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cultural-educative de masă în timpul iernii!
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ZILE HOTÂRÎTOARE PENTRU RECOLTĂ

sea- 
baze

încă 
nu-i

Din cintul închinat toamnei, ano
timp bogat în roade, se deapănă 
ultimele note. Zilele s-au scurs și 
toamna e pe sfîrșite. Vine iarna. Co
lectiviștii string cu spor roadele mi
nunate ale hărniciei lor, ară și 
mană ultimele hectare punînd 
temeinice recoltei viitoare.

Dar, dacă în prezent cîmpul 
își mai păstrează freamătul,
departe timpul cînd, cu muncile în
cheiate, colectiviștii își vor muta 
centrul preocupărilor lor în sat. Și, 
ca și în alți ani. gîndurile si pașii li 
se vor îndrepta cu mai multă stă
ruință spre căminul cultural, spre 
cărțile bibliotecilor, spre cercul a- 
grotehnic sau cercurile de citit. Va 
începe deci o perioadă cînd munca 
în cîmp va pierde din intensitate, 
dar cînd în cadrul căminelor cultu
rale si a bibliotecilor va trebui să 
fie zi de zi o activitate susținută.

Ce trebuie să facă activiștii cultu
rali în întîmpinarea zilelor de iar
nă atît de prielnice desfășurării ac
tivității culturale? Iată o întrebare, 
ce-i drept firească, dar care îsi aș
teaptă un răspuns tot atît de firesc. 
Localurile căminelor culturale, ca 
si cele ale bibliotecilor, vor trebui 
să-și primească oaspeții în straie 
primenite. Pentru aceasta, cu spri
jinul sfaturilor populare, ele trebuie 
reparate, spoite si ornate. Trebu
iesc apoi revizuite geamurile, com
pletat mobilierul, asigurate lemnele 
'necesare încălzitului și petrolul pen
tru iluminat, acolo unde încă nu este 
introdus curentul electric.

Dar. chiar cu o bază materială 
asigurată, tot nu se poate sm«”e că 
s-a făcut totul pentru ca activitatea 
culturală să se desfășoare continuu 
și în mod susținut. Lăcașurilor de 

< cultură, prevăzute cit toate cele ne- 
cesare, trebuie să li se dea viață. 
Și cine dacă nu activiștii culturali 
sînt chemați să răspundă nrin fapte 
acestei cerințe? Acolo unde este ca
zul trebuiesc completate consiliile 
de conducere ale căminelor cultu
rale. activizate colectivele de mun
că. E necesar apoi ca zilele iernii 
să găsească conferențiarii chibzuind, 
să-i găsească pe toti activiștii cul
turali la datorie dînd viată serilor 
culturale, serilor de calcul și celor 
de întrebări si răspunsuri, călăto
riilor pe hartă, cronicilor satului și 
tuturor manifestărilor prevăzute în 
planul de muncă. Zilele iernii vor 
trebui să găsească, de asemenea, pe 
lîngă fiecare cămin cultural forma
ții artistice puternice care în ca
drul etapei a doua a concursului al 
VII-Iea, închiriat celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării 
de sub jugul fascist, 
cu rezultate din cele 
educarea patriotică a 
la cultivarea simțului

Sarcinile activiștilor culturali 
perioada ce urmează sînt mari. Ele 
însă trebuie duse la îndeplinire cu 
toată răspunderea. Nimic nu tre
buie să pară sfaturilor populare 
peste putintă cînd e vorba de a asi
gura condiții materiale optime des
fășurării activității culturale! Fie
care activist cultural trebuie să por
nească de îndată la acțiune! Acum 
e vremea pregătirilor pentru ca în 
zilele ce vin la căminele culturale 
să se desfășoare o activitate inten
să și cu un înalt conținut.

De fapt pe acest drum, multe din 
sfaturile populare și mulți activiști 
culturali au și pornit cu mult îna
inte. Așa, de pildă, prin grija sfa
tului popular din Vințul de Jos, că
minul cultural de aici este cu de 
toate pregătit, iar activiștii culturali 
au și înscris deja în registrul de 
activitate o seamă de acțiuni în 

patriei noastre 
să contribuie 

mai bune la 
colectiviștilor, 
lor estetic.

în

Aspect din nou! peisaj industrial al ZIatnei.

sprijinul muncii colectiviștilor și al 
întăririi economice a gospodăriei 
colective. Au fost prezentate aici 
conferințe bine gîndite, s-au organi
zat concursul „Cine știe zootehnie 
cîștigă", „Ziua zootehnistului", ac
țiuni interesante cu cartea și alte 
activități. La căminele culturale din 
Ampoița, Meteș, Cricău și altele, 
la fel s-au asigurat de către sfatu
rile populare temeinice baze ma
teriale fapt ce a permis activiș
tilor culturali să-și înceapă acțiu
nile, iar la căminele culturale din 
Intregalde. Galtiu și Micești sta
diul pregătirilor de asemenea se a- 
prooîe de sfîrșit.

Sînt însă unele cămine cultu
rale și unele biblioteci din comu
nele și satele raionului unde apro
pierea iernii se face prea puțin sim
țită. Ce are de spus în această pri
vință sfatul popular al comunei Mi
halț unde sobelor de teracotă din 
clădirea căminului le lipsesc usițe- 
le. iar bunurile căminului* * se dete
riorează? Și unor asemenea între
bări sînt chemate să răspundă și 
alte sfaturi populare. La Galda de 
Jos băncile existente în cămin sînt 
insuficiente, la Cetea mîna gospo
dărească a tovarășilor de Ia Sfatul 
popular Benic se face prea puțin 
simtită, iar la Dumitra sălii cămi- 
md«i cultural îi trebuiesc încă mul
te de făcut pentru a o face aptă des
fășurării activității culturale. Chiar 
si Sfatul popular din Stremt. care 
întotdeauna a sprijinit desfășurarea 
activității culturale, manifestă de 
astă dată oarecare delăsare. Pereții 
sălii bibliotecii de a!ci sînt afumați, 
soba de încălzit lipsește. In bibliotecă 
e prezentă și acum lampa cu petrol cu 
toate că unul din stîlpii electrici stă 
înfipt în imediata apropiere. Lipsuri 
se manifestă apoi la unele cămine cul
turale și în privința pregătirilor ce 
trebuiesc făcute de activiștii cultu
rali. La Tăuti, Benic, Straja și alte 
cămine nu s-a trecut cu toată răs
punderea la planificarea și organi
zarea muncii și, în consecință, ac
tivitatea culturală se desfășoară la 
întîmplare.

înscrie cifra de peste 300.000 lei. Și 
dacă o astfel de economie a putut 
fi realizată în mai puțin de 3 tri
mestre apoi meritul mare îl au tot 
brigăzile conduse de comuniștii Ni
chifor Hărmănaș și loan lancu, care 
în pas cu lupta pentru calitate s-au 
dovedit și gospodari pricepuți în 
folosirea materialelor.

★
Lucrările adunării generale a or

ganizației de partid sînt în plină 
desfășurare. Secretarul organizației 
de bază, tovarășul Nichifor Hărmă
naș prezintă în fața comuniștilor 
faptele unui an de muncă, succesele 
acestor oameni entuziaști.

— Bilanțul muncii noastre ne 
bucură. El este rodul hărniciei co
muniștilor care, la chemarea orga
nizației de partid, au răspuns cu 
entuziasm, cu toată hărnicia în mun
că. Iese pe poarta întreprinderii o 
mobilă frumoasă și trainică, un mo
bilier pentru un magazin coopera
tist din careva colț al regiunii? Este 
mîndria noastră.

Comuniștii ascultă cu interes, me
ditează asupra fiecărui cuvînt. Se 
desprind atîtea și atîtea lucruri 
bune. Membrii de partid sînt în pri
mele rîndurî. Aceste cuvinte dau a- 
ripi, cheamă la o întrecere și mai 
entuziastă. Planul pe acest an a 
fost încheiat, iar pe primul loc nu 
e numai o singură brigadă. Spre 
mîndria tuturor locul prim îl ocupă 
întreg colectivul. Poate Ia o altă 
discuție de sfîrșit de... an, brigada 
cea mai bună să-și primească tro
feul. Dar, deocamdată, el aparține... 
colectivului. 

Timpul nu stă pe loc, nu așteap
tă. Acolo unde încă nu s-au făcut 
pregătiri în vederea desfășurării u- 
nei susținute activități cultural-edu
cative de masă trebuiesc de îndată 
făcute. E o datorie și o cerință. Cer 
acest lucru mii de colectiviști din 
comunele și satele raionului care 
sînt dornici să învețe să smulgă pă- 
mîntului roade mereu mai mari, să 
crească animale mai frumoase și 
mai productive, să-și facă gospodă
riile tot mai puternice și viața tot 
mai înfloritoare.

OAMENI IN
ÎNTRECERE
—----------- -------♦

...Nu tovarăși! Vom 
mă. La sfîrșit de an se 
bocii, se numără și procentele. Da
că brigada ta măi Iancule ne-o lua-o 
înainte n-avem decît să vă strîn- 
gem mîna. Dar dacă băieții din bri
gada mea vor fi mai harnici aveți 
ceva împotrivă?...

Cei doi șefi de brigadă, Nichifor 
Hărmănaș și loan lancu de la Iprod- 
coop Alba Iulia se priveau, atunci 
Ia început de an, senini și hotărîți.

vedea Ia ur- 
numără bo-
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ÎNSĂMÎNȚĂRILE SĂ FIE
GRABNIC TERMINATE!

Gospodăria colectivă din Bucerdea 
Vinoasă a terminat semănatul griului

Colectiviștii din Bu
cerdea Vinoasă care 
au terminat printre 
primii recoltatul po
rumbului și a celorlal
te culturi prășitoare, 
au terminat primii pe 
raion și semănatul 
griului. Organizînd 
bine munca în cam
pania de toamnă și

folosind din 
te forțele de 
mijloacele 
sport existente, harni
cii colectiviști din Bu- 
cerdea Vinoasă re
partizați judicios și 
cu răspundere la fie
care loc de muncă, o- 
dată cu recoltatul po
rumbului au trecut la

plin toa- 
muncă și 

de tran-

întrecere
In aceste zile la gospodăria a- 

gricolă colectivă din Cistei se des
fășoară o susținută întrecere în ca
drul brigăzilor de cîmp și a echipe
lor pentru terminarea 
lucrărilor din actuala 
toamnă. Munca fiind 
zată, la Cistei, paralel 
culturilor tîrzii, s-a acordat o'mare 
atenție pregătirii terenului și însă- 
mînțărilor de toamnă. Astfel, .pînă 
la data de 22 octombrie, harnicii 
colectiviști din Cistei și Obreja au

grabnică a 
campanie de 
bine organi- 
cu recoltarea

Să fie folosit din
In gospodăriile colective 

ion unde s-a ținut seama 
riența ajiilor trecuți cînd s-a dove
dit că recoltele bogate se obțin nu
mai atunci cînd grîul se însămîn- 
țează în timpul optim și la un nivel 
agrotehnic superior, s-au obținut re
zultate 
pînă la 
sută din 
cultivate 
tor gospodării colective grîul se-

din ra
de expe-

frumoase însămînțîndu-se 
22 octombrie peste 80 la 
suprafețele prevăzute a fi 
cu grîu. Pe ogoarele mul-

la.,. sfîrșit de an
E o întrecere grea. Oamenii sînt 
și unii și alții ambițioși și cu greu 
cedează. Mai ales că între aceste 
două brigăzi are loc o întrecere cu 
tradiție. Dar...

★
Lunile au trecut una după alta. 

Pe panoul din curtea întreprinderii 
soarele cald de toamnă învăluie în 
lumina lui chipurile evidențiaților. 
Se opresc din cînd în cînd trecăto
rii. Admiră. Brigada lui Hărmănaș 
e din nou în frunte. Sarcina de plan 
a fost realizată și depășită cu 20 la 
sută, iar valoarea economiilor a tre
cut de 10.000 lei. Bilanț rodnic. Bri
gada lui lancu nu s-a lăsat nici ea 
mai prejos. Si oamenii lui se țin 
bine. Graficul indică si aici depă
șiri mari, economii. Cifrele sînt a- 
proape identice. Cu o lună în urmă 
același panou consemna drept evi
dential pe cei din brigada lui lan
cu. Să fi fost oare o formă în schim
barea evidențiaților? Cîtuși de pu
țin. Cele două brigăzi 
locul 
buni 
locul

Cu 
lectivului de muncă din cadrul u- 
nității i s-a făcut 
semnată victorie, 
semnată de altfel 
mare a hărniciei 
minunați, planul anual a fost înde
plinit cu mai bine de 3 luni înainte 
de termen. La rubrica economii, 
după calculele preliminare se va 

își dispută 
întîi prin hărnicie și cei mai 
pe luna respectivă își preiau 
ce li se cuvine în întrecere, 
cîteva săptămîni în urmă co-

cunoscută o în- 
— cea mai în- 
din acest an. Ur- 
acestor oameni

pregătirea terenului și 
la însămînțatul cultu
rilor de toamnă. Fo
losind din plin fiecare 
clipă bună de lucru, 
în ziua de 
brie ei au
semănatul griului pe 
cele 2C0 hectare pla
nificate.

24 octom- 
terminat

pregătit suprafața de peste 420 ha 
din cele 430 ha cît au prevăzut în 
planul de producție pentru a fi în
sămânțate cu grîu în toamna acestui 
an. Tot pînă la această dată spriji
niți de către mecanizatori, colecti
viștii de aici au însămînțat. cu grîu 
peste 340 ha.

Folosind din 
în teren bine 
din Cistei sînt 
teze "în timpul'cel mai scurt întrea
ga suprafață planificată.

plin timpul optim și 
pregătit, colectiviștii 
hotărîți să însămîn-

plin timpul optim
din vreme și în bune condi- 
răsărit și se dezvoltă bine, 

nu toate consiliile 
tras învățămintele 
gospodării colecti-

mănat 
ții, a
Din păcate însă, 
de conducere au 
necesare. Unele 
ve nu au luat din vreme măsurile 
cele mai corespunzătoare pentru ca 
semănatul să se execute la timp și 
de bună calitate. La gospodăria co
lectivă din Stremț, de exemplu, din

(Continuare în pag. 4-a)

ZIUA -— 
forțelor noastre armate

La 25 octombrie, întregul nos
tru popor sărbătorește Ziua for
țelor armate ale Republicii Popu
lare Romine. Statornicirea zilei 
de 25 octombrie ca zi a Armatei 
Populare este legată de un im
portant eveniment istoric. In ur
mă cu 19 ani. Ia 25 octombrie 
1944, ca rezultat al luptelor e- 
roice duse în comun de către ar
mata romînă si armata sovietică 
și a acțiunilor hotărîte ale maselor 
populare, conduse de Partidul 
Comunist Romîn, a fost eliberat 
întregul teritoriu al patriei noa
stre de sub robia fascistă. Faptele 
de viteiie și eroism ale ostașilor 
sovietici și romînî, ale tuturor 
natriotilor în frunte cu comuniș
tii. care si-au dat sîrigele si viața 
pentru eliberarea Românei de 
sub jugul fascist, vor rămîne veș
nic în amintirea ponorului nostru.

Crearea armatei Republicii 
Populare Romîne este una din 
cucerirle de seamă ale ponorului 
romîn. Concomitent cu organiza
rea si conducerea oamenilor 
muncii pentru construirea orîndui- 
rii socialiste, Partidul Muncito
resc Romîn a acordat o perma
nentă atentie făuririi si întăririi 
armatei populare. Prin grija 
partidului nu fost crescute cadre 
de ofițeri, fii ai oamenilor muncii, 
devotați poporului, cauzei con
struirii social’smului.

Constienți de înalta misiune în
credințată. militarii armatei noa
stre populare — continuatori ai 
glorioaselor tradiții de luptă ale 
poporului romîn — nu-și precupe
țesc eforturile pentru pregătirea 
lor de luptă și politică. Conștiin
ța politică a militarilor forțelor 
noastre armate. înaltele lor cali
tăți morale se dezvoltă zi de zi în 
procesul muncii în unități, ■ ca ur
mare a activității desfășurate de 
orpanizatii’e de partid și IJ.T.M.

Fii credincioși ai poporului, mi
litarii armatei noastre populare 
sînt întotdeauna gata să-și înde
plinească misiunea încredințată, 
apărarea muncii libere, construc
tive a poporului nostru.

Sărbătorind Ziua forte’or arma
te, oamenii muncii și militarii din 
țara noastră își îndreaptă cu re
cunoștință gîndurile spre Partidul 
Muncitoresc Romîn. făuritorul, 
educatorul și conducătorul rima
tei noastre populare.

Manifestări culturale
Peste 200 de colectiviști au fost 

prezenți duminică seara la căminul 
cultural din Stremț unde au parti
cipat la seara literară organizată 
de către căminul cultural, în cola
borare cu biblioteca comunală, cu 
tema „Pușkin poet al libertății".

Programul închinat „Lunii prie
teniei romîno-sovietice" a fost în
tregit prin prezentarea unor 
recenzii ca : „La lumina zilei", 
„Crescut în furtună" și „Mama?, 
acțiunile activiștilor culturali din 
Stremț bucurîndu-se de o largă 
participare a cititorilor din comună.

cui-
1963 

cu

...Teatrul de stat din Constanța, 
secția de dramă și comedie, prezin
tă pe scena Casei raionale de 
tură în ziua de 29 octombrie 
spectacolul “Băiat bun, dar... 
lipsuri" de Nicuță Tănase.

...La cinematograful „Victoria" în 
zilele de 24-27 octombrie a.c. va 
rula filmul „Codin" o cooproducție 
romîno-franceză.

...Intre 24-27 octombrie a.c. la ci
nematograful „23 August" va rula 
filmul sovietic „Oameni și fiare" 
seriile I și II.



Nc pregătim pentru concurs
Etapa a doua a celui de-al VII- 

lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori, care a început la 1 oc
tombrie, constituie un nou prilej de 
afirmare a talentului popular. Și, 
pentru marea întrecere, închinată 
celei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre de sub jugul 
fascist, asemenea miilor de artiști a- 
matori din cuprinsul raionului1 și 
artiștii amatori din comuna noastră 
se pregătesc cu toată rîvnă.

In prima etapă a concursului, că
minul nostru cultural s-a prezentat 
cu o formație de cor r>e două și trei 
voci, cu o brigadă artistică de agi
tație, o formație de dansuri, o fan
fară și mai multi soliști vocali si 
instrumentiști. Și din acestea, la 
faza intercomunală, ca urmare a 
unei mai bune pregătiri, corul și 
fanfara s-au clasat pe locul I, fapt 
ce ne-a deschis drum spre faza ra
ională a concursului.

Faptul că unele din formațiile 
noastre artistice au obținut rezulta
te bune în prima etapă a concursu
lui ne-a bucurat. In același timp 
însă, ne-a dat și de gîndit. De ce 
ne-am oprit noi oare doar la faza 
raională?

Răspunsul la această întrebare ni 
l-am dat singuri. In fața altor for
mații artistice din raion a trebuit să 
ne declarăm învinși. N-am fost des
tul de bine pregătiți pentru a mer
ge mai departe și tocmai pentru a 
remedia acest nea juns am pornit a- 
cum. La îndrumarea organizației de 
partid și cu sprijinul sfatului popu-

Pentru fiii colectiviștilor din Șard

o școală

In anii din urmă, ca peste tot în 
comunele și satele raionului, învă- 
țămîntul a cunoscut o puternică dez
voltare și în comuna Șard. Dat fiind 
acest lucru, vechiul local de școală 
nu mai corespundea cerințelor ac
tuale.

Faptul n-a rămas neconsemnat. 
A fost discutat nu de mult la sfa
tul popular, apoi a fost supus dez
baterii întregului sat în adunare ge
nerală. Și, inimoși cum sînt colec
tiviștii de aici, au hotărît: „să fa
cem pentru fiii noștrii 
nouă11.

Hotărîrea fiind luată, 
din Șard au și trecut la 
turi de Gherman Ioan și . 
ghel, de Vasile Ștefan, 
Vasile. Borza Maria și Ursu Sabin, 
colectiviști mai tineri, printre pri
mii la muncă patriotică pentru să-

--------------O--------------

Școală tehnică 
de cooperație ia Alba Iulia

colectiviștii 
fante. Ală- 
Meteș An- 

Muntean

In scopul pregătirii de cadre ca
lificate necesare unităților coopera
ției de consum, începînd cu acest 
an în cadrul Grupului școlar coope
ratist din orașul nostru va funcțio
na o școală tehnică de cooperație. 
Examenul de admitere în noua uni
tate școlară va avea loc la 1 noiem
brie a.c. și se primesc elevi absol
venți ai școlilor de 7 ani, limita de 
vîrstă fiind pentru băieți 15 ani, iar 
pentru fete 18 ani.

Cu aproape trei luni în urmă, cînd- 
comitetul sindicatului de la între
prinderea raională de industrie lo
cală, împreună cu conducerea ad
ministrativă au analizat felul în care 
se înfăptuiesc angajamentele reci
proce din contractul colectiv s-au 
scos în evidență o seamă de fapte 
pozitive dobîndite în muncă. In 
numeroase rubrici ale contractului 
de producție, cît și pe cea a înfăp
tuirii măsurilor tehnico-organizato- 
rice, s-a consemnat însă atunci în 
procesul verbal și cîteva probleme 
care vizau în mod direct producția, 
prețul de cost al acesteia. întreprin
derea a înregistrat în loc de eco
nomii, pierderi la prețul de cost. 
Sectorul ceramic avea de recuperat 
cîteva sute de mii de cărămizi, une
le măsuri n-au fost îndeplinite la 
termenul stabilit, etc. S-a întocmit 
un nou plan de măsuri în care au 
fost stabilite noi termene de reali
zare, cine 
lor.

A trecut 
de vreme, 
fost preocuparea pentru a respecta 
angajamentele luate, pentru a rea
liza acele măsuri amînate cu cîte
va luni. Ce este drept, cîteva ac
țiuni au fost întreprinse. Secția de 
împletit sîrmă a fost mutată într-o 

răspunde de înfăptuirea

de atunci o bună bucată 
Să vedem însă care a

Iar, conducerea căminului cultural 
a luat măsura completării corului 
cu încă 20 tovarăși, antrenînd ast
fel un număr sporit de colectiviști 
în activitatea artistică. Au fost lua
te apoi măsuri în ce privește reper
toriul formațiilor muzicale, în acest 
sens fiind incluse în repertoriu cîn- 
tece despre partid și patrie, despre 
viața tot mai luminoasă a poporu
lui nostru, despre munca avîntată a 
colectiviștilor pentru roade mari la 
hectar, pentru înflorirea gospodăriei.

Condițiile create desfășurării ac
tivității culturale, la care se adau
gă măsurile noastre, au început să-și 
arate roadele. Toate formațiile ar
tistice din cadrul căminului cultu
ral au început pregătirile. Așa bu
năoară. corul face cu regularitate 
repetiții la cîntecele „Partidul11, 
..Republică măreață vatră11, „Bine-i 
în gospodărie11 și altele. Brigada 
artistică pregătește programul cu 
tema „La noi în gospodărie11, cu 
bune rezultate decurgînd și pregă
tirile fanfarei, a echipei de dansuri, 
soliștilor vocali și instrumentiști.

Hotărîți să obținem rezultate mai 
bune decît cele din prima etapă a 
concursului, noi ne-am început 
munca încă de pe acum cu toată 
rîvnă. Și acest fapt ne insuflă în
crederea că vom reuși să ne clasăm 
printre căminele culturale cu 
mâții artistice fruntașe.

GOCEA JOAN
directorul cămnului cultural 

comuna Berghin

for-

din

colec-
Suciu

parea fundației s-au situat și 
tiviștii Bărbănțan Isidor și 
Victor, oameni trecuți de șaizeci și 
șaptezeci de ani.

Zilele trecute s-a trecut la turna
rea fundației noii școli. Colectiviștii 
din Șard au pornit cu entuziasm la 
executarea acestei lucrări și s-au 
angajat să muncească cu aceeași 
rîvnă la toate lucrările de construc
ție a noului local de școală care va 
cuprinde 8 săli de clasă, un labo
rator, o sală pentru bibliotecă, can
celarie profesorală, cabinet medical 
și sală pentru material didactic.

Și zilele însorite ale toameni îm bie copiii la joacă. IN CLIȘEU: 
Intr-una din pauze la Școala de 8 ani nr. 1 din Alba Iulia.

obligații
RECIPROCE------------- «

hală spațioasă, creindu-se condiții 
optime de lucru, fapt ce a dus la 
creșterea productivității muncii cu 
peste 25 la sută. Au fost aduse îm
bunătățiri și la mașini și utilaje. Din 
păcate însă unele măsuri au rămas 
și in cel de-al IH-lea trimestru ne
realizate, fapt ce a influențat nu de 
puține ori în mod direct asupra pla
nului de producție. Așa stau lucru
rile, de pildă, cu montarea unei pre
se „Vacum“ și a transportoarelor la 
sectorul ceramic, lucrare ce trebuia 
deja terminată. Actuala linie din 
cadrul sectorului îngreunează tran
sportul, provoacă greutăți în des
fășurarea muncii, și realizarea u- 
nei calități' cit mai înalte la pro
dusele ceramice. Săptămîna trecută 
din cauza greutăților provocate de 
transportor nu s-a putut asigura cu
rățirea șoproanelor, astfel că schim
bul doi n-a putut intra în lucru de
cît spre seară. Au rămas apoi ne
rezolvate 
în anexă 
pildă la 
schimbat

și alte obiective stabilite 
Ia contractul colectiv. De 
sectorul lemn, trebuia 

sistemul de transmisie, la

--------Pe scurt---------
din activitatea culturală
Mii de colectiviști la „Lupeni 29“

In circuit pe la cinematografele 
sătești din raion, filmul „Lupeni 
29“, puternică evocare a eroice
lor lupte greviste desfășurate de 
minerii Văi Jiului, este vizionat de 
mii de colectiviști.

Zilele trecute filmul „Lupeni 
29‘: a rulat și la cinematografele 
din Șard și Bucerdea Vinoasă. 
Și, ca peste tot, în orele după a- 
miezii a fost vizionat de elevii 
școlilor de 8 ani din cele două a- 
șezări, iar seara de marea masă 
a colectiviștilor.

Duminică la căminele culturale
Duminică, 27 octombrie, un grup 

de 21 conferențiari din Alba Ju
lia vor prezenta la căminele cul
turale din Șard. Ighiu, Cricău, Be- 
nic, Galda de Jos și altele, expu
neri asupra situației interne și 
internaționale și conferința cu te
ma „Normarea și retribuirea mun
cii în G.A.C.“. In aceeași zi la 
Meteș, Vințul de Jos și Oiejdea 
se va deplasa cîte o brigadă 
științifică.

Vestea că la Oiejdea va sosi o 
brigadă științifică pe teme zoo
tehnice a fost primită cu viu in
teres de colectiviștii de aici. Lu
cru firesc. Colectiviștii vor avea 
un bun prilej de a primi răspun
suri din partea specialiștilor la 
cele mai diverse probleme privind 
creșterea, îngrijirea, prevenirea si 
combaterea maladiilor la animale.

Unde-s dansatorii?
In scopul participării la etapa 
doua a celui de-al V!I-lea con-a

curs, conducerea căminului cul
tural din Pețelca a întocmit din 

pe care a 
raional de 
lucru bun. 
că în fișă 

brigadă ar-

timp fișa de concurs 
trimis-o Comitetului 
cultură și artă. Un 
Rău este însă faptul 
nu figurează decît o 
tistică de agitație și cîtiva soliști. 
Oare talentata formație de dan
suri din Pețelca să nu mai exis
te? Ce răspuns dau activiștii cul
turali la această întrebare?

urmare a nerealizării planu- 
calității slabe a unor pro- 

s-au înregistrat depășiri la 
de cost la țiglă și cărămidă, 

aici nu

întrecerii socialiste, ast- 
în momentul de față aici 
e formală. Mai mult, aici 

pe panta de a aștepta to- 
centru fără ca organizația

NE SCRIU CORESPONDENȚII
Noi succese în producție

In întîmpinarea adunării de dare 
de seamă și alegeri, comuniștii de 
la secția Ateliere centrale din Alba 
Iulia au obținut în ziua de 22 oc
tombrie rezultate din cele mai fru
moase în producție. Așa, de exem
plu, brigada anexă condusă detov. 
Moldovan Simion și-a realizat sar
cinile de plan în această zi în pro
porție de 103 la sută. La secția me
canică, echipele conduse de 
Beligăr Simion, 
Szîia 
Meteș

tov. 
Bena Gheorghe, 

Rusu Gheorghe si 
Nicolae și-au realizat sarci-
Ștefan,

capătul zilelor de practică

Geoagiu de Sus 
bilanț. Cu mîi- 

au strîns din li- 
colective din 

kg mere, iar de

La 
continuă, elevii claselor V și VI a 
Școlii de 8 ani din 
au făcut un rodnic 
nile lor harnice ei 
va da gospodăriei 
Stremț peste 
pe terenurile 
recoltat 4.260 
fasole.

Cu aceeași 
celor două clase și la unele lucrări

1.200
aceleiași gospodării au 
kg cartofi și 263 kg

rîvnă au muncit elevii

Se pot și trebuie luate măsuri
...M-am prezentat la casa de bi

lete a Autogării Alba Iulia. Aveam 
nevoie de un bilet de călătorie pe 
distanța Alba Iulia — Zlatna. Am 
primit biletul de călătorie, pe care 
tovarășa de la casa de bilete a 
scris numărul locului ce urma să-l 
ocup în atobuz. Dar spre 
derea mea și a celorlalți 
scaunele erau numerotate 
două și altele chiar și cu

surprin- 
călători 
cu cîte 

cîte trei

Prea puțin interes
Alaturi de oamenii muncii de la 

orașe și sate, care au cunoscut în 
anii regimului democrat-popular tot 
mai multe realizări ale statului no
stru ne situăm și noi locuitorii co
munei Berghin.

Printre multe alte construcții ce 
s-au ridicat în acest timp în comu
na noastră se numără și magazi
nul universal dotat cu mobilier și 
toate cele necesare bunei deserviri 
a populației. Și dacă lucrurile au 
mers bine pînă nu de mult, aceasta 
s-a datorat preocupărilor manifes
tate de colectivul magazinului.

In ultimul timp însă din rafturile 
magazinului se face simțită lipsa a 
tot mai multe articole ca oțet, să-

Pe urmele materialelor publicate
Au trecut de îndată la
In articolul intitulat „Se poate11 

apărut în ziarul „Steaua roșie11 nr. 
727 din 13 septembrie a.c. a fost 
criticată cooperativa meșteșugăreas
că „Mureșul11 din Alba Iulia, res
pectiv secția de coafură, pentru sla
ba preocupare a salariaților acestei 

de partid și comitetul sindicatului 
să îndrume conducerea sectorului și 
să mobilizeze forțele ca unele o- 
biective date în rezolvarea colecti
vului sectorului să fie înfăptuite prin 
posibilități locale, care existau în 
cadrul sectorului. Nu este oare o sar
cină a conducerii sectorului și ă comi
tetului sindicatului să asigure ridica
rea calificării cadrelor, să crească noi 
cadre? Categoric că da. Legat, de 
ridicarea calificării cadrelor trebuie 
arătat că nici la sectoarele din oraș 
nu s-a făcut nimic. Cu toate că era 
stabilit să se organizeze la sectorul 
lemn, un curs de ridicarea califi
cării, acesta n-a fost organizat pe 
motiv că, chipurile, nu sînt cadre 
care să predea lecțiile.

Contractul colectiv reprezintă un 
document care obligă la respecta
rea tuturor angajamentelor luate 
atît de conducerea administrativă, 
cît și de către comitetul sindicatului 
în numele întregului colectiv de 
muncă. De aceea este o sarcină de 
mare răspundere pentru fiecare în 
parte de a-și îndeplini obligațiile a- 
sumate mai ales că pînă la finele 
anului a mai rămas puțin. Posibili
tăți sînt. Este nevoie doar de preo
cupare. 

nile de plan în proporție de 104 la 
sută, iar Ia secția mașini-unelte, 
brigăzile conduse de tov. Uivari 
Nicolae și Țîmpea Gheorghe și-au 
realizat sarcinile de plan în pro
porție de 120 la sută.

Demn de remarcat este faptul că 
secția Ateliere centrale și-a realizat 
sarcinile de plan Ia producția glo
bală pe cele 9 luni care au trecut 
în proporție de 101,8 la sută, obți- 
nînd însemnate economii.

ȚIMPEA ANDREI

ce trebuiau făcute în curtea școlii 
și în fața acesteia. Așa de pildă, în 
curte au construit un podeț, iar în 
fața clădirii școlii au muncit la a- 
menajarea drumului și a șanțurilor.

Exemplul elevilor mai mari a 
fost urmat și de cei mai mici care 
și-a.i adus o prețioasă contribuție la 
strîngerea celor 167 kg măceșe pe 
care le-au predat organelor Ocolu
lui silvic Teiuș.

I. BOB1ȚAN

numere, așa că nu știai ce loc să-l 
ocupi. Călătorii au făcut propunerea 
ca autobaza Alba Iulia să ia măsu- 

............... - 1 de

în

ri pentru lichidarea unor astfel 
încurcături.

Este necesar de asemenea ca 
sala de așteptare a autogării să fie 
afișat la ioc vizibil prețul biletelor 
de călătorie așa cum există în alte 
localități din regiunea noastră.

I. URZICEANU, Zlatna 

pun, mături, produse textile, etc. 
care sînt solicitate mult de cumpă
rători. Și doar aceste produse e- 
xistă. Dar ele stau în magazia coo
perativei din Hăpria fără ca tova
rășii din consiliul de conducere să 
se preocupe și să se îngrijească de 
distribuirea acestora și magazinu
lui din Berghin. Părerea noastră, a 
tuturor locuitorilor comunei, este 
că tov. președinte al cooperativei, 
cît și gestionarul magazinului tț- 
niversal din Berghin trebuie să 
aibă mai multă preocupare în 
viitor pentru aprovizionarea opera
tivă a magazinului cu mărfuri de 
tot felul.

POPA PETRU

din
luat 

de a respecta cu strictețe 
de igienă în cadrul secției 
iar pînă la data de 28 oc- 

secția coafură va fi zugră-

remedierea lipsurilor
unităti în privința curățeniei la lo
cul de muncă, cît și a felului de
fectuos în care deservesc clienții.

Răspunzînd semnalului critic, con
ducerea cooperativei „Mureșul11 ara
tă că critica adusă a fost justă și 
că nentru lichidarea lipsurilor sem
nalate s-au luat măsurile respecti
ve. Așa, de exemplu s-a prelucrat 
articolul apărut în cadrul unei șe
dințe cu toate cooperatoarele 
cadrul secției coafură. S-au 
măsuri 
regulile 
coafură, 
tombrie 
vită și dotată cu mobilier nou pre
cum si toate cele necesare în vede
rea bunei deserviri a populației.

Pe cînd răspunsul ?
Au trecut mai bine de 30 de zile 

de cînd în ziarul „Steaua roșie11 a 
fost criticată conducerea I.R.T.A. 
pentru faptul că nu întotdeauna 
respectă orarul de plecare și sosire 
a autobuzelor de călători în 
stațiile de pe trasee, fapt ce con
stituie un rău în buna deservire a 
călătorilor. Conducerea I.R.T.A. era 
datoare să răspundă redacției zia
rului „Steaua roșie11 de măsurile 
luate pentru lichidarea acestui ne
ajuns. Dar, n-a făcut acest lucru. 
Mai mult, în această perioadă s-au 
mai semnalat și alte cazuri de în- 
tîrzi.eri sau plecări în cursă a'au
tobuzelor așa cum a fost cazul în 
zilele de 18 și 19 octombrie cînd 
autobuzul de Geoagiu — Teiuș și 
Alba — Abrud au plecat din stație 
cu o întîrziere de 10 și respectiv 5 
minute.

Față de această situație conduce
rea I.R.T.A. va trebui să ia de în
dată măsuri și să răspundă neîn- 
tîrziat ziarului la materialele critice 
apărute în ziar.

turnătorie amenajat un cuptor pen
tru uscarea miezului și a formelor, 
în carieră terminată construcția în
cepută, iar la secția de fabricarea 
țiglei montate ușile și reparat ta
vanul.

Contractul colectiv cuprinde așa 
după cum bine se cunoaște pe lîngă 
angajamentele conducerii adminis
trative și obiective care cer a fi în
făptuite împreună. Și în această di
recție trebuie arătat că în cadrul 
întreprinderii au existat destule lip
suri. In primul rînd colectivul sec
torului ceramic nu și-a adus în
treaga contribuție la bătălia pentru 
reducerea prețului de cost, astfel că, 
drept 
lui, a 
duse, 
prețul
Comitetul sindicatului de 
s-a preocupat de organizarea și des
fășurarea 
fel că și 
întrecerea 
s-a mers 
tul de la



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Pentru continua întărire a disciplinei in muncă
Membrii și candidații de partid 

din organizația de bază a schim
bului I Haneș, de la E.M. Zlatna, 
au luat parte cu toții la adunarea 
de dare de seamă și alegerea nou
lui organ de conducere. Din da
rea de seamă s-a desprins felul cum 
a muncit biroul organizației de ba
ză pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
i-au stat în față, ce rezultate eco
nomice au fost obținute ca urmare 
a activității politice desfășurate de 
organizația de bază în rîndul mi
nerilor din schimbul I.

A fost scos în evidență faptul că 
organizarea pe schimburi a organi
zației de bază a dus la îmbunătă
țirea muncii politice. Ia obținerea 
de noi succese în ce privește întă
rirea vieții interne de partid. Astfel, 

•adunările generale ale organizației 
de bază se țin cu regularitate. Frec
venta membrilor de partid la adu
nări este bună. Datorită faptului că 
toți membrii de partid lucrează în 
același schimb există posibilitatea 
unui control și mai eficient din 
partea biroului organizației de ba
ză. Munca politică și educativă se 
desfășoară la un nivel mai înalt, 
cu rezultate tot mai bune. Aceste 
rezultate politice obținute de orga
nizația de bază au ipflue-ntat pozi- 
/tiv asupra îndeplinirii sarcinilor e- 
•conomice ce au stat în fața colec
tivului de muncă de Ia secția Ha- 
'neș a E.M. Zlatna.

Congresul al III-lea a! P.M.R. a 
trasat organelor si organizațiilor de 
partid ca sarcină deosebit de im
portantă creșterea productivității 
muncii. Dovedind preocupare pen
tru îndeplinirea si depășirea acestui 
important indicator de plan, orga
nizația de bază — schimbul I Ha
nes si-a adus o contribuție de sea
mă la realizarea și depășirea aces
tui obiectiv. Astfel, pe primele opt 
luni ale anului 1963 productivitatea 
muncii a crescut cu 4.2 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 1962. 
La obținerea acestui

-•ces o contribuție de seamă și-au a-
important suc-

dus-o echipele conduse de tov. Pe- 
traș Emanoil, Banciu Petru, Novă- 
ceanu Petru și Napău Gheorghe. 
Printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin folosirea rațională a 
utilajului tov. Prața Iosif, Toma So
lomon și alții au reușit să obțină 
rezultate bune la lucrări de înain
tare. La aceste realizări se mai a- 
daugă și altele ce sînt rodul unei 
entuziaste munci desfășurate de în
treg colectivul de muncă sub con
ducerea și îndrumarea organizației 
de Partid.

Darea de seamă și cei 15 tova
răși care au luat cuvîntul la discuții 
au scos în evidență și au criticat 
aspectele negative din activitatea 
biroului organizației de bază și a 
unor membrii de partid, au anali
zat cauzele acestora și au propus 
noului organ ales să ia măsuri pen
tru lichidarea lor, 
nuei îmbunătățiri 
și economice.

Referindu-se la 
mă a unor echipe 
deplinirea planului, tov. Iancău Pe
tru a arătat că unii membrii de 
partid lipsesc nemotivat de la lu
cru, ceeace crează greutăți celor
lalți tovarăși din echipă și aceasta 
constituie un rău exemplu în fața 
colectivului de muncă. Pentru „ne
motivate" au fost criticați tov. Oan- 
cea Vasile, Popescu Ștefan, Banciu 
Aurel și alții.

Din dezbateri s-a desprins că în 
perioada la care se referă darea de 
seamă a crescut numărul de ore 
învoite, fapt pentru care a fost cri
ticată conducerea tehnico-adminis- 
trativă a secției Haneș, lucru care 
de asemenea s-a resfrînt asupra pla 
nului de producție.

De fapt, de această situație a 
„nemotivatelor și învoirilor", se fa
ce vinovat și biroul organizației de 
bază, așa cum bine au sesizat to
varășii în discuțiile lor, care deși a 
cunoscut că unii membri de partid 
se abat de la disciplina în muncă, 
nu a luat măsuri pentru lichidarea 
acestor abateri.

e-

în scopul conti- 
a muncii politice

rămînerea în ur- 
în ce privește în-

Referindu-se la aprovizionarea 
locurilor de muncă cu materialele 
necesare tov. Moraru Aurel a ară
tat că datorită slabului control 
fectuat de conducerea tehnică a
minei, echipele ce răspund de în
deplinirea acestei sarcini nu întot
deauna și-au făcut pe deplin dato
ria. Din această cauză echipele de 
la înaintări au pierdut timp ocupîn- 
du-se cu alte probleme ce nu că
deau în competența lor.

Biroul organizației de bază a ob
ținut rezultate bune în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor încredințate. 
Dacă mai sînt lipsuri în activitatea 
desfășurată, dacă se mai manifestă 
cazuri de indisciplină din partea u- 
nor mineri, de aceasta se face vino
vat atît biroul organizației de bază 
și în aceeași măsură comitetul sin
dical de secție — a arătat în dis
cuțiile purtate tov. Vădan Moise. 
De aceea — a arătat vorbitorul — 
în viitor comitetul sindical de sec
ție va trebui să pună un accent și 
mai mare pe organizarea și desfă
șurarea unei susținute munci cul
tural-educative în rîndul maselor de 
mineri, care să ducă la continua 
întărire a disciplinei în muncă, la 
obținerea de noi succese în îndepli
nirea sarcinilor ce ne-au fost în
credințate de partid.

In discuțiile purtate tov. inginer 
Dașcău loan, șeful secției Haneș și 
tov. inginer Stoia Ioan, șeful Ex
ploatării miniere Zlatna, ca invitat, 
au scos în evidență contribuția or
ganizației de bază, a fiecărui mem
bru de partid la rezolvarea multi
plelor sarcini ce au stat în fața în
treprinderii, manifestîndu-și în ace
lași timp toată încrederea că și în 
viitor comuniștii își vor face pe de
plin datoria.

Tov. Ilea Matei, secretarul comi
tetului de partid pe exploatare în 
încheierea lucrărilor a arătat care 
sînt sarcinile de viitor ce stau în 
fața noului organ ales pentru ridi
carea muncii de partid pe o treaptă 
superioară.

Preocupați să asigure cantități c ît mai mari de nutrețuri însilozate 
animalelor proprietate obștească, colectiviștii din Alba lulia continuă 
în aceste zile acțiunea de însilozare a cocenilor de porumb în amestec 
cu colete și frunze de sfeclă.

IN CLIȘEU: Un aspect din timid lucrului.

Insiîozează coceni <Je porumb
Convinși de avantajele mari pe 

care le are nutrețul siloz în hrana 
animalelor, pe zi ce trece tot mai 
multe gospodării colective trec la 
însilozatul cocenilor de porumb în 
amestec cu frunze de sfeclă și alte 
rezerve care există în fiecare uni
tate agricolă socialistă. La gospo
dăria colectivă din Drîmbar, de e-

xemplu, se acordă o mare atenție în- 
silozării cocenilor în amestec cu tăi- 
ței de sfeclă și alte resturi din gră
dina de legume.

Pînă la data de 22 octombrie au 
însilozat peste 1.100 tone de dife
rite furaje și paralel cu celelalte lu
crări se continuă de zor și acțiunea 
de însilozare.

Trebuie confinat Insllozatal

Angajamentele an fost îndeplinite și depășite
Darea de seamă a biroului orga

nizație de bază de la Depoul de lo
comotive C.F.R. Teiuș, prezentată 
la adunarea de dare de seamă și 
alegeri a fost cuprinzătoare. Din 
ea se desprind metodele de muncă 
folosite de biroul organizației de 
bază pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. In aceeași măsură sînt 
scoase în evidență și criticate lip
surile ce s-au făcut simțite în acti
vitatea biroului și a unor membri 
de Partid.

Bilanțul realizărilor obținute de 
colectivul de muncă din cadrul de
poului, sub conducerea și îndruma
rea organizației de partid, este deo
sebit de bogat, el oglindind entu
ziasmul și dragostea cu care au 
muncit comuniștii în fruntea celor
lalți muncitori, pentru a-și îndeplini 
angajamentele luate față de partid 
și guvern.

Astfel, în perioada la care se re
feră darea de seamă, planul produc
ției globale exprimat în tone brute 
echivalente, a fost îndeplinit în pro
porție de 106,22 la sută, față de 101 
la sută cît a fost angajamentul.

Organizarea mai judicioasă „ 
muncii, introducerea tehnicii noi și 
a metodelor de muncă înaintate, au 
dus la creșterea continuă a produc
tivității muncii, obiectiv ce a stat 
în permanență în atenția Organiza
ției de bază. Ca urmare a acestei 
preocupări, în perioada raportată a- 
cest indicator de plan a fost reali
zat în proporție de 109,65 la sută. La 
aceasta se adaugă si reducerea pre
țului de cost cu 3,96 la sută, reali- 
zîndu-se economii de peste 300.000 
lei. In atenția mecanicilor și fochiș- 
tilor. ca urmare a muncii politice 
desfășurată de organizația de bază, 
a stat folosirea cît mai gospodă
rească a combustibilului. Această 
preocupare a dus la aceea că, față 
de norma tehnică s-a realizat o e- 
eonomie de 2.025 tone combustibil 
conventional.

Pentru traducerea în viată a sar
cinilor izvorîte din Directivele celui 
de-al I!I-lea Congres al P.M.R. cu 
privire la introducerea tehnicii și a 
tehnologiei noi în procesul de pro
ducție. biroul organizației de bază, 
fiecare comunist, a dovedit multă 
preocupare. Acest lucru este confir
mat de cele 13 propuneri de inovații 
și raționalizări ce au fost făcute în 
această perioadă, rodul muncii tov.

a

Simion loan, Moldovan Mircea, Un
gur Simion, Nistor loan, ing. Du
mitru Ilie și alții.

Sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, conducerea 
tehnico-administrativă a depoului a 
organizat o brigadă din cei mai 
buni tehnicieni și meseriași care se 
ocupă efectiv de rezolvarea proble
melor legate de mica mecanizare.

Pentru rezultatele obținute pe tri
mestrul IV al anului 1962, Depoul 
de locomotive C.F.R. Teiuș, a pri
mit diploma de unitate fruntașă pe 
ramură.

Darea de seamă a biroului orga
nizației de bază a scos în evidență 
aportul comuniștilor la obținerea a- 
cestor deosebite succese, printre 
care se numără tov. Medrca Gli- 
gor, Lazăr Ariton, Păcurar Ioan, 
Oțoi lacob, Stremțan Alexandru II, 
Ignea Mihai, 
Șofron, Radu 
loan, Cristea 
și mulți alții.

Discuțiile purtate pe marginea 
dării de seamă de către tov. Lăn- 
crănjan loan, Rusan Nicolae, Buțu 
loan. ing. Dumitru Ilie și alții s-au 
referit atît la problemele de pro
ducție cît mai ales la activitatea bi- 
roului organizației de bază în spri-

finul îndeplinirii sarcinilor econo
mice, făcînd propuneri pentru îm
bunătățirea muncii noului organ de 
conducere al organizației de bază.

Din partea Comitetului raional 
de partid. Ia lucrările adunării ge
nerale a participat tov. Ion Mărgi
nean, secretar. In discuțiile purtate, 
tov. Mărginean, a felicitat în nu- 
rncîp C°Tviî+pftiiii} raîons! de partid, 
întregul colectiv de muncă din de
pou care sub conducerea organiza
ției de partid a obținut rezultate 
deosebite. Au fost date apoi o sea
mă de îndrumări pentru noul or
gan ales, accentuîndu-se în mod 
deosebit pe întărirea permanentă a 
vieții interne de partid, chezășia tu
turor succeselor.

Sporirea numărului de animale și 
ridicarea productivității acestora nu 
se poate realiza fără asigurarea u- 
nei puțernice baze furajere. Dacă 
unele consilii de conducere ale gos
podăriilor colective din raion au 
înțeles importanța acestei sarcini și 
au luat din timp măsuri corespun
zătoare pentru însilozarea în bune 
condițiuni a furajelor necesare, în- 
silozînd mari cantități de furaje, a- 
poi trebuie arătat că altele nu au 
înțeles acest lucru. In timp ce în 
gospodăriile colective din Mihalț, 
Galda de Jos, Berghin, Teiuș și al
tele s-au însilozat mii de tone de

furaje în unele unități această sar
cină se neglijează. Slab s-a preo
cupat de acțiunea de însilozări con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective din Galtiu. Aici, din pla
nul de 2.500 tone s-au însilozat 
pînă la 22 octombrie 590 tone fu
ra je.

Această rămînere în urmă tre
buie lichidată și la Galtiu prin con
tinuarea acțiunii de însilozare a 
cocenilor de porumb și a altor res
turi pentru a asigura cantități cît 
mai mari de nutrețuri siloz efecti
velor de animale pentru perioada 
de iarnă.

LIPSĂ DE RĂSPUNDERE

Mocanu Teodor, Mara 
Dumitru II, Mateica 
Simion, Sîrbu Vasile

MUNCĂ RODNICĂ
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Teiuș acordă toată aten
ția asigurării condițiilor necesare 
iemării animalelor. încă din primă
vară aici s-au luat măsuri pentru 
terminarea construcțiilor atît zoo
tehnice cît și a celorlalte construcții. 
Dat fiind dezvoltarea continuă a 
gospodăriei, conducerea a hotărît 
să mai construiască peste prevede
rile, planului de producție, o materni
tate de scroafe și o magazie. Atît la

Membrii gospodăriei colective din Teiuș acordă toată atenția con
strucțiilor. Așa după cum se vede din clișeu, ei lucrează la acoperiș.

Gospodăria colectivă 
șî-a propus să însilozeze 
2.300 tone de porumb si alte dife
rite furaje. Acțiunea de însiloza
re a început în urmă cu mai bine de 
2 luni. Dar, în toată această pe
rioadă de timp nu s-au însilozat 
decît 450 tone porumb. Deși există 
condiții ca și la Henig să fie însi
lozate însemnate cantități de coceni 
și alte resturi, din lipsa de preocu
pare a consiliului de conducere

din Henig 
în acest an

(președinte tov. Nicoară Roman) 
față de această importantă acțiune, 
aici nici pînă la această dată nu 
s-au luat măsuri pentru continua
rea acțiunii de însilozare.

Recomandări s-au făcut, s-au 
dat indicații. Este timpul ca orga
nele Consiliului agricol raional să 
treacă la luarea unor măsuri mai 
concrete pentru ca sarcinile încredin
țate să fie îndeplinite de fiecare 
gospodărie colectivă din raion.

magazie cît și la maternitate se lu
crează de zor.

Pînă cînd se amină construcțiile
Pentru acest an gospodăria co

lectivă din Ighiu a avut planificat 
să-și construiască un grajd pentru 
100 capete si o maternitate pentru 
50 scroafe. Cu toate că lucrările de 
construcție au început de mult și 
s-au asigurat materialele necesare, 
ritmul construcțiilor este foarte 
lent. Aici sînt lemne asigurate, este 
țigla necesară, iar zidul este ridicat 
în roșu, dar nu se iau măsuri pentru 
o mai bună organizare a muncii. 
De asemenea la maternitate pînă 
acum cîteva zile nici nu au început 
lucrările.

Este timpul ca și această gospo
dărie să ia măsuri urgente pentru 
terminarea grabnică a construcții
lor planificate.

Materiale sînt dar lipsește interesul
Pe lîngă furajarea rațională, o 

importanță deosebită în dezvoltarea 
și creșterea animalelor o au con
strucțiile zootehnice. Asigurarea din 
timp a unor adăposturi corespunză
toare contribuie în mare măsură la 
obținerea de animale sănătoase și 
bune de reproducție. La gospodăria 
colectivă din Straja, ca de altfel în 
toate unitățile agricole din raion, 
în ultimii ani s-au pus baze traini
ce dezvoltării unui puternic sector

zootehnic. Pentru adăpostirea efec
tivelor de taurine s-au construit 
două grajduri de 100 capete, s-au 
improvizat cotețe pentru porci și 
construit o serie de alte obiective ca 
magazie de cereale, pătule pentru 
porumb și altele. Dar, cum numă
rul animalelor a crescut, a fost ne
cesar să se ia măsuri și pentru a- 

. sigurarea unor noi adăposturi. Și 
la începutul anului colectiviștii de 
aici și-au propus să-și construiască 
în acest an un nou grajd de 100 
capete taurine, o maternitate pentru 
50 scroafe și un saivan pentru 1.000 
oi. Pentru realizarea obiectivelor 
propuse s-au asigurat materialele 
de construcție necesare și s-au în
ceput lucrările la fundații și zidă
rie.

începutul a fost bun, dar cum a- 
cesta nu rezolvă totul, gospodăria 
colectivă din Straja .se găseste și 
în momentul de față cu construcții
le zootehnice neterminate. Ce-i drept, 
lucrează si în aceste zile cîțiva co
lectiviști la zidăria grajdului și la 
acoperirea maternității, dar ritmul 
lucrărilor este încă redus. Cum tim
pul este foarte înaintat iar anima
lele nu pot fi lăsate fără adăpos
turi, 
mai scurt, consiliul de conducere 
(președinte tov. Șușman I.) să în
treprindă măsurile cele mai concre
te și mobilizind toate forțele să in
tensifice ritmul lucrărilor în așa fel, 
îneît să se termine și să se dea în 
folosință cît mai repede aceste noi 
construcții, atît de necesare pentru 
buna adăpostire a animalelor pro
prietate obștească.

este necesar ca în timpul cel



Din lumea științei și tehnicii însămîntările să fie grabnic terminate!
Cascada de hidrocentrale de pe Sulak
In anii puterii sovietice au fost 

construite în Daghestan numeroase 
hidrocentrale de diferite puteri — 
unele de importanță națională, al
tele — mici centrale intercolhoznice 
și colhoznice. Ele furnizează curent 
electric orașelor și satelor, între
prinderilor industriale și artelurilor 
agricole.

Rîul Sulak are cea mai mare e- 
nergie potențială din Daghestan, 
încă înainte de război pe afluentul 
său, Avarski Kois într-o vale pito
rească înconjurată de munți sălba
tici s-a construit hidrocentrala de la 
Gherghebinsk.

La începutul anului trecut a in
trat în funcțiune hidrocentrala de la 
Ciriutkov construită pe Sulak. Este 
cea mai puternică centrală din Cau-

SETEA PE
Institutul de cercetări agricole al 

Organizației Națiunilor Unite a e- 
fectuat o serie, de cercetări pentru a 
stabili cantitatea de apă necesară 
diverselor plante spre a obține u-
nitatea determinată de produs. Re
zultatul cercetărilor a arătat că 
pentru a obține un kg de produse a- 
gricole uscate este nevoie de:

500 litri de apă la grîu
700 litri de apă la secară de pri

măvară
400 litri de apă la sfeclă de za

hăr
600 litri de apă la ovăz
280 litri de apă la mei
800 litri de apă la in

Reglarea automată, a
Uzina iugoslavă de articole e- 

lectrotehnice ,,Iskra" a pus la punct 
producția de aparate pentru regla
rea automată centralizată a circu
lației pe străzi. Aceasta va permite . 
dirijarea tuturor stopurilor din oraș 
de la un centru de comandă. Pe o 
hartă specială este marcat locul fie
cărui stop. După dorință operato
rul poate conecta sau deconecta fie
care dintre ele. Este foarte comod 
pentru manifestații și defilări, pen
tru trecerea mașinilor cu pompieri 
etc. Circulația pe străzi este urmă
rită printr-un ochi de televiziune. 
De la punctul de comandă dispece
rul poate vedea pe ecranul de tele
viziune orice intră în cîmpul vizual 
al fiecărui emițător. Toate întîmplă-

Lîngă orașul Linares din Sierra 
Morena se află una din cele mai 
mari mine de plumb din Spania. 
Situată pe un platou înalt de vreo 
sută de metri deasupra văii fluviu
lui Guadalquivir, Linares numără 
peste 60.000 de locuitori, în bună 
parte mineri, care, după spusele lo
calnicilor, duc șl ei înșiși o viață 
grea ca plumbul. Deși poliția fran- 
chistă păstrează prin cele mai mo
derne mijloace ale tehnicii „tainele" 
acestui oraș, unele fapte grăitoare 
au ajuns totuși să fie publicate de 
c.îteva ziare progresiste.

Umezeală pînă în măduva 
oaselor

După ce merg vreo 30 de mi
nute, minerii ajung cu un tramvai 
hodorogit la ocnele societății „Com
pania de Cruz". Imperiul societății 
este uriaș, numai în secțiile de 
topit lucrează peste 2.000 de munci
tori, cu mijloace tehnice cu totul 
rudimentare sau învechite. Dacă 
cineva se postează în fața intrării 
unei ocne verticale, adînci de 500 
metri, poate fi martorul unui spec
tacol lugubru. Ascensorul, care a- 
duce la suprafață minereul, tran
sportă din cînd în cînd și o cușcă 
deschisă în care stau înghesuiți 6 
oameni, îmbrăcați în uniforme zdren
țuite, peticite cu pînze de cort sau 
bucăți de cauciuc. Cu fețe supte și 
plumburii, ei ies tăcuți din cușcă și 
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cazul de nord. La 40 de kilometri în 
amonte a început construirea pe Su
lak a unei noi hidrocentrale, aceea 
de la Cirkeisk cu o putere de un mi
lion kilowați.

In prezent oamenii de știință 
studiază proiectul unei cascade de 
hidrocentrale pe Sulak.

Centralele electrice din Daghes
tan, în afară de faptul că satisfac 
necesitățile locale de energie elec
trică sînt conectate la sistemul e- 
nergetic unificat din Caucazul de 
nord.

In numai șapte ani, în perioada 
1959-1965 producția de energie e- 
lectrică a Daghestanului va crește 
de 3,5 ori, iar perspectivele deschi
se de planul de 20 de ani sînt și 
mai minunate.

ANTELOR
cea mai însetată plantă agricolă 
fiind lucerna, care necesită 870 litri 
apă pentru un kg lucernă uscată.

Na vâ. I
Industria navală mondială și în 

special cea japoneză se orientează 
spre cargoboturi de tona j din ce în 
ce mai mare. Aceste nave sînt ren
tabile, dar la construirea lor, de 
pildă la petrolierul japonez „Niso 
Maru“ de 132 de mii tone) s-au ri
dicat probleme speciale. Pe timp 
de furtună se poate întîmpla ca pro
ra să rămînă pe un val înalt, pupa 
pe un altul, iar partea centrală să 
atîrne nesprijinită. In acest caz, 
nava se poate rupe în două din 
cauza greutății prea mari.

circulației pe străzi
rile se fixează imediat la punctul de 
comandă. Aceasta permite să se o- 
prească circulația într-un anumit 
sector și să se asigure circulația li
beră a echipei de reparații.

Surse nelimitate de silicați
Specialiștii sovietici consideră că 

nisipurile din Sahara, din pustiurile 
din sudul Americi și din unele insule 
dn Oceanul Pacific pot servi ca ma
terie primă pentru producția de si- 
licalcit (beton fără ciment). Ei au 
indicat peste 1.000 de zăcăminte din 
această materie primă, amplasate în 
20 de țări diferite de pe glob.

Silicalcitul, cel mai economicos 
și rezistent dintre betoane ușoare,

însemnări dîo Spania

0 VIATĂ 6WA CA PLIMBUL...
se îndreaptă spre vestiar. La fie
care pas din hainele lor curg și
roaie de apă. Timp de opt ore — 
inclusiv o jumătate de oră pentru 
masă — ei lucrează în apă, noroi, 
sau printre stînci umede. Neavînd 
haine de protecție impermeabile, u- 
mezeala îi pătrunde pînă în măduva 
oaselor. Cînd ies din ocnă, parcă ar 
fi niște spectre umane apărute din- 
tr-o lume subterană, condamnate să 
înfrunte toate vitregiile naturii, de- 
punînd în același timp o muncă 
extrem de istovitoare. Astfel, ocnele 
înghit zilnic mii de mineri, care lu
crează în condiții medievale, supra- 
vegheați de zbirii societății „Com
pania de Cruz".

Un salariu de mizerie
Un ziarist francez a reușit să stea 

de vorbă, nesupravegheat, timp de 
cîteva minute cu un grup de mi
neri ieșiți tocmai din șut. El a a- 
flat cu uimire că noțiunea de mun
că grea și sporul de salariu respec
tiv sînt necunoscute de conducerea 
minei. Un miner cu vechime cîștigă 
zilnic pînă la 39-40 de pesetas, dacă 
a atins randamentul impus. Deși 
prețurile urcă mereu, în ultimii opt 
ani salariile au rămas aceleași.

Oamenii aceștia lucrează deci din

Conductă de petrol din petrol
Colaboratorii Institutului de cer

cetări științifice în domeniul poli- 
merizării maselor plastice din 
U.R.S.S., au creat un polistirol ig- 
nifuo- denumit nolisteril. Ca mate
rie de bază neutru obținerea aces
tei noi mase plastice sînt folosite 
unele fracțiuni de la distilarea pe
trolului.

Noul material are o mare rezis
tență. mecanică și chimică. Conduc
tele și cisternele construite din el 
pentru transportarea și păstrarea 
produselor petroliere sînt anticoro- 
zive. O tonă din noul material în
locuiește 6 tone de oțel. Țevile de 
polisteril se astupă ușor și se pre
tează bine la prelucrarea mecanică.

In curînd combinatul chimic de 
la Ohtino va începe să producă din 
noul material diferite țevi.

li antă
Pentru a se evita acest lucru, 

constructorii navali folosesc plăci de 
oțel foarte gros din care cauză cor
pul navei cîntărește foarte greu si 
prețul de cost al construcției se mă
rește considerabil.

Constructorii navali japonezi au 
realizat o navă „pliantă". Aceasta 
este alcătuită din două jumătăți 
construite separat și lansate sepa
rat ia apă, unde sînt atașate de niș
te „pante". O asemenea navă șe 
îndoaie după axa sa logitudinală 
si cele două jumătăți ocupă separat 
locul respectiv la suprafața, apei.

Recent, la Universitatea naționa
lă din Yokohama, s-au făcut expe
riențe cu nrototipuri de asemenea 
nave, lungi de cîte 5 metri. Fiind 
eu mult ma*  ușoara ele vo*-  outea fi 
construite mai repede, vor dezvolta 
o viteză mai mare,. consumînd tot
odată o cantitate mai mică de com
bustibil. In plus, cele două părți ale 
navei pot fi reparate separat.

se folosește pe scară din ce în ce 
mai largă. Diferite firme din Italia, 
Japonia, Brazilia, Sudan și Fin
landa, au obținut licențe pentru 
fabricarea lui.

In U.R.S.S. există 40 de între
prinderi producătoare de silicalcit. 
Construirea lor revine de 2,5 ori 
mai ieftin decît a întreprinderilor 
care produc celelalte feluri de be- 
ton.

răsputeri, sacrificîndu-și sănătatea, 
pentru un salariu de mizerie. Viața 
este foarte scumpă. — un kilogram 
de carne de vită costă 100-120 pe
setas, 100 grame de mezeluri 6-14 
pesetas, un costum de haine, de cea 
mai proastă calitate, de la 2.200 
pesetas în sus. Deci, pentru un ki
logram de carne minerul trebuie să 
lucreze trei zile. Problema pîinii i- 
lustrează în mod grăitor metodele 
fasciste ale franchiștilor. Pentru a 
canaliza întrucîtva nemulțumirea 
minerilor, autoritățile au ordonat 
cu mare tărăboi brutarilor să vîndă 
kilogramul de pîine neagră cu 6 pe
setas. Brutarii s-au înțeles însă cu 
capii autorităților, și au pus în vîn- 
zare pentru 6 pesetas — pîine de 
700 grame. Astfel a fost rezolvată 
„problema" aprovizionării mineri
lor cu pîine.

ț Demagogie și minciuni
Regimul franchist recurge pretu

tindeni ia cea mai ieftină demago
gie. Pentru a induce în eroare ma
sele de mineri, conducerea exploa
tării s-a înțeles cu șefii sindicate
lor galbene — susținute și finan
țate de guvern — într-o manevră 
nu prea abilă. Șefii sindicatelor au 
publicat o serie de articole în ziare,

Să fie folosit din plin timpul optim
(Urmare din pag. I -a)

cauza slabei organizări a muncii, na 
se folosesc din plin atela jele exis
tente la transportul recoltei și coce
nilor de porumb, din care cauză în- 
tîrzie eliberarea și pregătirea tere
nului pentru semănatul griului. Nu
mai așa se explică faptul că aici în 
perioada de timp de la 17 la 22 oc
tombrie deși s-a recoltat porumbul 
de pe suprafața de peste 120 ha, 
s-au pregătit doar .35 ha și s-au în- 
sămînțat abia 25 ha cu grîtt.

Lucrările de pregătire a terenului

De ce atîta decalaj
Semănatul la timp al griului este 

condiționat în foarte mare măsură 
de eliberarea terenului și pregăti
rea lui. La gospodăria colectivă din 
Totoi deși există peste 280 ha teren 
pregătit, pînă la data de 22 octom
brie, abia erau însămînțate cit grîu 
160 ha din cele 380 ha planificate. 
Se pune întrebarea; de ce există a- 
tîta decalaj între terenul pregătit și 
suprafața însămânțată. La aceasta 
să răspundă consiliul de conducere 
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ANGAJEAZĂ IMEDIAT :
—- CONTABILI ȘEFI pentru șantierele cu sediul în Deva și Alba 

lulia, salarizare 1.800—1.900 lei.
Condiții: vechime minimă 6 ani in funcții contabile, cu studii supe

rioare sau medii.
— ȘEF BIROU FINANCIAR ȘI MATERIALE la aceleași șantiere, 

salarizare 1.350—1.450 lei.
Condiții: vechime 4 ani, studii superioare sau medii de specialitate.
— CONTABILI ȘI CONTABILI PRINCIPALI pentru șantierele din 

Deva, Alba lulia si Bistrița, salariu 925—1.050 lei în condițiile prevă
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potrivit cărora ei au obținut, în ciu
da împotrivirii patronilor, o majo
rare a salariilor minerilor la 80 de 
pesetas pe zi. Știrea a apărut acum 
un an în ziare și de atunci a fost 
din cînd în cînd repetată, în timp ce 
minerii continuă să primească ve
chiul salariu. In realitate nu au a- 
vut Ioc nici un fel de tratative re
vendicative, cu atît mai mult cu 
cît sindicatele galbene nici n-au de 
gînd să adreseze vreo revendicare 
patronilor.

Din această cauză minerii din 
Linares sînt siliți ca după opt ore 
de muncă istovitoare în șut să mai 
caute de lucru ocazional în oraș. 
Mii de oameni — în primul rînd cei 
cu familii numeroase — ieșind din 
mină intră imediat la lucru ca sa
lahori, cărăuși, hamali etc. la dife
rite întreprinderi din oraș, ajungînd 
acasă abia la miezul nopții. Bineîn
țeles complet epuizați.

Pentru menținerea acestei stări 
de lucruri, jandarmeria franchistă, 
faimoasa Guardia Civil și agenții 
societății miniere supraveghează 
peste tot. Minerii din Linares au 
învățat însă multe din luptele eroi
ce ale greviștilor din minele Astu- 
riei. Viața lor grea ca plumbul de
clanșează o creștere vertiginoasă a 
spiritului de luptă, care nu poate fi 
oprită nici cu baionetele, nici cu 
tancurile franchiste și nici prin pro
misiuni demagogice.

In ei s-a adunat o putere egală 
cu a dinamitei, iar explozia nu mai 
poate întîrzia mult. 

și însămînțarea griului fiind mult 
rămase în urmă și la această dată,, 
se impune ca în timpul cel mar 
scurt, consiliul de conducere al gos
podăriei colective din Stremț, îndru
mat și sprijinit mai îndeaproane de 
către organizația de partid și co
mitetul executiv al sfatului popular 
comunal, să mobilizeze toate forțele- 
și organizînd mai bine munca să- 
treacă la pregătirea terenului și e- 
xecutarea semănatului în ritm in
tens, folosind din plin și aceste ul
time zile din perioada optimă.

(președinte tov. Benga I.) prin lua
rea de urgență a unor măsuri con
crete care să ducă la lichidarea de
cala jului mare care există, intensi- 
ficînd ritmul la însămînțatul griu
lui si la executarea celorlalte lu
crări ca recoltatul porumbului, tran
sportul cocenilor și altele care se
cer a fi terminate în fiecare gospo
dărie colectivă în timpul cel mai 
scurt.

Intre 31 octombrie—3 noiembrie, 
pe ecranul cinematografului „Victo
ria" din Alba lulia va rula filmul 
sovietic (cinemascop) „Avîntul ti
nereții". IN CLIȘEU : o scenă din 
film.

r o ir o a il

CLASAMENTUL
campionatuluii regional

C.F.R. Simeria 7 5 1 1 11: 8 11
Min. Aninoasa 7 5 0 2 16; 6 10
Constr. Huned. 7 4 1 2 17: 7 9
Minerul Vulcan 7 4 1 2 17: 8 9
Refractara Alba 7 4 î 2 10:13 9
Aurul Brad 7 3 2 2 14: 8 8
Parîngul Lonea 7 4 0 3 13: 8 8
Textila Sebeș 7 3 1 3 11: 9 7
Dacia Orăștie 7 2 3 2 14:17 7
Știința Petroșani 7 1 3 3 8:14 5
Jiul II Petrila 7 1 2 4 7:11 4
Minerul Teliuc 7 2 0 5 7:13 4
Retezatul Hațeg 7 1 2 4 7:14 4
Minerul Ghelar 7 1 1 5 7:23

Etapa viitoare
Minerul Teliuc — Știința Petro

șani; Aurul Brad — Minerul Ghelar; 
Constructorul Hunedoara — C.F.R. 
Simeria; Parîngul Lonea — Jiul II 
Petrila; Refractara Alba lulia — 
Minerul Vulcan; Dacia Orăștie — 
Minerul Aninoasa; Retezatul Hațeg 
— Textila Sebeș.
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