dezvolte se 
îngusta și ce exista.

Zilele prime de început de Republică au găsit așezarea de pe bătri- 
nul Ampoi în formarea profilului adevărat. Condus de partid, poporul 
a înfăptuit actul naționalizării, devenind adevăratul stăpin al uzinelor 
și fabricilor, al minelor, al altor bunuri materiale care de fapt îi 
aparțineau. La Zlatna, naționai’zirea a deschis adevărata perspectivă 
de dezvoltare a unei industrii socialiste in plină înflorire. Uzina me- 
talo-chimică și ~ 
acele zile aie 
înfăptuiri le-au 
au trecut un 
chea așezare a 
dustria Zlatnei 
nimic din ce exista, fiind in continuă creștere. Dacă la naționalizare gra
dul de mecanizare era doar de 19 la sută, azi ajunge la peste 75 la 
sută. Anul trecut a intrat în funcție o nouă linie metalurgică, înzestrată 
cu utilaj din cel mai modem, cctmplet mecanizată. De asemenea, au 
fost mecanizate o serie de alte lucrări, toate transporturile. Au cres
cut aici odată cu uzina, oameni noi. comuniști înflăcărați care au 
dat dovadă, nu o dată, de adevărate acte de eroism, oaneni pătrunși 
de o înaltă conștiință, hotărîți să dea viață tuturor sarcinilor trasate 
de partid. S-a dezvoltat intr-un ritm nemaiintilnit si sectorul miner al 
Zlatnei, sector în plină dezvoltare. La poalele „făgulețului" a apărut 
o uzină de preparare modernă, în timp ce în sectoarele exploatării au 
fost înlocuite una după alta metodele vechi de extracție. Locul calului 
ce scotea lia suprafață minereul, a fost luat de locomotive, iar cel 
al tîrnăcopului de pichamere. Minerul oropsit de ieri, e azi omul nou 
prețuit de partid și popor, iar munca lui răsplătită. Pentru el se 
ridică noi blocuri, se profilează o Zlatnă socialistă.

Da! Aici, la Zlatna, se conturează pe zi ce trece cu 
precizie perspectiva viitorului. Oamenii privesc spre 
așezării încrezători. Au deplină încredere că ceea ce

Exploatarea minieră, cu toate sectoarele au făcut din 
lui iunie ’48 primii pași spre dezvoltare. Și primelor 
urmat altele și altele, formind in timpul anilor care 
adevărat bilanț al unor uriașe transformări. Azi vo- 
tăietorilor de lemne e intr-un profil nou. socialist. In- 
a cunoscut o dezvoltare care nu poate fi echivalată cu

tot mai multă 
noua hartă 'a 
e azi o notare 

laconică pe hîrtie, ca mîine e faptă împlinită. Puterea populară a sădit 
în ei încredere multă, chiar foarte multă încredere.

Spre un nivel de trai tot mai înalt
Cîteva notări luate dintr-o veche 

monografie a Zlatnei: „viața oame
nilor c grea, trăiesc în mizerie, n-au 
locuințe și nici medic. Un singur 
medic pentru toate satele din 
împrejurimi. Ajunge la noi odată la 
lună. Tuberculoza și sifilisul secera 
viețile cu nemiluita...“

Cititorului care a cunoscut Zlatna 
anilor burgheziei nu-i va fi greu să 
identifice conținutul notărilor din 
monografie. Nu-i va fi greu nici să 
facă comparația cuvenită între ieri 
și azi. In vechea așezare de pe 
valea Ampoiului s-a statornicit -și 
se conturează tot mai puternic viața 
nouă. Pentru oamenii cărora bur
ghezia le oferea doar necazuri, se 
construiesc blocuri, lăcașuri de cul
tură, se amenajează spitale. Azi cen
trul Zlatnei e dominat de două mari 
blocuri cu aproape 100 de aparta
mente, un bloc pentru nefamiliști, o 
școală medie. Un alt bloc este în' 
construcție, s-au amenajat magazine 
noi, bine aprovizionate. Ca să a- 
iungă la sectoarele de muncă ale 
Exploatării miniere, muncitorii erau 
obligați să meargă peste 10 km pe 
jos. Transportul nu-'l interesa pe ca
pitalist. Azi nu numai că transpor
tul se face cu mașinile, dar minerul 
are create și alte condiții de muncă. 
Mina de azi nici nu seamănă cu 
cea de ieri. Alte condiții s-au creat, 
în anii Republicii Și pentru ceilalți 
muncitori ai Zlatnei. In locul pal
melor ș' înjurăturilor de altă dată
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muncitorilor Uzinei metrdo-chimice 
li se oferă zilnic mese gratuite, iar 
timpul de muncă a fost redus pen
tru unele categorii de muncitori la 
numai 6 orc.

Grija pentru sănătatea celor ce 
muncesc este o preocupare centrală 
a regimului nostru de democrație 
populară. Ca și în alte comune și 
sate, . această problemă e puternic 
reflectată și aici la Zlatna. De unde 
cu 18 ani în urmă era un singur 
medic la 7 sate, azi, prin grija 
partidului, la Zlatna există un spi
tal, o policlinică, un punct anti 
T.B.C., un dispensar de circumscrip
ție, un dispensar pentru copii, o 
casă de naștere, etc., deservite de 
cadre medicale de soecialitate, care 
se preocupă cu toată grija de să
nătatea celor ce muncesc, de viața 
copiilor lor. Azi frumusețile patriei 
sînt bunuri comune ale tuturor, iz
voarele dătătoare de viață, loc de 
recreere și refacere. In anul pe 
care-1 încheiem peste 300 de oameni 
ai muncii din Zlatna și-au petrecut 
concediul, la munte sau la mare. 
Pentru această cifră nu există grad 
de comparație. Sub regimul bur- 
ghezo-moșieresc timp de zeci de ani 
nici un muncitor nu a fost trimis în 
asemenea stațiuni.

In noua monografie a Zlatnei 
conținutul se conturează acum în- 
tr-vin sens nou. Se înscriu alte cu
vinte ce exprimă viață nouă, dem
nitate.

★ In anii 
mai muncitorii 
primit în folosință 34 apartamente.

★ In Zlatna funcționează în pre
zent 6 biblioteci, numai la biblioteca 
comunală numărul cărților este în 
prezent de aproape 5.000 volume.

★ Din 264 elevi ai școlii profe
sionale. 222 sînt cititori ai biblio
tecii școlii.

★ Ca urmare a dezvoltării Ex
ploatării miniere, numărul murito
rilor a crescut în ultimii ani la a- 
proape încă o dată.

★ Din cei 100 muncitori-elevi de 
la cursul seral, peste 70 sînt mun
citori dm sectoarele miniere 
M. Zlatna.

ale E.

ir In aceM an. numai 
l .M.C. Zlatna au fost trimiși 
ferite stațiuni de la munte și mare 
peste 80 muncitori.

de ta 
in di-

Despre Zlatna din timpul regimu
lui burghezo-moșieresc. cu cei peste 
2.000 de analfabeți, se vorbește din 
ce în ce mai rar prin partea locului. 
Le e silă oamenilor de acest trecut. 
Și-apoi/ nici preocupările nu le mai 
dau răgaz pentru aceasta. Se șfîr- 
șește o zi de muncă — cinemato- 
graful e la îndemîna tuturor. Ba 
mai e și căminul cultural, clubul.

Pe cei mai mulți însă, pașii îi 
poartă spre bibliotecile cu rafturile 
încărcate cu tot felul de cărți. Și-au 
ales oamenii ortac bun de drum și-i 
țin mereu tovărășie. La 62 de ani, 
Dubaș Ana, căreia cartea i-a fost 
străină în trecut, numai în acest 
an a citit 51 de cărți. Silaghi Mar’a 
se mindrește și ea cu cele 59 cărți 
- tite, :ar muncitorii Porcar Petru, 
Votcu llie și mulți alții spun oricui 
că din file de carte au învățat să 
lucreze mai cu spor și mai bine.

Cartea le-a devenit, în anii vieții 
s.re noi, tuturor prieten și sfă-

în-
au
a- 

mii

preocupări
tți’tor. Citesc pruncii ce abia s-au 
obișnuit cu deslușitul slovelor, ci
tesc cu nesaț și cei vîrstnici. Și la 
biblioteca comunală fișele de cititor 
sporesc zi de zi. De la începutul a- 
nului și pînă acum, aici au fost 
soriși aproape 900 cititori care 
citit 7.955 de cărți, la care se 
daugă alte sute de cititori, alte
de cărți citite, de la celelalte cinci 
biblioteci existente în Zlatna. In 
case anume apoi, se string zlătnenii 
de ascultă laolaltă cuvîntul luminos 
al partidului cuprins în pagini de 
carte. Sus pe Viitori, ca și pe Pă- 
răull roșu siau pe Calea Moților to
varășele Macavei Doina, Pop Vio
rica și Drăguș Valeria sînt așteptate 
întotdeuna de zeci de oameni, cu a- 
celași interes fiind așteptați peste tot 
responsabilii celor 44 de cercuri 
citit organizate în comună.

Lumina cărții a poposit în casa 
fiecărui om al muncii din Zlatna și 
despre timpul stăpînirii burghezo- 
moșierești cînd pe aceste meleaguri 
stăruia bezna neștiinței se vorbește 
din ce în ce mai rar. Lc e silă oame
nilor de acest trecut.

li

Eroii sînt printre 
muncitorii uzinei

Vrei să ști? Uite acolo locuiesc eu...

Pe drum deschis în viață
■ amiezii, ulițele Zlatnei se umplu de 
i sute de voci vesele. Vin sau ies
■ copiii de la școală.

Cei cu tâmple sure. îi privesc ai 
1 drag. Ba uneori merg chiar mai 
j departe. In gindurile lor trimise spre 
I zilele ce vin, viitorul copiilor d« a- 

cum le apare pe depiin conturat. In 
. fiecare elev ce pășește azi pragul 
; școlii profesionale sau cel al școlii
■ medii ei văd, privind peste ani. 

muncitorul iscusit inginerul, medi
cul sau profesorul de mîine.

Gindesc oamenii cu îndrăzneala fi; 
rească pe care le-a sădit-o în inimi 
partidul. Și au tot temeiul să gîn- 
dească astfel. Realitățile sînt de 
partea lor. Ce era în trecut școala 
de arte și meserii din Zlatna? O 
instituție ce nu depășea 70 de elevi. 
Erau puțini cei ce învățau aici căci 
taxele erau mari și nu oricui îi da 
mîna să le plătească. împovărați 
de nevoi pe atunci, mulți dintre zlăt- 
neni nu-și puteau trimite copiii nici 
măcar la școala primară.

Anii luminoși ai regimului demo
crat-popular au statornicit, ca peste 
tot, rosturi noi și în situația școlilor 
din Zlatna. Școala profesională ex
ploatarea minieră „Gh. Doja“, luind 
locul fostei școli de arte și meserii, 
întrunește azi 264 elevi dornici să 
devină mineri. mecanici de mină 
sau preparatori de minereuri. Numai 
anul trecut școala a dat 141 de ab
solvenți. Și de la exploatările „Gh. 
Doja“, Baia de Arieș, Roșia Mon
tană sau Barza unde au fost re
partizați, veștile sosite la școală sînt 
din cele mai bune. Tinerii munci
tori, sînt pe cît de entuziaști pe atît 
de pricepuți. La uzina de preparare 
90 la sută din muncitori sînt foști 
elevi ai școlii pentru care utilajul 
modern cu care este înzestrată uzina 
n-are nici o taină.

O dezvoltare la fel de grăitoare

a inregistrat-o la Zlatna si invăță- 
mintul de cultură generală, an de 
an crercînd numărul elevilor și al 
cadrelor didactice. De la 329 elevi și 
12 învățători înainte de reforma în- 
vățămintului, numărul elevilor a- 
junge în anul școlar 1955—1956, 
an cînd la Zlatna ia ființă școala 
medie, la 495. Crește apoi în ace
lași ritm ajungînd în anul școlar 
1960—1961 la 623 elevi.

Toamna acestui an a întrunit la 
Școala medie din Zlatna 800 elevi 
la cursul de zi, 100 la seral și 32 
învățători și profesori. Noul an șco
lar a început aici în școală nouă. O 
școală cu 16 săli de clasă. Un a- 
devărat palat de cultură în inima 
Zlatnei, loc de pornire pe drum des
chis în viață pentru fiii celor ce 
muncesc.

învingători în lupta cu înălți
mile și temperatura înaltă, zidarii 
Filus Francisc, Balașfi Iosif și 
Nicula Nicolae, mecanicii Magda 
Ion și Valacec Ion au fost îmbră
țișați rînd pe rînd cu emoție de 
fiecare din muncitorii de la cup
torul de topire. Apoi, faptele lor 
trecir.d din om în om, au făcut 
cu iuțeala fulgerului ocolul între
gii uzine.

Ce se întâmplase? Mai bine de- 
cît oricine, fapta eroică a celor 
cinci entuziaști o cunosc cei de 
la sectorul metalurgic.

Pe la sfîrșitul lunii septembrie 
s-a observat că cuptorul prezenta 
semne de defectare. Trebuia deci 
oprit, reparat. Aceasta însă ar fi 
periclitat îndeplinirea planului. 
Dar nici în starea în care se găsea 
cuptorul nu mai putea merge. 
Și-atunci? După un scurt studiu 
s-a luat hotărîrea: cuptorul va fi 
reparat în mers.

Pentru o asemenea hotărîre în
drăzneață se cereau și oameni 
îndrăzneți. Aceștia însă, n-au tre
buit prea mult căutați. S-au ofe
rit ei înșiși. Au urcat deasupra 
cuptorului cu cele trebuincioase și 
ore întregi au muncit suspendați 
la temperatură de peste 80 de 
grade.

Munca eroică a celor trei zidari 
și a celor doi mecanici a fost în
cununată de succes. Cuptorul a 
fost reparat, creîndu-se astfel po
sibilitatea muncitorilor de la sec
torul metalurgic al U.M.C. Zlatna 
de a-și îndeplini planul anual 
chiar înainte de termen, de a-și 
respecta angajamentul.

I

Orele de curs s-au încheiat. IN CLIȘEU : Un grup de eleve în fața 
minunatei clădiri a Școlii medii din Zlatna.



VIAȚA DE PARTID

Disciplina — o problemă căreia 
trebuie să i se acorde toată atenția

In anii regimului democrat-popular 
fabrica „Ardeleana" a cunoscut o 
largă dezvoltare. Aici au fost înlo
cuite vechile mașini cu randament 
scăzut cu altele noi, de înaltă teh
nicitate, cu un mare randament de 
producție. Odată cu dezvoltarea fa
bricii și înzestrarea ei cu mașini 
moderne, au crescut și oamenii. As
tăzi, colectivul de muncă de la a- 
■ceastă fabrică produce încălțăminte 
tot mai multă, și de calitate din ce 
în ce «nai bună.

Aici, organizația de partid a des
fășurat o susținută muncă politică 
și organizatorică pentru mobilizarea 
masei de muncitori, antrenarea lor 
ta realizarea multor probleme destul 
de complicate în ceea ce privește 
producția. Mașinile noi cu care fa
brica a fost înzestrată cereau o 
■calificare mai superioară. Sub în
drumarea organizației de bază, con
ducerea administrativă a organizat 
cursuri de ridicarea calificării. In u- 
nele cazuri încălțămintea a fost re
fuzată de beneficiari din cauza ca
lității. Aceasta a fost una din cele 
jnai mari probleme ce a stat în 

/wța întregului colectiv de muncă. Ea 
a fost larg dezbătută de către or
ganizația de partid și în consfătuiri 
de producție cu întregul colectiv. 
Propunerile muncitorilor, munca po
litică desfășurată de către organi- 
■zația de bază în scopul susținerii 
măsurilor tehnico-organizatorice 

Itaate de conducerea administrativă, 
toate acestea și alte măsuri ce au 
fost luate au dus la lichidarea a- 
cestei lipse, la îmbunătățirea cali
tății încălțămintei. Mulți membri de 
partid, printre care tov. Muntean 
Maria, Moldovan Ana, Mandrosca 
loan, Comșa Ioan, Stanciu loan și 
alții, și-au adus o contribuție de 
seamă la rezolvarea pozitivă a a- 
cestei probleme.

Există însă o problemă care ar 
■îi putut face obiectul unei temeinice 
■analize — de care organizația de 
partid nu s-a ocupat în măsura ce
rințelor. Este vorba despre disci
plină.

Statutul P.M.R. prevede că fie
care membru de partid este obligat 
să respecte cu strictețe disciplina 
■de partid și de stat, obligatorie în 
-egală măsură pentru toți membrii 
de partid.

In ce măsură această prevedere 
statutară este respectată de către 
membrii și candidații de partid de 
la fabrica „Ardeleana" ? Se poate 
spune cu tărie că prevederile statu- 

ftului sînt respectate cu strictețe de 
către majoritatea membrilor și can- 
didaților de partid. In unele cazuri, 
însă, unii membri de partid se a- 
•bat de la aceste, prevederi, iar or
ganizația de partid nu-i ajută să 
înțeleagă necesitatea respectării pre
vederilor statutului P.M.R.

Să luăm un exemplu în legătură 
■cu participarea membrilor și candi- 
■daților de partid la adunările gene

Vești din gospodăriile colective
---- -------- ' •' -----------" ---------------• ■ ■■■------------------------------------- ----------------------------------------------

Măsuri care ’asigură creșterea producției la hectar
rale ale organizației de bază. De 
pildă, la adunarea din 11 mai a. c. 
au lipsit nemotivat doi tovarăși. In 
ziua de 9 iunie a. c., tot la aduna
rea generală au lipsit nemotivat 4 
tovarăși. La acestea s-ar mai putea 
adăuga și alte cazuri. Deși biroul 
organizației de bază cunoștea a- 
ceastă situație, nu a luat nici o mă
sură împotriva celor vinovați.

In adunarea generală din iunie 
1962, biroul organizației de bază a 
prezentat o informare în legătură cu 
felul cum se îndeplinesc hotărîrile 
organelor superioare de partid. Deși 
era un prilej de a se analiza felul 
cum este respectată disciplina de 
partid și de stat, nu s-a amintit 
nimic.

In luna octombrie a fost anali
zată, de către adunarea generală a 
organizației de bază, activitatea co
mitetului U.T.M. privind participa
rea și contribuția tinerilor în pro
ducție. Despre disciplină s-a amin
tit doar în treacăt iar hotărîrea a- 
dunării generale prevede numai mă
suri administrative, fără a stabili 
măsuri politice care urmau a fi luate 
pentru îmbunătățirea muncii.

Sînt unii membri de partid care, 
în ce privește respectarea discipli
nei în muncă, dau exemplu rău în 
fața maselor. Așa este cazul tov. 
Cosma Simion, Bădilă Vasile și 
alții, care n-au fost destul de exi
gent! și au permis să iasă încăl
țăminte de calitate necorespunză
toare. Sau cazul tovarășei Berchi 
Virginia, care în timpul muncii se 
ceartă cu alți tovarăși. Pentru a- 
semenea abateri ei au fost trași la 
răspundere pe linie administrativă. 
Acest lucru a fost just, deoarece ei , 
au fost vinovați. Dar biroul orga- I 
nizației de bază le-a privit cu prea j 
multă ușurință, neluînd nici un fel [ 
de măsuri. Oare nu era necesar ca I 
acești tovarăși să fie discutați și aju
tați în cadrul adunării generale a 
organizației de bază?

Ceea ce este mai rău este faptul 
că în fabrică se înregistrează, în 
unele luni, prea multe ore nepro
ductive. Așa, de exemplu, în luna 
noiembrie a. c. s-au înregistrat peste 
700 ore neproductive, din care mai 
mult de 200 ore absențe nemotivate; 
unii dintre cei care absentează fiind 
chiar si membri de partid, cum este 
tov. Beldean Florian și alții.

Biroul organizației de bază n-a 
studiat și n-a făcut din această si
tuație o problemă pe care să o pună 
în discuția tuturor membrilor de 
partid, să fie analizată în spiritul 
prevederilor statutului, si să fie 
luate asemenea măsuri politice care 
să ducă la lichidarea tuturor aspec
telor negative si la continua în
tărire a disciplinei de partid si de 
stat.

In viitor, se impune mai multă 
preocupare din partea biroului or
ganizației de bază de la fabrica „Ar
deleana" pentru îndeplinirea acestei 
sarcini de mare răspundere.

Ca buni gospodari, colectiviștii 
din Gal da de Jos se pregătesc in
tens încă de pe acum pentru a ob
ține producții sporite de cereale la 
hectar în anii următori. Una din 
preocupările lor principale o cons
tituie în această perioadă fertili

zarea solului. In acest scop, condu
cerea gospodăriei colective folo
sește toate atelajele la transportul 

! gunoiului de grajd în cîmp. Munca 
fiind bine organizată în cadrul bri
găzilor, zilnic se transportă în cîmp 

I cîte 80 tone de gunoi de grajd. Pe 
I lingă măsurile luate de a îngrășa o 
j mare parte din suprafețele ce vor 
I fi semănate în primăvară, conduce- 
I rea acestei unități, ajutată și spri

jinită de către cadrele de speciali
tate, a luat o serie de măsuri pen- 

I tru a schimba structura solului pe 
j diferite parcele. De exemplu, pe su

prafața de 10 ha din locul numit 
I „Plendiș" s-a făcut un amendament 
I calcaros cu Dolomită calcinată pen-

------------ ♦♦-------------

i VINO MÎINE...
1 ...cu acest refren ești întîmpi- J
( nat de unii salariați ai Sfatului ( 
l popular al orașului Alba Iulia, a- ) 
> tunci cînd treburile te poartă pe l 
! aici. Așa a pățit și tovarășul Fio- ( 
\ rea Partenie, muncitor la I. I. L. ) 
) „Horia" sectorul ceramic de la ? 
? Sîntimbru. <
) Avea omul nevoie de o dovadă > 
? de stare materială, cerută de con- ( 
( ducerea întreprinderii, pentru achi- \ 
; tarea anumitor drepturi. Pentru ) 
? aceasta într-una din zile s-a pre- J 
\ zentat la Sfatul popular, la orele \ 
; 9,30. I s-a spus să vină peste o > 
? jumătate de oră. Prezentîndu-se ? 
I după o jumătate de oră, a fost t 
1' îndrumat să vină ziua următoare j 

la orele 8. S-a prezentat cetățea- ( 
nul a doua zi la orele 8 si i s-a < 
spus să vină la orele 10. Și în > 
continuare așa a fost amînat de ? 

I patru ori, pierzînd atîta timp pen- (
tru o simplă dovadă. S

Se motivează la Comitetul exe- ) 
cutiv al Sfatului popular al ora- ( 
șului că cetățeanul nu a depus ce- ' 
rere. Se poate să fie și așa. Dar ) 
salariatii sfatului popular și mai ( 
ales cei care fac de serviciu nu au \ 

Ș oare obligația de a îndruma oa- > 
? menii muncii care vin cu anutriite ( 
( cereri arătîndu-le cu răbdare ce ( 
) au de făcut în cutare sau cutare ) 
? problemă ? ?
( In rezolvarea operativă a cere- $ 
) rilor oamenilor muncii, în comnor- ) 
< tarea unor salariați cu cetățenii ( 
) care vin la sfatul popular, corni- ? 
J tetul executiv va trebui să pună S 
/ mai (multă ordine. / 

tru a-i micșora aciditatea. Prin apli
carea acestei măsuri, producția la 
hectar va crește în anii următori cu 
300—500 kg. De asemenea, la bri
gada din Oiejdea pe trupul numit 
„Foraș“ pentru evacuarea apei s-a 
făcut drenarea terenului pe supra
fața de 20 ha în care scop s-au fă
cut 2 puțuri și mai multe canale de 
scurgere. Prin luarea de astfel de mă
suri se vor obține an de an pro
ducții tot mai sporite de cereale la 
hectar.

Harnicii colectiviști din Ga'lda de 
Jos. îndrumați de organizația de 
partid, cu tot timpul de iarnă des
fășoară o bogată activitate și în alte 
sectoare. Astfel, pentru îmbunătăți
rea pășunilor,s-au administrat pe 50 
ha pășune cîte 200 kg superfosfat și 
s-au stropit -pomii pe suprafața de 
40 ha livadă. In prezent se lucrează 
la înlocuirea pomilor bătrîni și la 
scoaterea viței de vie hibridă. De a- 
semenea, s-au început lucrările de 
reparare a răsadnițelor și confec
ționarea de noi rame pentru grădina 
de legume, care va crește cu 40 ha 
față de acest an.

Peste un milion venit
Una din ramurile de producție 

care aduce venituri mari gospodă
riilor agricole colective din raionul , 
nostru o constituie și vița de vie 
(portaltoi). Cunoscînid acest lucru 
colectiviștii din Mihalț au acordat 
toată atenția lucrărilor în pepinieră. 
Și rezultatul muncii lor a fost încu
nunat de succes. Prin valorificarea 
altoilor de calitatea I-a gospodăria 
a realizat un venit de 1.028.000 lei.

Activitate multilaterala
Pentru continua ridicare a nive

lului cui tur al-educativ al femeilor,- 
Comitetul raional al femeilor a ini
țiat și organizat diferite forme de 
activitate cu caracter educativ. Fiind 
bine organizate, cu un conținut ins- 
tructiv-educativ, au atras un mare 
număr de femei, dovedind în acest 
fel dorința lor de a:și însuși cunoș
tințe din toate domeniile de activi
tate, interesul pe care femeile îl 
acordă muncii cultural-educative.

LECTORATE
împreună cu Comitetul de cul

tură și artă, Comitetul raional al fe
meilor a organizat patru lectorate: 
două în Alba Iulia, la Zlatna și la 
Teiuș.

Programul acestor lectorate cu
prinde teme politice, de cultură ge
nerală, pedagogice, medicale, științi
fice, etc.

Pînă în prezent, 'Ia aceste lec
torate au fost expuse 6 lecții, printre 
care: P.M.R. forța conducătoare a

Răsplată binemeritată
In gospodăria agricolă colectivă 

„Partizanul roșu" din Benic, ca de 
altfel în toate gospodăriile) colec
tive din raion, li se împart în aceste 
zile colectiviștilor produsele și banii 
ce li se cuvin după zilele-muncă 
efectuate în acest an.

Cu multă bucurie vorbesc colec
tiviștii de aici despre cele primite. 
De pildă, tov. Hulea Partenie spune 
printre altele: — am cîștigat bine 
în acest an, pentru cele 475 zile 
muncă am primit peste 1.900 kg 
grîu și porutmb, 570 kg struguri, 540 
kg cartofi, 2.300 lei și multe alte 
produse. Și ca tov. Hulea mai sînt 
mulți colectiviști. De exemplu, tov. 
Bancea Ioan din Grui, îngrijitor, 
pentru munca depusă și felul cum 
a îngrijit animalele ce le-a avut în 
primire, înafară de produsele și 
banii ce i-a primit la zi-muncă, a 
primit și un premiu în valoare de 
500 lei drept răsplată a rezultatelor 
obținute. J 

i-ar prin valorificarea altoilor cali
tatea II-a, care sînt de asemenea 
foarte buni, gospodăria colectivă din 
Mihalț și-a propus să obțină încă 
70.000—80.000 'lei. Deci, peste un 
milion lei venit de la o singură ra
mură de producție. Acest lucru me
rită toată atenția- și este bine să 
fie încercat și de către alte gos
podării colective din raion.

poporului nostru în opera de de- 
săvîrșire a construcției socialiste, 
Rolul și răspunderea familiei în e- 
ducarea comunistă a tinerei gene
rații, Somnul și visele, Formarea 
limbii și a poporului romîn.

SERI LITERARE
In ultimul timp, în comunele Vin- 

țul de Jos, Zlatna, Teiuș și altele 
au fost organizate seri literare. A- 
ceste manifestări culturale au cu
prins teme ca: Din trecutul de luptă 
al partidului, George Coșbuc poet 
al țărănimii, Viața și opera lui Mi
hail Sadoveanu.

Tot în cadrul unor asemenea seri 
literare femeile au ascultat cu mult 
interes expunerea temei: Călătorie 
pe harta U.R.S.S., cu care prilej au 
făcut cunoștință cu marile realizări 
ale oamenilor sovietici, în opera 
măreață de construirea societății co
muniste.

SIMPOZIOANE

Să întocmim cu răspundere planurile de 
producție pe 1963 în gospodăriile colective

(Urmare din pag. l-a)
obținerea de producții tot mai mari, 
are o mare importanță în întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor colective. Tocmai de aceea, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, colectiviștii au datoria ca în 
acest an să-și întocmească planuri 
de producție judicioase, reale, mo
bilizatoare, care să constituie un 
program cuprinzător și amănunțit de 
sporire a producției, de creștere a 
veniturilor gospodăriei și ale mem
brilor ei. Deci planul de producție 
trebuie să fie oglinda dezvoltării 
gospodăriilor colective.

întocmirea planului de producție 
trebuie să fie rezultatul muncii co
lective. De aceea la pregătirea pla
nului de producție trebuie să fie an- 
'trenați pe lingă membrii consiliilor 
de conducere, brigadierii, șefii de e- 
chipă și colectiviști fruntași, astfel 
lea propunerile de plan să exprime 
i'cît mai real posibilitățile gospodăriei. 
Este foarte important ca după ce în 
proiectul de plan s-au stabilit obiec
tivele principale ca: sporirea pro
ducției de cereale, dezvoltarea fer
melor de vaci, porci, păsări etc., să 
se fixeze în amănunt măsurile teh
nico-organizatorice ce trebuie luate 
pentru realizarea obiectivelor sta
bilite.

Folosirea rațională a pămîntului 
[trebuie să fie tina din principalele 
Imăsuri pentru sporirea producției 

agricole. încă mai avem o seamă 
de rezerve pentru sporirea supra
fețelor arabile. De aceea e necesar să 
se prevadă (măsuri pentru redarea 
de noi terenuri agriculturii. Aceasta 
se poate realiza prin defrișarea mă- 
răcinișurilor, prin desființarea sau 
îngustarea drumurilor dintre tarlale. 
De asemenea trebuie să lichidăm cu 
lipsa manifestată anul trecut de 
a mai lăsa atunci cînd se ară su
prafețe însemnate nefolosite pe lîngă 
drumuri. Este necesar să se extindă 
lucrările de îmbunătățiri funciare. 
De pildă, la Coșlariu, Mihalț și 
altele de ani de zile pe supra
fețe întinse de culturi băltește apa, 
aducînd mari pierderi colectiviștilor, 
fapt ce trebuie lichidat în anul ce 
urmează.

Un loc important în plan trebuie 
să-l ocupe problema extinderii su
prafețelor pentru cultivarea porum
bului 5.000 kg boabe la hectar.

Organizațiile de partid au datoria 
să îndrume consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective pentru ca 
ele să acorde în același timp o a- 
tenție sporită dezvoltării (mai multor 
ramuri intensive potrivite cu speci
ficul zonei, astfel ca fiecare gospo
dărie colectivă pe lîngă culturile de 
bază să lărgească legumicultura, 
albinăritul, să crească păsări încât 
să ajungă la un efectiv de 500— 
600 păsări la suta de hectare, să 
sporească continuu numărul de ani
male mai ales din prăsită proprie, 

determinînd în acest fel sporirea 
veniturilor gospodăriei și a membri
lor săi. Totodată aceasta asi
gură folosirea mai rațională a 
brațelor de muncă. Este bună ini
țiativa colectiviștilor din Benic de 
a-și dezvolta pe lingă alte ramuri 
sectoarele apicol și pomicol, a celor 
din Teiuș ramura de creștere a oi
lor, a celor din Bucerdea Vinoasă și 
Strernț a sectorului pomicol.

Odată cu măsurile concrete pri
vind dezvoltarea economică a gos
podăriei colective, în planurile de 
producție trebuie să se prevadă și 
măsuri precise și eficiente pentru 
îmbunătățirea muncii organizatorice 
în gospodărie, astfel incit toate for
țele existente să fie mai chibzuit și 
mai bine folosite în muncă, să fie 
atrași tot mai mulți colectiviști la 
îmbunătățire^ organizării (muncii.

Ținîndu-se seama de producțiile 
planificate pentru anul viitor, se 
vor întocmi balanțele principalelor 
produse agricole, stabilindu-se ju
dicios cantitățile ce urmează a fi 
contractate cu statul, valoarea zilei- 
muncă, urmărindu-se creșterea retri
buirii în bani la ziua-tnuncă prin 
valorificarea unor cantități sporita 
de produse la contract, astfel ca tri
mestrial și unde e posibil chiar lu
nar, să se poată da colectiviștilor 
avansuri bănești.

Dat fiind faptul că în anul trecut 
au existat unele lipsuri în privința 
stabilirii normelor, e necesar ca să 
se analizeze normele de muncă 
practicate în anul 1962 și să se 
treacă de îndată la îmbunătățirea 
celor care s-au dovedit necorespun
zătoare.

Proiectele planurilor de producție 
odată întocmite, trebuie dezbătute 
în adunarea generală a organizației 
de bază înainte de a fi discutate în 
adunarea generală a colectiviștilor. 
Comuniștii sînt chemați să-și aducă 
din plin contribuția la îmbunătățirea 
planurilor de producție pe 1963, astfel 
îneît ele să fie cît mai complete, 
mai mobilizatoare, cît mai corect 
întocmite și să ducă la întărirea 
economico-organizatorică a gospodă
riilor colective..

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, consiliile de conducere; ale 
gospodăriilor colective trebuie să 
treacă apoi la întocmirea planurilor 
de perspectivă de mai mulți ani, 
care de asemenea trebuie să pre
vadă obiective și (măsuri care să 
ducă într-un viitor apropiat la dez
voltarea multilaterală a gospodării
lor colective, ca ele să devină uni
tăți tot mai puternice.

Dar planul este numai începutul. 
Organizațiile de partid vor trebui să 
desfășoare o intensă muncă politică 
și organizatorică, pentru a-i mobiliza 
pe toți colectiviștii ca în acest an 
să muncească cu și mai mult elan 
pentru realizarea planului propus.

In raion există suficiente posibi
lități, suficiente forțe — avem oa
meni minunați — harnici, devotați 
cauzei partidului, care în frunte ctt 
organizațiile de bază sînt hotăriți 
să-și aducă contribuția din plin la 
întărirea gospodăriilor colective și 
prin aceasta la ridicarea continuă 
a bunăstării lor materiale și cul
turale.

Mult apreciate de femei sînt 
simpozioanele. Au fost organizare 
asemenea manifestări la Alba Iulia 
și Zlatna. Programul a cuprins pro
bleme legate de codul familiei, în
datoririle părinților față de copii și 
altele.

In comuna Strernț. în cadrul pro
gramului special pentru femei a fost 
organizat un simpozion la care au 
participat peste 180 colectiviste.

CERCURI DE CITIT
In raion, prin grija Comitetelor de 

femei, au fost organizate 316 cercuri 
de citit.Ceie mai bune rezultate în 
această privință au fost obținute în 
Zlatna, Teiuș, Vințul de Jos, Șard, 
Gal da de Jos și altele, care își des
fășoară activitatea pe baza unui 
plan.

In cadrul cercurilor sînt expuse 
teme ca: Părinți și copii, Despre au
toritatea părinților și altele.

Au fost prezentate în unele cercuri, 
la cererea femeilor, diferite expu- 
neri cu caracter sanitar.

rvu U1IAȚI!

Reînnoiți-vă abona
mentele la ziarul o
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ip anul
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A doua mare magistrală electrificată 
in U. R

Cea niai mare magistrală electri
ficată din lume este linia ferată 
transsiberiană, lungă de aproape 
5.500 km. In prezent se termină e- 
iectrificarea celei de-a doua magis
trale ca mărime Leningrad-Leninkan, 
care trece prin Moscova, Kursk, 
Harkov, Rostov, Soci, Sukumi și Tib- 
iisi. Lungimea noii magistrale este 
de aproximativ 3.500 km. Cons-

In capitala Azerbaidjanului
Locuitorilor orașului Baku li s-au 

dat în acest an în folosință peste 
300.000 m.p. de suprafață locuibilă. 
Zilnic 30 de familii s-au mutat în 
locuințe noi.

In prezent, în capitala Azerbaidja
nului sînt în curs de construcție 14 
mari cartiere de locuințe și micro- 
raioane.

Ritmul construcțiilor de locuințe

înflorește orașul bulgar Razgrad
Razgrad — oraș cîndva lăsat în 

părăsire — se transformă și se dez
voltă acum cu pași repezi.

Istoricii afirmă că el datează de 
vreo două milenii. La începutul erei 
noastre tracii au întemeiat aicP o
rașul Dausdava, iar mai tîrziu ro
manii au înălțat pe acest loc stra
tegic vestita cetate Abritus, acolo 
unde se înalță astăzi marea fabrică 
de antibiotice.

Temelia actualului oraș a fost pusă 
pe vremea cînd Bulgaria a căzut 
sub jugul oteman. Pe la jumătatea 
secolului al XVlI-lea, Razgradul a- 
vea vreo 1.700 de case, grădini și 
vii, 12 hanuri și o mulțime de 
geamii.

Orașul s-a dezvoltat cu adevărat 
abia în anii puterii populare. In 1954 
a fost construită aici o mare fa
brică de antibiotice. S-au construit, 
de asemenea o fabrică de sticlă de 
geamuri, o mare fabrică de articole 
de porțelan și multe alte întreprin-

In căutarea unei lozinci
Nu de mult a apărut în ziarele 

engleze știrea că propagandiștii 
partidului conservator își bat capul 
cum să înlocuiască lozinca folosită 
pînă acum: „Niciodată n-ați dus-o 
atît de bine". Ei au ajuns la con
cluzia că această lozincă nu este 
satisfăcătoare, pentru că englezii, 
cînd o aud, se gîndesc la trecut 
și fac comparații care sînt departe 
de a fi totdeauna favorabile guver
nului torry.

Bunăoară, comparații de felul 
acesta fac, fără îndoială, englezii 
care, recent, în urma stagnării cro
nice din industria engleză, au rămas 
fără lucru. Printre altele, în indus
tria oțelului lucrează acum cu 1.850 
de muncitori mai puțini decît anul 
trecut. La sfîrșitul lui noiembrie a 
fost anunțată concedierea unui nu
măr de 230 de muncitori de la între
prinderile de utilaj electronic din 
Blackburn (Vorkshire) și 200 de 
muncitori de la depoul amiralității 
din Manchester. In Scoția numărul 
șomerilor este mai mare ca oricînd: 
93.000, adică cu 24.000 mai mulți 
decît anul trecut în aceeași perioadă. 
Trebuie reținut că printre aceștia 
sînt 7.000 de tineri scoțieni sub 18 
ani. In total există în Anglia peste 
544.000 de șomeri, iar la începutul 
anului 1963, potrivit datelor sindi
catelor, numărul lor va crește pînă 
la 620.000. Aceasta este cea mai ri
dicată cifră din întreaga perioadă 
postbelică !

In ultimele săptămîni parlamen
tul este asaltat de delegații ale șo
merilor. Ele cer ca guvernul să a- 
dopte măsuri eficiente pentru crește
rea gradului de folosire a forței de 
muncă. Dar autoritățile nu iau nici 
un fel de (măsuri. George Baratt 
secretarul general al Confederației 
sindicatului muncitorilor din cons
trucțiile navale si din industria cons
tructoare de mașini, a declarat:

— Este absolut evident că situa

S* Si
tructorii sovietici termină lucrările 
pe porțiunea lungă de 170 km Cau- 
caz-Beioreconsk. Aici au intrat deja 
in funcțiune substațiile de tracțiune 
și a fost terminată în linii generale 
montarea rețelei de contact. Foarte 
curînd, pe noua magistrală electri
ficată, care brăzdează Țara Sovie
tică de la nord spre sud, vor începe 
să circule trenuri.

crește necontenit, datorită înaltului 
nivel de industrializare și mecani
zare a lucrărilor.

Construcția de locuințe se desfă
șoară în ritm rapid și în alte orașe 
ale republicii. In noul centru indus
trial Sumgait, de exemplu, pînă la 
sfîrșitul anului 1965 se va asigura 
fiecărei familii un apartament se
parat.

deri. Frumoasele edificii cu multe 
etaje, noul hotel cu 100 de camere, 
blocurile de locuințe moderne, pre
cum și noile magazine încăpătoare 
în curs de construcție dau orașului 
o înfățișare plăcută și modernă.

Dezvoltarea învățămîntului în R. P. D. Coreeană.
ln prezent în orașul Hamhîn, un 

mare centru al industriei chimice a 
R.P.D. Coreene, 30 la sută din 
populație învață. Aici au fost cons
truite instituții de învățămînt care 
dispun de 140 de săli de studii.

Dacă înainte de eliberare nu nu
mai la Hamhîn dar nid în întreaga 
țară nu exista nici un institut, în 
prezent în acest oraș al chimiei 
funcționează 10 instituții de învăță
mînt superior, printre care un in
stitut de medicină, un institut in
dustrial, un institut de construcții de 
mașini, nrecum și 30 de școli tehnice 
medii și superioare.

Peste 70 la sută dn numărul total 
al muncitorilor și funcționarilor de 
la combinatul chimic „Hînnam" stu
diază în diferite instituții de învă

ția . din construcțiile navale și in
dustria constructoare de avioane, 
precum și din transportul feroviar, 
nu se va îmbunătăți cît timp nu vom 
avea o adevărată politică de dezvol
tare a economiei...

In cercurile sindicale se exprimă 
părerea că guvernul conservator, în
deplinind voința monopol iști lor, con
tribuie în rnod deliberat la mărirea 
armatei de rezervă a șomerilor. 
După cum a declarat David Lam
bert de la Sindicatul unificat al o- 
țelarilor, patronii vor să-și asigure 
posibilitatea „de a-i angaja și a-i 
concedia pe muncitori după bunul 
lor plac". Lambert a avertizat că 

Sl' ÎKȘrr DE AX

oZt? lumea capitalului
oamenii muncii, dacă vor să de
joace acest plan, trebuie să fie pre
gătiți în vederea „celor mai crîn- 
cene lupte din cîte au dus vreodată".

Luînd cuvîntul la 25 noiembrie la 
Glasgow, William Scholes, repre
zentantul sindicatului muncitorilor 
din transporturi și al muncitorilor 
necalificați, a învinuit și el guvernul 
conservator pentru situația creată, 
iar Robert Hunter, purtător de cu- 
vînt al șomerilor din Greenoch, a 
declarat:

— Sindicatele trebuie să mobili
zeze poporul pentru a răsturna gu
vernul conservator și a salva țara 
de ruină...

In aceste condiții, propagandiști
lor nu le este prea ușor să gă
sească o nouă lozincă pentru a prea
mări „realizările" guvernului con
servator, căci ei nu pot să lanseze 
fățiș lozinca „monopoliștii n-au dus-o 
niciodată atît de bine", deși aceasta 
ar corespunde întru totul adevă
rului.

Cea mai mare fabrică 
textilă din R. P. Mongolă
Fabrica textilă din cadrul combi

natului industrial din Ulan-Bator 
are în prezent o capacitate anuală 
de producție de 1.100.000 m de țe
sături de lină.

Intrarea în funcțiune a acestei fa
brici a avut o mare însemnătate 
pentru satisfacerea cerințelor de 
țesături de lină, tricotaje și alte ar
ticole ale populației.

Fabrica din Ulan-Bator produce 
în prezent aproape 30 de diferite 
feluri de țesături de lînă pură în 

| diferite culori— stofe, gabardin, pos- 
: tav — care au nu numai un aspect 
i plăcut, dar sînt și foarte rezistente.

Cărți pentru copiii 
din Cehoslovacia

Editura slovacă de literatură pen
tru copii și tineret „Mlada leta" a 
tipărit în acest an 162 de cărți în- 

| tr-un tiraj de peste 2,5 milioane de 
exemplare.

Studiind preocupările celor mai ti
neri cititori, „Mlada leta“ a editat și 

■ așa-numitele cărți-jucării. destinate 
j copiilor de vîrstă preșcolară.

In ultima vreme o atenție deose
bită se acordă editării de cărți știin
țifice care prezintă tineretului într-o 
formă accesibilă cele mai noi rea
lizări ale științei și tehnicii.

♦♦----------------------------------

țămînt superior, școli tehnice, școli 
medii și școli medii incomplete des
chise pentru oamenii muncii.

In total, în R.P.D. Coreeană nu
mărul ceior care învață se ridică în 
prezent 1« 2,5 milioane de oameni, 
ceea ce înseamnă unul din patru 
locuitori.

In R.PX). Coreeană funcționează 
8.900 diferite instituții de învăță
mînt Dacă în anii dominației colo
nialiștilor japonezi în Coreea nu a 
existat nici o instituție de învăță
mînt superior, în prezent numărul lor 
se ridică la 93.

In anii septenalului, în R.P.D. Co
reeană vor fi pregătiți 176.000 de 
ingineri și specialiști cu studii su
perioare și peste 460.000 tehnicieni 
și specialiști cu studii medii.

„Războiul găinilor"
In istoria luptelor dintre mono

polurile imperialiste pentru împăr
țirea piețelor sînt cunoscute multe fe
luri de războaie. La acestea se a- 
daugă în ultimul timp încă unul: 
„războiul găinilor".

Cum a izbucnit el? La început fi
rește totul s-a desfășurat în cel mai 
strict secret. Cînd un locuitor din Eu
ropa occidentală consuma pui de 
găină, el nici nu bănuia că bagă 
cuțitul în propriile sale interese... 
Dar în ultima vreme războiul se-

’ creț de cucerire a pieței vest-eu- 
ropene, pe care îl duc cu înverșunare 
businessmenii de peste ocean, a fost 
dat în vileag. Olanda acuză Statele 
Unite de practicarea dumpingului 
și anume că își exportă găinile pe 
piața olandeză la un preț redus. A- 
sociațiile fermierilor vest-germani 
au cerut și ele să se interzică im
portul de găini americane în R. F. 
Germană pe motivul că americanii 
folosesc șoricioaica în anumite doze 
pentru creșterea rapidă a păsărilor. 
Franța a și interzis acest import 
deoarece, după cum se spune într-o 
declarație dată publicității, în alimen
tația găinilor americane sînt folo
siți anumiți hormoni, care ar putea 
avea o influență negativă asupra 
activității unor glande ale organis
mului omenesc. Intr-un cuvînt, în
treaga Europă occidentală vuiește 
de proteste împotriva găinilor ame
ricane.

Toate rezervele folosite dio plin
(Urmare din pag. l-a)

mai bune — a arătat tov. Erdeilv v. 
e nevoie să se monteze mașina de 
țesut sîrmă, spre a înlătura aduce
rea sîrmei tocmai de la Timișoara. 
De asemenea e nevoie să se utgen- 

, teze confecționarea a 2 mașini de 
împletit. Ciobotă Virgil, de la sec
tarul de prelucrare a. lemnului, a a- 
rătat că uneori se pierde timp pre
țios cu transportul și croitul plăci
lor aglomerate, deoarece ele nu sînt 
depozitate lîngă circular. Ar fi foarte 
bine — a arătat el — dacă acestea 
ar fi depozitate lîngă circular. Tot el 
a mai cerut să se urgenteze confec
ționarea cuțitelor de freză după 
modelul dat de el.

In cadrul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul și alți muncitori, care pe 
lîngă o serie de propuneri și-au luat 
și angajamente sporite. Muncitorul
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Un succes care oblig
In zilele de 16 și 17 decembrie 

a avut loc în orașul nostru un ma
raton baschetbalistic care a pus la 
grea încercare pregătirea fizică a 
concurenților, elevi ai școlilor medii, 
reprezentanți ai raioanelor din 
regiunea noastră. In fața numero
sului public venit în sala 1 Mai, 
reprezentanții raioanelor Brad, O- 
răștie, Deva, Sebeș, Petroșani și 
Alba au demonstrat jocuri de bună 
factură tehnică, care au îneîntat pu
blicul. La această ediție echipele în
vingătoare s-au impus printr-un 
joc tehnic, axat pe scheme tactice. 
Cele de mai sus ne demonstrează 
preocuparea profeisorîlor din școli 
pentru promovarea principiilor jocu
lui modern de baschet în rîndul 
practicienilor acestui sport din re
giunea noastră.

La ediția din anul acesta avem 
satisfacția cuceririi primului loc la 
băieți și locul III la fete. Totodată 
există satisfacția surdasării unui 
adversar care încă nu a gustat din 
cupa înfrîngerilor în regiune. Este 
vorba de echipa elevilor din Deva. 
In ultimii ani această echipă era 
cîștigătorul sigur al oricărei 
competiții școlărești din regiunea 
npastră. Datorită însă muncii per
severente în pregătire, elevii școlii 
medii din orașul nostru au reușit 
în întrecerile prezente să învingă e-

Businnessmenii de .peste ocean nu 
trecut însă la contraatac. Ei recu
nosc că își hrănesc găinile cu pre
parate chimice și alte substanțe, dar 
că o fac cu aprobarea autorităților 
lor. In consecință, partenerii- din 
N.Â.T.O. trebuie să cumpere găini 
americane și să tacă... Nu numai 
că monopolurile americane nu se 
gîndesc să renunțe la profiturile pe 
care le obțin prin desfacerea măr
furilor pe piața vest-europeană la 
prețuri de dumping, dar pentru a-și 
apăra interesele, au fost puse în 
mișcare pîrghiile secrete sau pu
blice ale mașinii de stat. Senatorul 
american Fulbright și-a întrerupt o 
cuvîntare pe care o rostea la Geneva 
asupra înzestrării forțelor militare 
ale N.A.T.O. cu arme atomice pentru 
a exprima protestul S.U.A. împo
triva primejdiei care planează asu
pra exportului american. Revista 
„Time" relatează că, analizînd cu 
cancelarul Adenauer problema Ber
linului occidental, însuși președintele 
Kennedy ar fi discutat și problema 
„războiului găinilor".

Dar acest „război" este doar în
ceputul unor mari încăierări econo
mice între monopolurile imperialiste. 
Economiștii americani fac pronos
ticuri sumbre: Piața comună și pro- 
tecționismul practicat de țările vest- 
europene vor duce 1a reducerea ex
portului american pînă în anul 1970 
cu peste 30 la sută.

La amenințările americane cu ma
jorarea tarifelor vamale, oamenii de 
afaceri vest-europeni răspund : „în
cercați numai! Pe voi vă interesează 
mai mult piața noastră, decît pe 
noi piața americană".

Lupta continuă cu mare intensitate. 
Viitorul apropiat ne va dezvălui 
deznodământul „războiului găinilor", 
acest nou conflict economic între 
puterile imperialiste.

Mărginean Toma, de pildă, a pro
pus ca pentru continua îmbunătățire 
a calității mobilei ar fi foarte bine- 
ca cheresteaua ce se aduce de la uȘ- 
cătorie să nu mai fie depozitată în 
aer liber.

— Colectivul secției lăcătușerie --- 
a. arătat tov. Corlaciu Ioan — ® 
primit cu însuflețire sarcinile de- 
plan pe 1963. Ele sînt sporite și 
tocmai acest lucru ne mobilizează șf 
mai mult la înfăptuirea lor. Colecti
vul nostru, după cum se știe, lu
crează panouri de parazăpezi. Pen
tru a putea face față sarcinilor noi, 
am trecut să lucrăm la 12 mese în 
loc de 4. Ne angajăm să economi
sim circa 3.000 kg tablă pe lună.

In baza propunerilor făcute, s-au 
făcut completări de preț la planu? 
de măsuri tehnico-organîzatoricc în
tocmit.

chipa deveană cu scorul de 56 Ir? 
36 și să cucerească primul loc ș» 
dreptul de a participa la etapa de 
zonă.

Care au fost factorii care au 
terminat această victorie? _ ”

In primul rînd, victoria realizată 
se datorește faptului că pentru pri
ma dată echipa a reușit să treacă 
peste momentul de emoție care o 
caracteriza în întîlnirile directe cu 
echipa elevilor din Deva. De ase
menea, s-au respectat întocmai indi
cațiile tactice la antrenamente.

Victoria asupra reprezentanților 
de raion din regiunea noastră, 
dreptul de a participa mai departe 
la faza de zonă obligă însă în con
tinuare și cere o pregătire sistema
tică și intensă. Este necesar să se 
insiste asupra blocajului și a jocu
lui cu pivot. O atenție mare trebuie 
dată muncii educative în vederea 
întăririi spiritului de luptă în între
cere. organizării de cît mai multe 
meciuri cu echipe superioare _ din 
punct de vedere tehnic și tactic.

Acum cîteva cuvinte despre echipa 
de fete.

încă de la primul meci cu repre
zentativa raionului Brad s-a obser
vat că avem în față un colectiv 
bine închegat, dornic de afirmare și 
nu o echipă de începători. Si iată 
de ce facem această remarcă. Pen
tru ediția din anul acesta echipa 
de fete se prezenta la startul :ntre
cerii eu un lot de perspectivă for
mat din eleve între 12 și 14 ani ce 
urmau să suplinească golurile din e- 
chipă ivite în urma absolvirii școlii! 
de către vechile componente. Cu- 
toate acestea echipa de fete a reu
șit să surclaseze echipe experimen
tate ca cele ale raioanelor Brad și 
Sebeș. In meciul susținut cu echipa 
raionului Petroșani, elevele au de
monstrat o putere de luptă deose
bită. Păcat însă că erorile de arbi
trai din fina! au dat posibilitate 
echipei din Valea Jiului să recu
pereze puncte, astfel că întîlnirea 
ia sfîrșit la limită 42 1a 41 în fa
voarea echipei din Petroșani, care 
a obținut calificarea în finală, dar 
a pierdut fără drept de ainel în fata 
experimentatelor baschetbaliste din 
Deva cu scorul de 90—38.

Rezultatul îmbucurător și com
portarea bună a echipei de fete 
formată., așa după cum am mai a- 
rătat. din eleve în maioritate din 
clasele VIL VIII si IX, autentice 
speranțe prin talia înaltă și cunoș
tințele pe care le nosedă pînă în 
prezent, ne dă convingerea că tit
lul de campion regional la fete va 
poposi cît de curînd în orașul nos
tru.

Coresp. DRAGOI ADAM
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