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Pentru mlndria tuturor colectivelor de muncă din întreprinderi

Sarcinile de plan — îndeplinite 
la toți indicatorii!

Strungarul Miclea Chirilă de la 
se situează în primele rînduri ale

Cu 20 <1® zile
Ieri, Ia închiderea ediției, la re- 

, acția ziarului nostru ne-a fost 
•omunicat telefonic că, mobilizați de 
organizația de partid, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la Uzina chi- 
mico-metalurgică Zlatna și-au reali
zat la data de 10 decembrie sarcinile . 
de plan la producția globală pe 1963 
în proporție de 100,5 la sută, produc
tivitatea fiind și ea realizată rapor
tat la p'anul producției întregului an 
în proporție de 100,6 la sută. De

Cinematograf cu ecran 
lat la Zlatna

De curînd la cinematograful 
„Muncitorul" din Zlatna au fost ter
minate lucrările de reamenajarea 
ecranului pentru cinemascop. In 
jjul acesta iubitorii filmului vor 

putea să vizioneze și filme pentru 
cinemascop.

La înfăptuirea acestei realizări de 
seamă o largă contribuție și-au a- 
dus-o comitetul sindicatului de la 
U.C.M. Zlatna, șantierul de locuințe 
al T.R.C.H. de a!ci și comitetul sin
dicatului pe comună, care au mobi
lizat numeroși muncitori la efectua
rea lucrărilor, ca și tovarășii Indrei 
Victor și Corpade Ștefan de Ia ca
bina de pro’ectie. Demn de scos în 
evidență este faptul că lucrările de 
reamenajare a cinematografului pen
tru ecran lat au fost realizate prin 
muncă patriotică și cu posibilități 
locale.

LA ȘCOALA RECOLTFLOff BOGATE

A șaptea lecție
De peste ani și ani, aici pe dealu

rile Cricăului s-a încetățenit crește
rea viței de vie, astfel că din tată-n 
fiu, viticultura a fost practicată tot 
mai mult de majoritatea locuitorilor 
din această comună. Și uneori, vița 
de vie a adus roade bogate. Dar în 
multi ani, cu toată munca depusă 
din primăvară și pînă toamna tîr- 
ziu, recolta de struguri a fost foarte 
scăzută, iar truda de un an de zile 
n-a fost răsplătită. Aceasta se datora 
faptului că via era lucrată după di
ferite obiceiuri vechi, rudimentare, 
fără să fie cunoscute unele boli care 
au dus la scăderea producției de. 
struguri la hectar și fără a cunoaște 
mei^dele de combatere a acestora.

Alta este situația în prezent. Co-, 
lectivizarea agriculturii a creat con
diții ca țăranii colectiviști să învețe 
și să aniice în producție cele mai 
soi metode ale științei agricole în 
școpul creșterii continue a produc
ției la hectar. Una din metodele prin- 
sipale', care contribuie la îmbogăți
rea cunoștințelor colectiviștilor este 
învățămîntul agricol de masă de 3 
ani, care se desfășoară din plin în 
aceste zile în fiecare unitate agrico
lă socialistă din raion.

La cercul viticol anul II din Cri-

secția Ateliere Centrale Alba Iulia 
luptei pentru calitatea produselor.

tîevrenie
asemenea în decurs de 10 luni în 
cadrul acestei uzine s-a realizat o 
economie de peste 2.400.000 lei, cu 
946.000 lei mai mult decît angaja
mentul anual.

Consultație științifică la G.A.C. Mihalț
Zilele trecute, la G.A.C. Mihalț a 

fost organizată o consultație științi
fică pe tema „Metode noi de crește
rea taurinelor". Consultația a avut 
loc în sector'll zootehnic al gospo
dăriei și a fost susținută de către 
tovarășul profesor Gheorghe Dincă, 
de la Institutul de cercetări zooteh
nice București.

Pe marginea problemelor ridicate 
în consultație, cei 34 crescători de 
animale din cadrul gospodăriei au 
pus numeroase întrebări. Așa, de pil
dă. tovarășul Breazu Nicolae a în-

Un nou magazin de desfacere
Satisfacerea cerințelor mereu cres- 

cînde ale oamenilor muncii din raio
nul nostru, stă zi de zi în atenția 
conducerii O.C.L. comerț mixt Alba 
Iulia. Spre a veni în ajutorul cum
părătorilor, conducerea O.C.L. co
merț mixt Alba Iulia a luat în cursul 
acestui an o seamă de măsuri în sco
pul specializării unor unități de 
deservire, a renovării lor etc. Astfel 

eău. de exemplu, în ziua de 9 de
cembrie s-a ținut lecția a 7-a cu te
ma „Lucrările de îngrijire a viței de 
vie în al doilea an după plantare". 
Ca și în alte seri, colectiviștii, dor
nici de a cunoaște tot ce este nou, 
s-au prezentat în număr mare la 
cursuri (peste 601. iar tov. inginer 
agronom Bobeș Petru, lectorul cer
cului, bine pregătit, după o scurtă 
recapitulare a celor învățate la lec
ția anterioară a trecut la predarea 
temei respective. Folosind metoda în- 
ferooativă. de la început lecția a 
fost foarte atractivă și urmărită cu 
multă atenție de către cursanți. 
Punctele principale din lecție au 
fost notate, pe tablă și scrise în ca
iete de către cursanți. Mult interes 
au trezit explicațiile referitoare la 
datele și importanța executării prin
cipalelor, lucrări ca tăierile, stro
pitul și prasila viței de vie. De ase
menea, răspunsurile frumoase date 
de colectiviștii Drăoan Traian. Pre- 
ja loan, Suciu Valeria, Drăgan Cor
nel, Truța loan, Fleșer Aurel. Truța 
Florean și alții, dovedesc că lecțiile 
predate la cercul viticol anul II din 
Cricău sînt însușite în întregime de 
către cursanți. Cele învățate și a- 
plicate în practică, vor duce cu si-

Fier vechi pentru oțelârii
In cursul acestui an, tinerii ute- 

miști din cadrul Reviziei de vagoa
ne C.F.R. Coșlariu, sub îndrumarea 
organizației de partid, au obținut 
succese de seamă atît în producție 
cît si în acțiunile patriotice între
prinse. Odată cu raportarea planu
lui de producție în 11 luni în propor
ție de 100,78 la sută, ei au adăugat 
succesului realizat și frumoasele lor 
rezultate obținute în acțiunea pa
triotică de strîngerea fierului vechi.

Desfășurind acțiunea de colectare 
a metalelor vechi sub lozinca „Să 
dăm patriei cît mai mult fier vechi", 
utemiștii din cadrul Reviziei de va
goane C.F.R. Coșlariu au strîns can
titatea de peste 51.000 kg fier vechi 
și aproape 50.000 kg fontă pe care 
le-au expediat furnalelor de la Hu
nedoara. Un aport deosebit în acțiu
nile întreprinse l-au adus tov. Ver- 
deș Grigore, Loghin Sîntimbreanu, 
Dumitru Cîmpeanu, Emil Jurca și 
alți muncitori ai Reviziei de vagoa
ne Coșlariu.

ALEX. PĂDURAR

trebat „Care este cea mai bună me
todă de alăptarea vițeilor", Florea 
Eugen a întrebat „Care sînt cele mai 
eficace metode de sporirea produc
ției de lapte", asemenea întrebări 
fiind puse și de- alți colectiviști.

Tuturor întrebărilor, consultantul 
le-a dat ample răspunsuri care, a- 
dăugîndu-se problemelor tratate în 
consultație, au întregit cunoștințele 
colectiviștilor privind creșterea și 
îngrijirea animalelor.

Goresp. Gh. POPESCU 

s-au adus modificări unui număr de 
5 magazine, iar magazinele de ga
lanterie bărbați și temei au fost re
novate și utilate cu mobilier mo
dern.-

Acestora li s-au adăugat nu de 
mult un nou magazin de „jucării" 
care s-a deschis și cunoaște o mare 
afluență de cumpărători încă din 
prima zi a deschiderii lui.

guranță la sporirea continuă a pro
ducțiilor de struguri la ha, la coin
teresarea tot mai mult a colectiviști
lor în aplicarea metodelor noi de 
lucru la vița de vie, pe baze știin
țifice, înlăturînd cauzele care duc 
la scăderea producției.

La sfîrșitul lecției a fost prezentat 
un diafilm legat de cele expuse în 
lecție.

G. SZABO
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Ing. agronom Bobeș Petru, lectorul cercului viticol anul II din Cricău 
arată practic cum se face tăierea mixtă a viței de vie.

Ne mai despart pînă Ia sfîrșitul a- 
nului puține zile. Pentru fiecare co
lectiv de muncitori, tehnicieni și in
gineri din întreprinderile raionului 
însă, acest timp constituie prilejul 
încheierii unui nou an de muncă 
pentru înfăptuirea mărețelor obiecti
ve, stabilite de Congresul al HI-lea 
al partidului nostru. Și nu încape în
doială că, asemenea anilor trecuti și 
de data aceasta harnicile colective 
de muncă din întreprinderile raionu
lui vor raporta că, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au muncit 
cu abnegație, depășindu-și chiar pro
priile angajamente luate în între- 

j cerea socialistă.
Bilanțul încheiat pe cele 11 

luni din acest an dovedește cu toată 
puterea că întrecerea socialistă s-a 
desfășurat cu avînt sporit și în cen
trul atenției fiecărui colectiv e lupta 
susținută pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan la toii in
dicatorii, realizînd o justă corelație a 
acestora. Ca urmare, pînă în mo
mentul de față numeroase colective 
de muncă au raportat partidului că 
sarcinile anuale de plan au fost nu 
numai îndeplinite, ci chiar și depă
șite. La Iprodcoop Alba lulia, de pil
dă, sarcinile anuale de plan au fost 
realizate cu trei luni înainte de ter
men iar la Revizia de vagoane 
C.F.R. Coșlariu, I.R.T.A. Autobaza 
Alba Iulia și I.R.I.L. Alba Iulia, pla
nul anual a fost înfăptuit în numai 
11 luni. Succese deosebite au obți
nut și co'ectivele de m<mcă de Ia 
secția Ateliere centrale, E. M. Zlat
na. întreprinderea de morărit și 
altele care dau în aceste zile ulti
mele produse prevăzute în planul de 
stat pe acest an.

In bătălia pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective ale planidui de stat 
în centrul atenției colectivelor de 
muncă a stat si stă permanent mun
ca pentru creșterea productivității 
muncii — indicator primordial al 
planului de stat. Colectivele între
prinderilor socialiste din industria 
ramnului. au dobîndit si în această di
recție rezultate deosebite. Pe între
gul raion productivitatea muncii a 
crescut în 11 luni cu 3,8 la sută fată 
de sarcina planificată. Colectivele de 
muncă au folosit pe scară tot 
mai largă metodele înaintate de 
muncă, au extins procedeele noi și 
mica mecanizare fapt ce a dus la o 
folosire mai intensivă a agregate’or, 
la creșterea eficienței muncit fără 
a fi sporit numărul muncitorilor cu
prinși în producție. La U.C.M. Zlat
na, de pildă, prin măsurile luate, de 
introducere a tehnologiei noi. a fost 
realizat un indicator de folosire a 
cuptoarelor mai mare decît cel pre
văzut inițial de constructor. Tot 
aici ca urmare a stimulării activită
ții creatoare, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii secției metalurgice au por
nit inițiativa „La fiecare loc de 
muncă, o productivitate cît mai înal
tă", in’țiativă care a fost îmbrățișa
tă, de numeroase alte colective din 
raion. Acum, după 11 luni, în ca
drul uzinei, productivitatea muncii 
realizată este cu 7,1 Ia sută mai 
mare decît sarcina planificată, în 
timp cc numărul mediu scriptic este, 
pe această perioadă, mai mic de
cît cel prevăzut. Rezultate bune au 
fost obținute și la fabrica „Ardelea
na" unde productivitatea muncii a 
crescut în 11 luni cu 1,6 la sută, nu-

Plenara Comitetului raional de partid
Zileie acestea a avut loc plenara 

Comitetului raional de partid Alba. 
Din partea Comitetului regional de 
partid la plenară au participat tov. 

mărul mediu scriptic fiind sub cel 
planificat.

In întrecerea socialistă desfășu
rată sub conducerea organizațiilor 
de partid, colectivele de muncă din 
întreprinderile raionului au acordat 
o atenție sporită și îndeplinirii anga
jamentelor privind reducerea prețu
lui de cost, economisirea materiei 
prime și a materialelor, etc. Demn de 
scos în evidență este faptul că îti 
momentul de față majoritatea colec
tivelor de muncă sînt în măsură să 
raporteze că a fost realizat un vo
lum de economii, de peste 10 milioa
ne lei. depășindu-se astfel angaja
mentele luate. La fabrica „Ardelea
na", de exemplu, numai prin reduce
rea consumurilor specifice s-au rea- 
i'zet economii din care se pot con
fecționa aproape 9.000 perechi ghete 
bărbați. Numeroase colective și-au 
realizat încă de pe acum sarci
nile nrivind beneficiile peste plan. In 
centrul atenției a stat apoi problema 
calități produselor. Este o mîndrie 
justificată pentru întregul colectiv de 
muncă de Ia U.C.M. Zlatna deoare
ce produsele uzinei sînt apreciate, nu 
numai ne piața internă ci și pe piața 
mondială.

Sînt în raion, ce e drept puține la 
număr și unele colective de muncă 
care sînt rămase în urmă cu înde
plinirea unor indicatori din planul 
de producție. Așa este cazul colecti
vului de muncă de la Grupul de 
șantiere nr. 5 Alba Iulia al T.R.C.H. 
care nu si-a realizat din sarcina de 
plan pe 11 luni decît 75,6 la sută, în 
timp ce productivitatea muncii con
tinuă de asemenea să fie scăzută. 
Aici cauzele principale ale rămînerii 
în urmă au fost, slaba organizare a 
punctelor de lucru în iarna trecută 
si desele întreruperi cauzate de a- 
prov'zicnarea neritmică cu unele ma
teriale din partea Trustului regional 
de construcție. La acestea se mai a- 
daugă și deficiențele manifestate de 
conducerea șantierului în ce privește 
aprovizionarea ritmică cu cărămidă 
si nisip, deși aceste materiale exis
tau în depozitele grupului. Există 
încă o serioasă rămînere în urmă în 
ce privește realizarea indicatorului 
de productivitate. La cooperativa 
„Mureșul" din oraș cu toate că 
numărul mediu scrîntîc a fost depă
șit pe .11 luni cu peste 8 la sută, pro
ductivitatea muncii ne această pe
rioadă n-a fost realizată decît în 
pronortie de 92.1 Ia sută. In ce 
privește creșterea productivității 
muncii unele defecțiuni au existat 
și la Depoul C.F.R. Teiuș. Este a- 
devărat că aici, atît sarcina de plan, 
cît și cea de creștere a productivi
tății muncii a" fost realizate, dar 
lipsa mare a fost că acestea au fost 
înfăptuite prin prestarea a peste 
17.000 ore suplimentare. Direcția re
gională C.F.R. Cluj, a suplimentat 
sarcina inițială de plan de cîteva 
ori, dar n-a suplimentat în aceeași 
proporție și planul forțelor de mun
că, astfel că a trebuit să fie folosită 
forma prestării orelor suplimentare. 
Aceste procedee greșite îngreunează 
nu de puține ori bunul mers al pro
ducției, poate periclita siguranța cir- 
cu’at’ei pe calea ferată și scade ran
damentul de lucru al muncitorilor.

In momentul de față ne găsim 
în pragul intrării în noul an. Timpul

(Continuare în pag. 4-a >
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Cervencovici Andrei, membru al bi
roului și secretar al Comitetului re
gional, precum și unii directori de 
întreprinderi.

In cadrul plenarei, în baza refera
tului prezentat de tov. Vasile Farcăș, 
secretar al Comitetului raional de 
partid, s-a dezbătut problema înde
plinirii sarcinilor de plan pe anul 
1963 și creșterea continuă a pro
ductivității muncii în întreprinderile 
raionului nostru.

Pe marginea referatului au luat 
cuvîntul la discuții un mare nu
măr de participanți la plenară, care 
au vorbit despre metodele bune de 
muncă și au criticat unele aspecte 
negative manifestate în unele între
prinderi. Din lucrările plenarei s-au 
desprins învățăminte deosebit de 
prețioase, concretizîndu-se sarcinile 
ce revin organizațiilor de partid, 
conducerilor administrative, tuturor 
colectivelor de muncă pentru înfăp
tuirea obiectivelor planului pe 1963 
și pregătirea producției anului vii
tor.



IN GRAIUL CIFRELOR DRUM NOU PRINTRE STÎNCI

LA O SEARĂ DE CALCUL

Zi de iarnă. Sosiți grupuri, gru
puri la școală unde are loc învăță- 
mîntul agricol de masă, colectiviștii 
din Galda de Jos, iau loc în bănci. 
Iși scot la îndemîna caiete, creioane 
și lecțiile încep în același timp la 
ambele cercuri. Colectiviștilor din 
anul 1 li se prezintă lecția „Solurile 
folosite în agricultură" iar celor din 
anul II. Aplicarea îngrășămintelor 
și pregătirea terenului pentru cul
tura porumbului".

Bine pregătite, ambele lecții re
țin atent ia tuturor cursanților. Co
lectiviștii, tineri și 
vîrstnici, notea
ză în caiete, pun 
întrebări. Și-așa, 
timpul se scurge. Cunoștințele co
lectiviștilor sporesc, lecțiile se în
cheie.

Dar cu toate că lecțiile iau sfîr- 
șit niciunul dintre colectiviști nu se 
grăbește să plece. Rămîn în conti
nuare. Are loc o seară de calcul și 
interesul față de tema anunțată cu 
cîteva zile înainte îi retine.

După o scurtă pauză, asemenea 
«nor școlari șîrguincioși, colecti
viștii își ocupă din nou locurile în 
bănci. Si, seara de calcul începe. 
In graiul cifrelor, tovarășa Suhov 
Maria, inginera gospodăriei, demon- 
stdează colectiviștilor rentabilitatea 
creșterii vacilor de lapte în G.A.C.

Tabla se umple de mulțimea ci
frelor. Se pornește după cum e și 
firesc, de la prevederile Congresu
lui al Ill-lea al P.M.R., privitoare 
la creșterea numărului de bovine. 
Pînă în anul 1965 — le arată ingi
nera colectiviștilor — numărul bo
vinelor va ajunge la cel putîn 
5.800.000 capete din care cel puțin 
2.900.000 vaci, producția de lapte 
urmînd să sporească de 4 ori față 
de producția actuală.

I>reo&lîrî pentru concurs
Seară de seară la cămin

De ani de zile în fruntea colecti
vului de creație, de pe lîngă căminul 
cultural din Vințul de Jos, tovară
șa Dragosin Maria s-a dovedit și de 
astă dată neîntrecută creatoare. A 
cutreierat satul în lung și-n lat, a 
stat de vorbă cu colectiviștii, i-a vă
zut muncind, apoi a înmănunchiat 
în versuri meșteșugite un nou pro
gram de brigadă: „Prin muncă va 
înflori belșugul pe ogor".

Pus la îndemîna brigăzii artisti
ce de agitație, noul program capătă 
viață pe zi ce trece. Seară de seară 
la cămin, Voju Ioan. Apolzan A- 
vram. Radu Maria, Bărbănțan Ma- 

Jria, Betea Ana, Vesa Maria și, în 
i.general spus toți membrii brigăzii, 
'se străduiesc să valorifice cît mai 
J deplin textul printr-o interpretare a- 
i leasă, hotărîrea tuturor fiind să se 
i prezinte cît mai bine pregătiți în e- 
'tapa a doua a celui de-al VlI-lea 
[ concurs.

Pe scena vecinilor

j Apropiata desfășurare a celei de 
■ a doua etape a concursului al VII-

Colectiviștii din Micești sîat bine 
ctinoscuți pentru priceperea lor în 
cultura legumelor. An de an ei șl-au 
sporit tot mai mult suprafețele cul
tivate cu diferite legume și zarzava
turi, iar prin recoltarea și valorifi
carea produselor au realizat sume 
tot mai frumoase de bani. In anul 
acesta de exemplu, ei și-au propus 
să cultive cu legume suprafața de 
130 ha. Și cele propuse în planul de 
producție au fost întocmai traduse în 
viată. Astfel, s-au cultivat 15 ha cu 
roșii din care 5 ha cu roșii timpurii, 
15 ha cu ardei, din care 5 ha cu 
gogoșarî, 15 ha cu castraveți, 20 ha 
cu varză, din care 6 ha cu varză de 
vară și 65 ha cu vinete, ceapă ver
de, pepeni, morcovi, mazăre și alte 
legume. Dacă suprafața de teren 
propusă a fost cultivată în întregime 
cu legume, apoi în ce privește veni
turile planificate, acestea au fost 
realizate doar pe jumătate. Și nu se 
poate spune că au fost prevăzute ve
nituri prea exagerate. In total din 
grădina de legume s-a prevăzut a 
se realiza venituri în valoare de
I. 500.000 lei, revenind în jurul la
II. 500 lei pe hectar. Această sumă 
putea fi realizată și depășită la ma
joritatea culturilor, chiar și în con
dițiile acestui an, dacă se avea a- 
■ceeașî preocupare încă de la înce
put, de la răsadniță și pînă la re
coltare. pentru fiecare cultură în 
parte. Dar cum la Micești, consiliul 
de conducere, nu s-a preocupat în 
permanență și cu toată răspunderea 
de îndrumarea și sprijinirea brigă

Cifrele se înșiruîe apoi în legă
tură cu importanța sporirii numă
rului de vaci la suta de hectare, cu 
creșterea producției de lapte pe cap 
de vacă furajată, condiție esențială 
ca vacile să devină rentabile, cu fo
losirea eficace a furajelor pentru a 
obține maximum de producție.

Dar, să ne referim doar la cîteva 
cifre și calcule edificatoare.

Unul din m’jloacele pentru spo
rirea producției de lapte — le-a 
spus colectiviștilor inginera — este 
brănirea diferențiată a vacilor. Și 

in legătură cu a- 
ceasta a urmat o 
întreagă demonstra
ție. De la un nu

măr de 132 vaci (cum ar fi la Galda 
de Jos) cu o producție medie de 4 
litri lapte pe cap de vacă furajată, 
se obțin zilnic 528 litri laote pe 
care valorificîndu-1 obținem 786 lei. 
Costul furajelor pentru o zi: paie 
de ovăz, porumb siloz, șroturi și 
cretă furajeră, pentru toate cele 
132 vaci, se ridică la 478 lei. Rezul
tă o diferență de 308 lei zilnic. E 
deci rentabilă creșterea vacilor?

Situația — arată inginera —, 
este însă si mai bună în cazul loti
zării vacilor si hrănirii diferențiate 
a acestora. Și iarăși vorbesc ci
frele, la capătul cărora diferența în
tre costul furajelor consumate și va
loarea laptelui obținut este de 454 
lei și aceasta pe o singură zi. Dar 
pe un an întreg?

Alte și alte cifre sînt apoi înșirui
te pe tablă pentru a demonstra ren
tabilitatea vacilor de lapte. Co
lectiviștii le pătrund sensul și în 
inimile lor crește hotărîrea sporirii 
numărului de vaci, ridicarea pro
ductivității acestora printr-o mai 
bună îngrijire și printr-o mai rațio
nală furajare.

lea, a întrunit la căminul cultural 
din Ampoița un număr sporit de ar
tiști amatori. Și, bine pregătiți de 
activiștii culturali de aici, în scurt 
timp ei au prezentat un prim pro
gram pe scenă proprie.

Cum însă regulamentul concursu
lui prevede prezentarea de progra
me artistice și pe scenele căminelor 
culturale din împre jurimi, artiștii a- 
matori din Ampoița au fost, nu de 
mult, oaspeții țăranilor muncitori din 
Tăttți. Și aici, ca și în fața consăte
nilor lor, ei au prezentat un la fel 
de reușit program artistic, de ace
lași succes bucurîndu-se atît corul, 
brigada artistică de agitație și for
mația de dansuri, cît și soliștii vo
cali și instrumentiști Opruța Victo
ria, Varvara Ioan, Bodea Gligor și 
alții.

Cu mai multă preocupare 
se poate înjgheba și corul

Activiștii culturali și artiștii ama
tori din Aricești au hotărît inițial să 
narticine la cea de-a doua etană a 

Să sporim continuu producția de legume

Veniturile puteau ii mai mari
zilor legumicole și nu a luat la 
timpul potrivit măsurile cele mai 
corespunzătoare, o mare parte din 
legume s-au pierdut fără să aducă 
nici un venit. Numai așa se explică 
faptul că la principalele culturi cum 
sînt roșiile, ardeiul, varza și altele, 
veniturile au fo«t realizate doar 
în proporție de 35-40 la sută.

Veniturile puteau fi cu mult mai 
mari dacă se acorda mai mult inte
res culturilor timpurii ca roșii, ar
dei, gulii, castraveți și altele. Deși 
au fost cultivate 5 ha cu roșii tim
purii și valorificate între 5-10 lei 
kg. veniturile realizate au fost foarte 
mici, sub 4.000 lei pe ha.

Cauzele principale care au dus la 
diminuarea producțiilor de legume 
la hectar și la nerealizarea venitu
rilor planificate se datoresc în pri
mul rînd slabei organizări a muncii 
în cadrul brigăzilor și echipelor, lip
sei de control din partea membri
lor consiliului de conducere asupra 
felului cum s-a desfășurat munca de 
la răsad și pînă la recoltare. Astfel, 
în primăvară s-a tărăgănat mult ter
minarea răsadnițelor planificate. A- 
ceasta a dus în mod implicit la în- 
tîrzierea celorlalte lucrări și mai 
ales la întîrzierea plantărilor în 
cîmp a culturilor de legume. De 
asemenea, în perioada de vegetație

Pînă nu demult, ajuns în partea 
de sus a Ampoiței, aveai impresia 
că totul sfîrșește aici. De la ultimele 
case, drumul devenea drumeag, a- 
poi cărare. Ba prin așa zisele „Chei" 
nici chiar cărare nu se nutea numi. 
Stîncile păreau să închidă orice tre
cere, lăsînd să se vadă doar cenu
șiul pietrii și un petec de cer.

Așa a fost vechiul „drum" spre 
Lunca. Oamenii din partea locului 
îl știu, l-au călcat de atîtea ori. Și-i 
bine zis că l-au călcat. Nu se putea 
merge pe el decît cu piciorul. Iar 
însoțitor, care să-ți ducă poverile, nu 
putea fi decît căluțul condus de că
păstru, obișnuit să calce din piatră 
în piatră.

★
August 1963... In partea de sus a 

Ampoiței au poposit cîteva mașini 
din care au coborît un grup de. oa
meni. S-au înșirat unul după altul,

concursului cu o brigadă artistică de? 
agitație, cu o formație de dansuri și? 
trei soliști. (

Ulterior, pe baza condițiilor exis-) 
tente în sat. au hotărît să în jghebe-/ 
ze și o formație corală. In acest! 
sens s-au adresat Comitetului de) 
cultură și artă care le-a trimis un? 
dirijor și repetițiile au început. ( 

Ce s-a întîmplat însă pe parcurs?) 
Acțiunea începută nu s-a mai bu-' 
curat de întreg sprijinul conduceri)| 
gospodăriei colective. Parte din co-? 
lectiviștii cuprinși în cor, n-au mal) 
participat cu regularitate la repeți-! 
ții, astfel că munca de pregătire a? 
corului nu s-a mai putut desfășura ) 
în bune condițiuni. ?

Situația creată se cere a fi rezol-) 
vată. Printr-o mai atentă preocu-! 
pare corul din Micești poate fi nu? 
numai în jghebat ci chiar mult lărgit.) 
în care scop conducerea gospodăriei! 
trebuie să acorde mai multă atenție? 
mobilizării colectiviștilor la cor șiS i 
la toate acțiunile întreprinse de căj j 
minul cultural.

a culturilor nu s-a folosit destul de 
judicios sistemul de irigație exis
tent. La fel, din cauză că o parte din 
legume ca roșii, castraveți, etc. nu 
au fost recoltate la timp și valorifi
cate, acestea s-au deteriorat și au 
fost aruncate fără să aducă vreun 
venit.

In scopul cultivării de cît mai 
multe legume timpurii, în planul de 
producție al gospodăriei colective 
din Micești s-a prevăzut construirea 
unei sere de 1.000 m.p. Pentru pro
curarea materialelor de construcții 
necesare, statul a acordat micește- 
nilor un împrumut pe termen lung, 
de 140.000 lei. Dar cu toate că din 
acest an au mai rămas doar cîteva 
zile, din banii puși la dispoziție s-a 
cheltuit doar 80.000 Iei iar sera stă 
neterminată din lipsă de material 
feros, care nu a fost procurat nici 
pînă în momentul 'de față. Din a- 
ceastă cauză lucrarea a trebuit să 
fie din nou întreruptă.

Colectiviștii din Micești cu expe
riența bogată pe care o au în cultu
ra legumelor și cu condițiile deja 
create pot și trebuie să dezvolte în 
continuu producția de legume și în 
special să sporească suprafețele cul
tivate cu legume timpurii. Pentru a- 
ceasta însă, trebuiesc luate încă de 
pe acum o serie de măsuri, trebuie 

și-au luat-o în susul văii. Mergeau 
parcă înadins așa, șerpuind, pentru 
a marca cu trupurile lor vii spina
rea noului drum.

Primilor veniți le-au urmat alții și 
alții. Muncitori înarmați cu lopeti, 
răngi și tîrnăcoape, meșteri în ale 
organizării șantierului și construc
ției de poduri, zidari, mecanici și 
conducători de mașini. Au venit a- 
poi și minerii care să înfrunte piep
tiș tăria stîncii. Și munca a început, 
într-o zi mai spornică ca în alta. 
Pe valea Ampoiței, liniștită pînă 
atunci au prins a-și depăna laolaltă 
cîntul muncii oamenii, mașinile.

Timpul a prins apoi a trece. Zi
lelor calde de august, le-au urmat 
zilele mai potolite ale lui septembrie. 
Munca pe lotul l.C.F. Ampoița însă, 
s-a desfășurat mereu în același ritm. 
Angajați într-o însuflețită întrecere, 
muncitorii din brigada lui Vaidea

IN -CLIȘEE : (sus) Conduse 
de mîna dibace a omului, la 
construcția noului drum concură 
mașini de mare randament, (jos) 
O porțiune de drum pe unde deja 
au trecut, prin muncă îndîrjită, 
și oamenii și mașinile. Și nu 
peste multă vreme așa va arăta 
noul drum forestier ce leagă Am
poița cu Valea Bibarț pe întregul 
s»u traseu.

organizată mai bine munca în ca
drul brigăzilor și echipelor. De a- 
semenea, consiliul de conducefe tre
buie să se preocupe din vreme pentru 
asigurarea gunoiului de grajd nece
sar răsadnițelor, să revizuiască și 
să repare tocurile și ramele cu sti
clă, să fie luate, de asemenea, mă
suri pentru folosirea mai judicioasă 
a sistemului de irigație existent și 
să fie lărgit acest sistem în așa fel 
îneît principalelor culturi să li se a- 
sigure apa necesară atunci cînd este 
nevoie pentru a produce timpuriu, 
legume ctî mai multe și de calitate 
superioară.

Anul aerieni 1963 s-a încheiat și 
Ia Micești, ca și în toate celelalte 
gospodării colective din raionul 
nostru. In aceste zile colectiviștii 
discută indicii planului de producție 
din anul următor, fac propuneri 
prețioase pentru aplicarea metodelor 
înaintate în scopul sporirii produc
țiilor vegetale și animale. Tot așa 
și la Micești, organizația de oartid 
și comitetul executiv al sfatului 
popular oraș trebuie să vegheze mai 
îndeaproape ca lipsurile manifestate 
în acest an să nu se mai repete, așa 
cum nu trebuie să se repete obiceiul 
consiliului de conducere (președinte 
tov. Dan Ț.) de-a zice uneori una și a 
face alta. Trebuie de asemenea, ca 
planurile de producție să fie întoc
mite cu toată răspunderea, iar o- 
biectivele prevăzute să fie realizate 
întocmai. 

loan și-au spus nu odată cuvîntul și 
în ce privește volumul lucrărilor și 
in ce privește calitatea acestora. Și- 
anoi cu nimic mai prejos s-au dove
dit a fi și cei din brigada lui Pascu 
Aurel. Iar, în urmă a rămas drumul. 
Kilometru după kilometru de drum 
neted, finisat cu grijă de oamenii 
din echipa condusă de Foltuț Ion.

Invingînd piedici mai mici sau 
mai mari, constructorii noului drum 
forestier au ajuns apoi la Chei, „ce
tate" care i-a întîmpinat semeață, 
fără gînd să se dea bătută. Minerii 
Buică Gheorghe, David Pavel, O- 
breja Mitică si alții însă, au pornit 
la „asalt" hotărîți să nu dea nici ei 
înapoi. Și în lupta cu stînca, victo
ria a revenit oamenilor. Sfredele me
canice au pătruns adînc în inima 
stîncii și valea întreagă a răsunat 
de explozii.

Drumul printre stînci. ce-i drept, 
Încă nu este definitiv tăiat. Dar har
nicii mineri, muncind la temelia pie
trii sau cățărați pe țancuri, duc mai 
departe lupta începută. Și, ca ei, 
luptă și înving toți muncitorii lotu
lui. Mecanicul Cîrdei Petru e ne
lipsit de la stația de aer din „Chei". 
Comnresoarele bine îngrijite de me-, 
canicul Vlad Laurean merg strună 
De strajă bunei funcționări a conca- 
sorului stă Goja Vasile. Grozavi 
loan se dovedește neîntrecut în con
ducerea tractorului rutier pe care 
lucrează, iar pe mecanicul Bondea 
Nicolae unde nu te gîndești acolo ‘îl 
găsești verificînd starea utilajelor.

Muncesc oamenii. Pun inima, 
ceea ce fac și drumul străjuit* W 
dealuri, însoțit de susurul apei îna
intează. Astfel fiind e firesc optimis
mul tovarășului Dodan Gheorghe, 
șeful lotului care e gata a spune o- 
ricuii la anul, pe noul drum, spre 
Valea Muntelui și Valea Bibarț vor 
circula mașinile, via... Lunca.

S. POPESCU

CE SĂ CITIM
Puterea educativă a colectivulu1’

Broșura înfățișează activitatea 
multilaterală a organizațiilor de 
partid de la Uzinele „Semănătoa
rea" din capitală, pentru educarea 
comunistă a oamenilor muncii. Au
torul, folosind exemple concrete 
din această uzină, demonstrează ro
lul hotărîtor al colectivului de mun
citori, în crearea omului nou, demn 
de epoca socialismului în care 
trăim. j

Organizația de bază — conducă
torul politic al colectiviștilor

Lucrarea face parte din colecția 
„Construcția de partid și de stat". 
Ea cuprinde o seamă de aspecte 
semnificative din bogata experiență 
acumulată de organizațiile de bază 
din gospodăriile colective din comu
nele Pechea și însurăței, regiunea 
Galați. In paginile broșurii, autorii 
se opresc în special asupra ■ acelor 
metode ale muncii politico-organiza- 
torice prin care s-a asigurat creș
terea rolului conducător al organi
zațiilor de bază în viața celor două 
gospodării, îmbunătățirea continuă 
a activității economice din G.A.C., 
antrenarea tuturor colectiviștilor în 
lupta pentru înflorirea gospodăriilor 
colective. i



VIAȚA BE PARTID

DUPĂ ALEGERI Gazetele de perete la nivelul sarcinilor
Adunările generale ale organiza

țiilor de partid pentru dare de seamă 
și alegeri, pe baza hotărîrilor adop
tate, au trasat noilor organe alese 
sarcini deosebit de importante, sar
cini menite să ducă la continua îm
bunătățire a vieții interne de partid, 
1a ridicarea ne o treaptă superioară 
a activității economice pentru con
tinua întărire economică a gospo
dăriei colective.

După alegeri Comitetul de 
partid din G. A. C. Vințul de 
Jos, a organizat și instruit 
birourile organizațiilor de bază din 
brigăzi cu sarcinile ce le stau în 
față ca: planificarea muncii birou
rilor organizațiilor de bază, pregăti
rea și desfășurarea adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de partid, 
(primirea de noi membri și candidați 
-de partid, selecționarea de noi co
lectiviști în activul fără de partid, 
selecționarea și confirmarea agita
torilor, organizarea muncii politice 
fn cadrul brigăzilor, felul cum va 
trebui să se desfășoare învătămîn- 
tul de partid, întocmirea evidenței 
membrilor și candidaților de partid 
precum și alte probleme privind via
ța internă de partid. De asemenea 
au fost dezbătute o seamă de sar
cini economice ce stau în prezent 
în fața gospodăriei colective printre 
•care, planul de producție pe anul 
1964, îngrijirea și furajarea anima
lelor, munca în brigăzi și altele.

După ședința de instruire, birou- 
rîle organizațiilor de bază au trecut 
la lucru. Au fost întocmite planurile 
•de muncă lunare, în care scop s-au 
stabilit obiective si sarcini ce de
curg din munca fiecărei brigăzi, au 
lost selecționați noi agitatori si 
membri în activul fără de partid, 
dovedind preocupare pentru întări
rea rîndurilor partidului, în această 
perioadă organizațiile de bază au 
primit un număr de 4 membri și 3 
candidați de partid din rîndurile co
lectiviștilor fruntași.

Una din problemele ce a fost dez
bătută în adunările generale ale or
ganizațiilor de partid pentru dare 
<de seamă șî alegeri a fost felul cum 
sînt pregătite adunările generale, ce 
probleme dezbat, ce hotărîri adoptă 
și cum luptă pentru îndeplinirea lor. 
Primele adunări generale ale or
ganizațiilor de bază care au a- 
vut loc după adunările de a- 
legerî, au fost mai bine pre
gătite. La adunări au luat parte 
"marea majoritate a membrilor și can- 
jSdatî'or de partid, la ordinea de zi 
âu fost puse probleme importante. 
Astfel, în baza planului de muncă, 
organizația de bază din brigada I-a 
Vințul de Jos, în adunarea generală

Dc cc nu s-a ținut adunarea?
In ziua de 8 decembrie a.c. în sala 

'căminului cultural din comuna I- 
ghîu, urma să aibă loc adunarea 
•generală a organizației U.T.M. din 
‘•cadrul gospodăriei colective, eveni
ment important în viața tinerilor de 
aici. Cu această ocazie, așa după 
'feum bine este cunoscut.se face analiza 
'‘activității pe care a desfășurat-o or
ganul de conducere și întreaga or
ganizație de tineret pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid, 
’în scopul întăririi economice a gos
podăriei colective, aportul organiza
ției U.T.M. în ceea ce privește edu
carea comunistă a tinerilor, parti
ciparea lor la viața cultural-artisti
că a satului, precum și alte aspecte 
ale muncii organizației de tineret. 
(Evenimentului însă nu i s-a acordat 
-atenția cuvenită. Adunarea generală 
..a organizației U.T.M. pentru dare 
de seamă și alegerea organului. de 

■conducere nu s-a ținut. Cauzele ? 
Sînt mai multe.

Se știe, că pentru desfășurarea în 
cele mai bune condițiuni a acestei ac
țiuni șî în general a oricărei acțiu
ni, se cere a fi luate din timp o serie 
de măsuri organizatorice și politice, 
care să asigure pregătirea tinerilor, 
mobilizarea și participarea lor acti
vă la lucrările adunării generale ale 
organizației U.T.M. Pregătirea din 
timp a dării de seamă a Comitetului 

■ organizațeii U.T.M., anunțarea ordi- 
nei de zi cu cel puțin cinci zile îna
inte de data ținerii adunării, repar
tizarea membrilor comitetului de a 

a analizat felul cum se desfășoară 
învățămîntul agrozootehnic de ma
să, felul cum participă membrii de 
partid la învățămîntul agricol. In 
scopul unei cît mai bune participări 
a colectiviștilor din brigadă la în
vățămîntul agricol, membrii de 
partid au fost repartizați să răspun
dă de mobilizarea a 2-3 colecti
viști.

Dovedind preocupare pentru obți
nerea de producții sporite de cereale 
în anul viitor, biroul organizației de 
bază din brigada a II-a Sibîseni a 
pus în dezbaterea adunării generale 
a membrilor de partid sarcinile ce 
stau în fata brigăzii în ceea ce pri
vește producția pe anul 1964. Mem
brii de partid au dezbătut cu răs- 
ounrcr^ --„„-rx deosebit de impor
tantă problema, au analizat posibi
litățile de care dispun pentru în
deplinirea sarcinilor propuse. In 
încheierea dezbaterilor, adunarea ge
nerală a adoptat un plan de mă
suri din care se desprind sarcini de 
viitor pentru întreaga brigadă. Cu 
această ocazie s-a stabilit printre 
altele să se ia imediat măsuri ca în 
zilele ce urmează să se înceapă mun
ca pentru fertilizarea și îngrășarea 
terenului în care scop se va organi
za transportul îngrășămintelor natu
rale în cîmp. Pentru îndeplinirea la 
timn și în cele mai bune condiții a 
hotărîrilor adoptate, birourile orga
nizațiilor de bază au organizat con
trolul îndeplinirii lor.

In zi'ele următoare și celelalte or
ganizații de bază vor dezbate în a- 
dunări o seamă de probleme im
portante ca îngrijirea și furajarea 
animalelor, analizarea planului de 
producție pentru anul 1964 și alte 
aspecte ale muncii politice și eco
nomice din fiecare brigadă în parte.

Comitetul de partid și organiza
țiile de bază se preocupă cu 
mai bune rezultate si de a’te sarcini 
ce le stau în față. Astfel, în această 
perioadă s-au desfășurat adunările 
de dare de seamă și alegeri în or
ganizațiile U.T.M. Pentru desfășu
rarea cu cele mai bune rezultate, a 
acestei acțiuni, membrii birourilor 
organizațiilor de partid au luat par
te activă la pregătirea alegerilor. _

Rezultatele pozitive obținute în 
activitatea comitetului de partid și 
a organizațiilor de bază sînt rodul 
unei mai bune organizări a muncii, 
a unei mai susținute preocupări din 
partea birourilor organizațiilor de 
bază, a faptului că ele se orientează 
în spre cele mai de seamă prob’erae 
ce stau în fata gospodăriei colective. 

MORARU SIMION 
Instructor al Comitetului raional de 

partid 

răspunde concret de un număr de 
tineri si antrenarea celor mai activi 
utemiști în munca politică, de mo
bilizare sînt măsuri care asigură o 
bună pregătire și apoi desfășurare a 
lucrărilor adunărilor pentru dare de 
seamă și alegeri. La Ighiu acest lu
cru nu a stat în atenția Comitetului 
organizației U.T.M. din cadrul gos
podăriei colective și a instructorului 
Comitetului raional U.T.M. (tov. Tă
tar V.) Cum a fost pregătită aduna
rea? Sala căminului cultural unde 
urma să aibă loc adunarea utemiști- 
lor, nu era destul de. primitoare. La 
ora 9 în sală era frig, geamurile 
pline de var, scaunele de asemenea 
purtau urmele unei slabe preocupări 
pentru aspectul de curățenie care tre
buie să domnească aici. După as
pectul locului unde trebuia să se 
țină adunarea nu puteai să deduci 
că aici va avea loc un asemenea e- 
veniment. Lipsea, cum s-ar spune, 
aspectul de sărbătoare, tineresc, pe 
care trebuia să-l capete în zilele pre
mergătoare adunării, sala căminului 
cultural. In acest „cadru" urma să 
se desfășoare adunarea generală a 
utemiștilor. Sînt lucruri de amănunt, 
dar ele își au importanța lor în a- 
ceastă acțiune.

Important este apoi ora fixată 
pentru începerea lucrărilor. O parte 
din tineri au fost anunțați pentru 
ora 9. Cei din Ighiel știau că aduna
rea va începe la orele 10, iar unii 
utemiști din Țelna nici nu știau că 
va avea loc adunarea de dare de 
seamă și alegeri. Urmare a acestui

________ ___ Rald-anctxetâ.____________
Gazetele de perete constituie un mijloc important în munca politică 

de masă, sprijin de seamă în activitatea pe care o desfășoară organi
zațiile de partid, în vederea mobilizării oamenilor muncii la îndeplini
rea sarcinilor trasate de partid și guvern.

Pentru a vedea cum se preocupă organele și organizațiile de partid 
de activitatea organelor lor de presă, redacția ziarului „Steaua roșie" 
a organizat un raid-anchetă în scopul extinderii experienței pozitive și 
lichidarea lipsurilor.

Publicăm mai jos cîteva aspecte din constatările făcute.___________

In sgirijMnwiI produclîei
Gazeta de perete „Locomotiva" 

organ de presă al organizației de 
bază de la Depoul de loc.-— 
C.F.R. din Alba lulia, își aduce con
tribuția la desfășurarea muncii po
litice pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție, aceasta ca urmare a 
preocupării biroului organizației de 
bază.

In ultima ediție, gazeta d!e perete 
publică materiale legate de activi
tatea pe care o desfășoară colectivul

Să nu știe colectivul de redacție?
Colectivul de redacție al gazetei 

de perete de la I.C.F, Șantierul prin
cipal din Alba lulia, dovedește o 
slabă preocupare pentru sarcina în
credințată, adică grijă pentru acti
vitatea organului de presă al orga
nizației de bază. Aceșt lucru reiese 
din faptul că edițiile gazetei de pe
rete apar la intervale destul de mari. 
Aici, articolele la gazeta de perete se 
schimbă o singură dată pe lună, nu 
așa cum de fapt este indicat ca ele 
să fie schimbate cel puțin de două 
ori pe lună. In lunile septembrie și 
noiembrie la gazeta de perete nu a 
apărut nici un articol.

In legătură cu materialele publi
cate se poate spune că mare parte 

fapt a făcut ca la orele 9 în sala 
căminului cultural să fie. prezenți un 
număr mic de utemiști și aceștia 
din satul Ighiu. Deabia la orele 10 
s-au luat măsuri de mobilizare la 
Țelna și Ighiel. Aceste măsuri pri
pite, luate în ultimul moment, nu au 
dat rezultate. Astfel că din numă
rul total al utemiștilor existenți în 
evidenta organizației au fost pre
zenți doar 55 la sută. O prezență cît 
se poate de slabă.

Au existat apoi și alte aspecte din 
care se desprinde, slaba preocupare 
a Comitetului U.T.M. pentru pregă
tirea adunării generale pentru dare 
de seamă si alegeri. Conform sarci
nilor, înainte de a se intra în desfă
șurarea lucrărilor adunării, trebuie 
să se facă apelul utemiștilor, să se 
știe cine este prezent, cine lipsește 
motivat, sau nemotivat, mo
tivele pentru care lipsește ne
motivat. Aceasta pentru ca să 
se știe în mod concret care este 
situația fiecărui utemist. Nici a- 
ceastă sarcină n-a fost îndeplinită. 
Motivul? Nu a existat o evidență 
după care să se stabilească prezența 
utemiștilor.

De faptul că adunarea generală a 
organizației U.T.M. pentru dare de 
seamă și alegerea noului organ de 
conducere din cadrul G.A.C. Ighiu, 
nu a avut loc, se face vinovat și 
Comitetul raional U.T.M. care nu a 
controlat din timp cum este pregăti
tă adunarea. In aceeași măsură se 
face vinovat și Comitetul de partid 
din gospodăria colectivă, deoarece a 
neglijat îndeplinirea acestei sarcini, 
căreia în viitor va trebui să i se a- 
corde toată atenția. 

de muncă pentru îndeplinirea planu
lui de producție. Din conținutul 
materialului se desprind o seamă 
de îndrumări prețioase în legătură cu 
întreținerea și conducerea locomo
tivelor în timpul iernii.

Un alt material publicat se referă 
la contribuția tineretului din depou, 
la repararea la timp a locomotive
lor și participarea lor activă la rea
lizarea și depășirea planului de 
producție.

din ele sînt lipsite de combativitate, 
problemele sînt tratate la general, 
nu se referă la fapte concrete.

Biroul organizației de bază tre
buie să ajute mai concret activita
tea colectivului de redacție al gaze
tei de perete, ca acesta să-și înde
plinească sarcina încredințată de or
ganizația de bază.

ULTIMA
In ultima ediție a gazetei de pe

rete „Constructorul" organ al orga
nizației de bază de la Șantierul 5 
construcții Alba lulia, al T.R.C.H. 
sînt publicate 3 articole. Un articol 
semnat de tov. Popa Isidor este în
titulat „In întîmpinarea zilei de 7 
Noiembrie", al doilea se referă la

Colectivele de redacție ale ga
zetelor de perete de la G.A.C. 
Ighiu, G.A.C. Benic și altele, do
vedesc o slabă preocupare pen
tru îndeplinirea sarcinii încre
dințate.

Gazeta de perete : Dacă voi nu 
mă vreți, eu vă vreau!

________ ________Concluzii __ ______________
Cu ocazia raidului-anchetă, s-a constatat că unele orgarfizații de bază 

se preocupă de activitatea colectivelor de redacție ale gazetelor de perete, 
îndrumă și analizează activitatea acestora, iau măsuri pentru ridicarea 
activității gazetelor de perete la nivelul sarcinilor. Birourile organi
zațiilor de bază de la fabrica „Ardeleana", „Vinalcool" și altele au 
analizat în ședințe de birou activitatea colectivelor de redacție, con
tribuția gazetelor de perete la desfășurarea muncii politice de masă, 
eficacitatea materialelor publicate. Organele și organizațiile de partid 
de aici dovedesc un interes tot mai mare pentru conținutul articolelor 
publicate de organele lor de presă, antrenează în această muncă un nu
măr tot mai mare de corespondenți voluntari.

Pe lîngă rezultatele obținute în această direcție, există însă o seamă 
de aspecte negative. Acestea, se reflectă în primul rînd în aceea că nu 
toate organizațiile de bază și birourile acestora se interesează de felul 
cum muncesc colectivele de redacție ale gazetelor de perete, din care 
cauză acestea nu participă la munca politică de masă, așa cum este 
cazul la G.A.C. Teiuș, Straja, Stremț, Galda și altele. Ele nu anali
zează periodic în ședințe sau nu pun în discuția adunărilor generale a or
ganizațiilor de bază activitatea membrilor de partid care au primit sar
cina să se preocupe de munca organului de presă. Cu totul insuficient 
se muncește pentru antrenarea unui cît mai mare număr de corespon
denți voluntari care să participe în mod activ la redactarea gazetei de 
perete.

Dacă unele colective de redacție ca cele de la secția Ateliere centra
le, U.C.M., E.M. Zlatna și altele acordă o mare grijă calității materia
lelor în sensul ca acestea să trateze problemele ce frămîntă colectivele 
de muncă, alte colective de redacție cum sînt cele de la fabrică Sîntim- 
bru, G.A.C. Căpud și altele nu acordă acestei importante laturi a muncii 
lor toată atenția.

Comitetele de partid și organizațiile de bază au datoria de a dovedi 
mai multă preocupare pentru activitatea colectivelor de redacție ale 
gazetelor de perete și de a ridica activitatea acestora ia nivelul sarci
nilor.

In primul rînd conținutul
Răsfoind dosarul în care sînt a- 

ranjate cu grijă materialele publi
cate la gazeta de perete „înainte", 
organ ai organizației de partid de 
la I.R.I.L. Alba lulia, îti dai seama 
de varietatea și conținutul articole
lor, de apariția cu regularitate a 
cărei ediții

Colectivul de redacție, îndrumat 
îndeaproape de biroul organizației 
de bază, dovedește răspundere pen
tru sarcina tecredinta+a, se preo
cupă de apariția cu regularitate a e- 
ditiilor și acordă atentie conținutu
lui fiecărui material. Astfel, au fost 
tratate probleme ca: îndeplinirea 
sarcinilor de producție, creșterea pro
ductivității muncii, importanta în- 
văt’mîntuhd de partid, activitatea 
cultural educativă etc.

Gazeta de perete, prin materialele 
publicate, a luat atitudine împotriva 
unor lipsuri care s-au manifestat 
din partea unor tovarăși, în ce pri- 
„Ar+e disciplina în muncă. In a- 
cest scop cu rezultate pozitive a 
fost folndtă caricatura, în care au 
fost satirizați tovarășii Kraus Iosif, 
Dancea Gheorghe, Wardirger Adal
bert, Crișan Ioan și alții. Tot prii 
caricatură au fost criticați tov. Mu«- 
fean Nicolae, Truta Ana, Hațegaa 
L, care nu au participat la activita
tea culturală. Eficacitatea materiale
lor publicate se resimte în lichida
rea lipsurilor semnalate.

EDIȚIE
importanța alegerilor de partid șl 
poartă data de 23 octombrie 1963, 
iar ultimul semnat de tovarășul Pă
curar Dorin întitulat „Aproviziona
rea pe primul plan", poartă data de 
5 octombrie 1963.

Primul aspect al felului cum mun
cește colectivul de redacție reiese 
din faptul că articolele sînt schim
bate rar, că ele poartă date diferite.

Analizînd conținutul materialelor 
publicate se constată că ele au uh 
caracter general. Astfel, articolul 
semnat de tov. Păcurar Dorin, cu 
privire la aprovizionarea nu se re
feră la situația șantierului, ci într-o 
frază se arată că aprovizionarea 
este foarte importantă. Acest lucru 
este pe deplin cunoscut de fiecare. 
Dar era necesar să se analizeze a- 
numite aspecte privind munca de 
aprovizionare cu materiale, lipsurile 
ce se mai manifestă, cauzele care 
le-au generat și soluții practice pen
tru lichidarea lor.

De fapt nici nu e de mirare că 
gazeta de perete de la Șantierul 5 
construcții este așa cum este, întru- 
cît aici nici nu se știe cine este res
ponsabilul colectivului de redacție, 
iar cei trei tovarăși din colectivul de 
redacție, Ușurelu Alexandru, Popa 
Isidor și Drîmbărean Virgil dove
desc o slabă preocupare pentru în
deplinirea acestei sarcini.

cunoscut.se
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Vești de la corespondenții voluntari Furajele - folosite cit mai rațional
Planul anual realizat în II luni Rodnic schimb de experiență UN BUN EXEMPLU

mun- 
a în- 

anul

Mobilizați de organizația de 
partid, muncitorii din cadrul unității 
noastre au obținut în cursul acestui 
an rezultate de seamă în ceea _ ce 
privește îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan. Bilanțul încheiat 
zilele trecute, oglindește întru totul 
aceasta. Harnicul colectiv de 
că de la I.R.T.A. Alba Iulia 
deplinit sarcinile de plan pe 
în curs în numai 11 luni.

Realizarea ritmică a planului pe 
unitate se datorește bunei organizări 
a producției, folosirii raționale a 
mașinilor în parcurs, acordării în 
permanentă a atenției cuvenite fiecă
rei propuneri de inovații, precum și 
aplicării acestora. De asemenea s-a 
urmărit îndeaproape în cursul aces
tui an, folosirea judicioasă a piese
lor și preocuparea fiecărui conducă
tor auto în privința îngrijirii mași-

nilor și reducerii consumurilor spe
cifice de carburanți.

Rod al aplicării acestor măsuri, 
pe lîngă îndeplinirea sarcinilor de 
plan cu 30 de zile mai de vreme, în 
cadrul unității noastre s-au obținut 
economii în sumă de peste 270.000 
lei la prețul de cost precum și o e- 
conomie de 265.910 litri benzină față 
de norma stabilită.

O contribuție de seamă la obține
rea acestor rezultate au adus-o con
ducătorii auto Dîrian Gavrilă, Mi- 
hăilă loan, Jibotean Gheorghe, Fe- 
raru loan, Rusan Silvestru, Florea 
loan, Cîmpean Nicolae, Corodeanu 
Constantin și alții care și-au depă
șit lună de lună sarcinile de plan 
și au realizat economii însemnate de 
combustibil și piese de schimb.

1. HANCHEȘ

Prin muncn patriotica
Cetățenii din comuna Teiuș au 

participat cu-însuflețire în cursul a- 
cestni an la acțiunea de gospodărire 
și înfrumusețare a comunei.

Antrenați de. deputați și comite
tele de cetățeni, locuitorii comunei 
au efectuat în această perioadă, 
peste 17.000 ore muncă patriotică, e- 
xecutînd diferite lucrări cu caracter 
gospodăresc și de înfrumusețare a 
comunei. Astfel s-au pavat trotuare 
pe străzile Avram Iancu, Griviței,

23 August, Ion Creangă, Mihai Emi- 
nescu și altele pe o suprafață de 
peste 3.000 m patrați, s-au efectuat 
lucrări de curățire și desfundarea u- 
nor. canale, s-au plantat peste 200. 
de pomi ornamentali prin comună și 
altele.

Valoarea orelor de muncă pa
triotică efectuată de cetățenii comu
nei se ridică la peste 40000 lei.

A. PĂDUREAN

Activiștii culturali din comuna 
Stremț folosesc din plin zilele de 
duminica, organizînd deplasări cu 
formațiile artistice la căminele cul
turale din raion. Astfel în 1 și 8 de
cembrie a.c. au fost prezentate pro
grame artistice la Cetea și Geoagiu 
de Sus, programe vizionate și 
tr-un loc și în altul de peste 
spectatori.

Mult au fost apreciate atît 
spectatorii din Cetea cît si de 
din Geoagiu corurile: Partid, nWn- 
te-al bucuriei, Țarina de la Găina, 
Nu fi bade supărat și altele, textul 
brigăzii artistice de agitație și 
soliștii vocali și instrumentiști Dă- 
rămuș Minerva și Irimîe loan a- 
companiați de taraf.

In încheierea programului tovară
șul Roșu Mihai, directorul căminu
lui cultural din Stremț, a invitat 
activiștii culturali d'n cele două lo
calități să prezinte si ei Programe 
artis+ice pe scena căminului cultural 
în fata spectatorilor din comuna 
Stremt și invitația a fost primită 
cu multă bucurie de către activiștii 
culturali din Geoagiul de Sus și 
Cetea.

în-
200

de 
cei

VIE ACTIVITATE SPORTIVA
ln cadrul’spartachiadei 

de iarnă

Spartachiada de iarnă a tineretu
lui, întrecere care mobilizează an de 
an la startul probelor mii și mii de 
particinanți, constituie pentru ti
nerii din raionul nostru bun prilej 
de trecere în revistă a rezultatelor 
obținute pe terenurile de sport și 
de afirmare în continuare în cadrul 
disputatelor întreceri din cadrul a- 
cestei manifestări sportive de masă.

In ultimul timp, numeroase aso
ciații sportive din raionul nostru ca 
cele din cadrul unităților C.F.R. Al
ba Iulia, Ardealul Alba Iulia, Mi
nerul Zlatna sau cele din cadrul șco
lilor medii din Teiuș și Alba Iulia 
au luat startul în actuala ediție a 
spartachiadei de iarnă, organizînd 
reușite și disputate întreceri la te
nis de masă, voley, șah, cros, etc. 
De subliniat faptul că la startul a- 
cestor întreceri au luat parte pes
te 1.900 tineri, care și-au disputat 
întîietatea pentru cucerirea titluri
lor de campioni ai asociațiilor.

De un frumos succes se bucură 
spartachiada de iarnă și in rîndurile 
tineretului 
întrecerilor 
comune și 
întrecerilor
900 de tineri și tinere, care s-au în
trecut în mai multe ramuri sportive 
cuprinse în cele 11 probe ale spar
tachiadei. Cele mai bune rezultate 
sportive au fost obținute în cadrul

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

spartachiadei, de către tinerii 
Galda de Jos, Teiuș, Vințul de 
și alte comune din cadrul raionului 
nostru.

-întreceri pentru insigna 
$ * de polisportiv

din 
Jos

La concursul pentru trecerea nor
melor „Insignei de polisportiv" or
ganizat în cadrul tuturor asociații
lor sportive din raionul nostru au 
fost cuprinși pînă în prezent peste 
800 de tineri și tinere. In multe a- 
socialii sportive ca cele din Zlat- 
na, Teiuș, oraș Alba Iulia și alte co
mune din raion deja aproape 200 de 
tineri s-au întrecut la cîte 4-5 pro
be pentru obținerea insignei de po
lisportiv. Majoritatea tinerilor care 
s-au înscris pentru trecerea acestor 
norme sînt tineri fotbaliști care 
participă în cadrul campionatului ra
ional de fotbal. De asemenea o lar
gă participare la întrecerile pentru 
cucerirea insignei de polisportiv s-a 
înregistrat încă din pr’mele zile ale 
etapei I-a a spartachiadei în ca
drul școlilor medii din Alba Iulia, 
Teiuș și Zlatna.

DUMITRU TORSAN

de la sate. Cu ocazia 
desfășurate în mai multe 
sate din raion la startul 
au luat parte aproape

întorși din 
mecanizatorii 
mașini și tractoare Alba Iulia, 
început o nouă și importantă cam
panie — repararea utilajului agricol 
necesar lucrărilor agricole de pri
măvară.

Organizîndu-și temeinic munca 
pe brigăzi conducerea stațiunii a a- 
siguraț desfășurarea lucrărilor 
reparații în cele 
diții. 
paralel cu desfășurarea 
mîntului profesional, s-a reușit să 
se repare 16 tractoare, -9 semănători 
de porumb, 5 pluguri, 2 remorci 
combustibil și 2 motoare fito- 
senitare. In cadrul lucrărilor se ur
mărește cu o deosebită' atenție ca- 

! litatea reparațiilor, verificîndu-se în
deaproape de către cadrele cele mai 
calificate, felul în care este execu
tată fiecare operație.

campania agricolă, 
de la Stațiunea de 

au

de 
mai bune con- 

In momentul de față, 
învăță-

Colectiviștii din Berghin acordă 
toată atenția folosirii în hrana ani
malelor a cocenilor de porumb și a 
diferitelor paie sub formă tocată și 
preparate cu saramură și melasă, 
pentru a suplini deficitul de furaje.

Zi de zi, printr-o bună organizare 
muncii, prin folosirea unei echipea

permanente, ei aplică cu bune re
zultate metoda de preparare a fura
jelor grosiere și se îngrijesc de 
hrănirea rațională a animalelor. Pre
ocuparea lor constituie un bun e- 
xemplu și este bine să fie urmat de 
toate unitățile agricole din raion.

Preparării furajelor mai multă atenție
Numărul mereu crescînd de* ani

male, proprietate obștească, din 
cadrul unităților agricole socialiste, 
pune în fața consiliilor de conducere 
sarcină de marc răspundere de a 
folosi în asa fel furajele existente 
îneît întregul efectiv de animale să fie 
scos din iarnă în cele mai bune con
diții. Și, ce-i drept. în majori- 
taiea gospodăriilor colective din ra
ion au și fost luate o serie de măsuri 
în această direcție, întocmindu-se 
rații zilnice pentru fiecare specie de 
animale în raport cu greutatea și 
producția fiecăruia. De asemenea,

în hrana lor sînt folosite cu price
pere furajele gros’ere sub formă pre
parată.

Nu același lucru se poate spune 
însă și desnre felul cum se procedea
ză la gospodăria colectivă din To- 
toi. Aici, deși au un deficit mare 
în balanța furajeră, la capitolul fi
broase, consiliul de conducere (ore- 
ședinte tov. Benga loan) nu a luat 
nici pînă la această dată măsurile 
cele mai coresnunzătoare pentru a 
completa rafiile zilnice cu furaje fi
broase grosiere tocate și preparate 
asa cum S-a recomandat de către 
Consiliu! agricol raional.

TARNU OVIDIU

Importante venituri bănești
Colectiviștii din Teiuș, fiind con

vinși că sectorul zootehnic le aduce 
veniturile cele mai mari, acordă an 
de an atenție tot mai mare dezvol
tării și creșterii productivității ani
malelor. Creșterea unui număr mare 
de porcine, ovine și tineret bovin, a- 
duce în scurt timp mari venituri bă
nești colectiviștilor. Numai în acest 
an, prin valorificarea unei părți din 
producția de carne și lapte, colecti
viștii de aici au realizat un venit 
de peste 400.000 lei. Și la fel ca și 
alți colectiviști din raion, colectiviș
tii din Teiuș sînt hotărîți ca în anii 
următori să dezvolte continuu sec
torul zootehnic.

Cînd nu se trag învățăminte
La consfătuirea organizată la ni

velul raionului, privind extinderea 
experienței înaintate în folosirea ra
țională a furajelor, s-a accentuat în 
mod deosebit pe necesitatea prepa
rării cocenilor de porumb ce vor 
fi dați în hrana animalelor cu sara
mură spre a se îmbunătăți calitatea 
acestora și a suplini astfel deficitul 
de furaj. Dar cu toate aceste 
dicațîi, unele conduceri 
dării colective nu trag 
le necesare.

La Ighiu, de pildă, 
colectivă deși nu are 
bază furajeră suficientă, consiliul de 
conducere în Ioc să ia măsuri pen
tru prepararea cocenilor, admite ca 
aceștia să fie serviți în hrana ani
malelor în starea în care au fost 
aduși din cîmp, pierzîndu-se astfel 
circa 60 la sută prin tu'eii ce nu pot 
fi consumați. In același timp tocă-

în
de gospo- 

învățăminte-

gospodăria 
asigurată o

Fiecare leu Muie economisit cu grijă.
w In balanța economică a unei uni

tăți, folosirea economicoasă a fie
cărui leu, are o deosebită influență 
asupra situației financiare. Cu cît 
cheltuielile sînt făcute mai cu grijă, 
cu atît se influențează asupra redu
cerii prețului de cost sau a cheltuie
lilor de circulație.

Problema locațiilor, în cazul cînd 
acestea se plătesc, influențează de 
asemenea negativ asunra nretului 
de cost sau a cheltuielilor de circu
lație. De aceea majoritatea între
prinderilor din raion ca Intrenrinde- 
rea de morărit Alba Iulia, I.R.I.L. și 
altele au luat asemenea măsuri în- 
c'i au redus la maximum plata loca
țiilor.

Trebuie arătat însă că deși s-a 
atras în nenumărate rînduri atenția 
asupra acestei probleme unele con
duceri de unități nesocotesc sarcina 
reducerii la maximum a locațiilor și se 
complac în situația de a înregistra, 
lună de lună, la rubrica de penali
zări, sute și chiar mii de lei cheltuiți 
fără rost. De pildă, numai unitățile 
din oraș au cheltuit în 11 luni prin 
penalizare Ia locații aproape 20.000 
lei, ceea ce echivalează cu o stațio
nare ne justificată a vagoanelor de a- 
proape 4.000 ore. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent O.C.L. Co
merț mixt din Alba Iulia a achitat

drept locații peste 4.700 lei, U.R.C.C. 
Alba Iulia 4.300 lei și I.G.O. suma 
de necte 800 lei.

Desigur plata acestor sume se va 
încerca să se justifice. Dar, oricare 
ar fi situația, cînd se plătesc astfel 
de sume, nu există nici un temei 
pentru motivări. Există în schimb 
vinovați care trebuie să fie făcuți 
răspunzători pentru aceste sume, 
astfel ca ele să nu mai greveze a- 
supra cheltuielilor unitățiii respective. 
Problema trebuie privită. apoi și sub 
aspectul folosirii vagoanelor. In 
timpul cît aceste vagoane stau în 
locație, se produce o perturbație în 
circulație și se îngreunează asigura
rea vagoanelor la timp pentru alte 
întreprinderi. Cum în acest an, ast
fel de staționări fără rost, au ajuns 
numai în oraș la aproape 4.000 ore 
e limpede cîte neajunsuri s-au făcut 
simțite.

După cum se vede,. problema lo
cațiilor îmbracă două aspecte, fie
care la fel de importante. De aceea 
este necesar ca în toate unitățile să 
se ia măsuri energice pentru încăr
carea și descărcarea în timp a va-, 
goanelor, lichidînd din rădăcini- 
practica greșită de-a achita cu ușu
rință sume fie mari, fie mici, pentru 
plata locațiilor.

Brigadierul zootehnic Dăian 1. 
de la G.A.C. Itenig fiind preo
cupat de 
munca sa, 
animalelor, 
care se adapă în felul lui.

probleme străine de 
neglijează adăparea 
CONCLUZIA: Fie-

toarea stă nefolosîtă la gospodărie. 
O astfel de situație noate fi întîlnită; 
si la gospodăria colectivă din Alba 
Iulia. gospodărie care altădată con
stituia un bun exemplu în folosirea 
acestor mari rezerve de furaje.

Se impune luarea hotărîtă a tutu
ror măsurilor pentru a se trece de în
dată la prepararea cocenilor s’^pa
ielor ce vor fi servite în hrana ani
malelor.

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

Sarcinile de plan - îndeplinite 
la toți indicatorii! 

riirmare din pag. l-a)

18 zile care ne-a mai rămas pînă 
sfîrșitu! anului trebuie folosit cu

de 
la 
maximum de eficientă de către fie
care colectiv de muncă, astfel că , 
prin luarea tuturor masurilor nece- J 
sare să se asiaure îndeplinirea pla
nului pe 1963 la toti indicatorii. Or
ganizațiile de partid trebuie să spri
jine conducerile administrative, îb 
sensul de a anaFza cît mai Orient 
stadiul îndeplinirii fiecărui indica
tor, cauzele nerealizării lui și în 
raport cu situația constatată să ia 
măsurile necesare înfăntuirii lui. Tre
buie folosite în soriiinul realizării 
exemplare a indicatorilor de plan 
toate căile ca. utilizarea mai comple
tă a capacității mașinilor, extinde
rea mecanizării si micii mecanizări, 
ridicarea calificării cadrelor, etc. 
căi care vor asigura nu numai în
făptuirea obiectivelor planului 
acest an ci va constitui un i 
sprijin pentru producția anului vii
tor.

Să desfășurăm în aceste zile o 
susținută bătălie, astfel ca la sfîr- 
șitul anului fiecare colectiv de mun
că să poată raporta cu mîndrie că 
sarcinile planului pe 1963 au fost 
îndeplinite la toți indicatorii șl cS 
noul an va însemna noi victorii în 
desăvîrșirea construcției socialiste 
în patria noastră.

CĂLDURA MULT DORITĂ
nu este un nou film și nici vreo pie
să de teatru. Nu! Și cu toate acestea 
este un spectacol pe care ți-1 oferă 
conducerea stației C.F.R. Zlatna. 
Zilnic, acum pe timp friguros, poți 
întîlni în sala de așteptare o adevă
rată întrecere de tropăit. Gurile rele 
vorbesc că se pregătește organiza
rea unui concurs fulger de tropăit. 
Și pentru a nu-d moleși căldura pe 
călătorii ce se perindă prin stație, 
încălzirea sălii de așteptare a fost 
sistată.

Nu știm dacă există sau nu apro
bare? Dar oricum, un răspuns ur
mat de măsuri, din partea Direcției 
regionale C.F.R. Timișoara, ar fi 
binevenit.

LOVITUBA DE PEDEAPSĂ
...după cum oricine știe este dic

tată de arbitru. Și hotărîrea arbitru
lui trebuie să fie lege pentru orice 
sportiv.
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I pe
mare

Se întîmplă însă uneori, ca și 
arbitrul să mai greșească. Ce se în
tîmplă în asemenea cazuri?...

Și-acum... iată-ne la un „meci" 
puțin obișnuit. Pe de o parte elevii 
Școlii de 4 ani din Galda de Sus, 
pe de alta arbitrul — învățătoarea 
Pălăceanu Cornelia.

Tovarășa Pălăceanu Cornelia, dic
tează lovitură de... pedeapsă șl o 
execută tot ea. Cu palma, cu ver
geaua, cu ce-i vine la îndemînă. 
Cică astea ar fi după dînsa cele mai 
„indicate" metode de... „convinge
re".

Dtipă tovarășa Pălăceanu Corne
lia vor fi ele bune. Dar, tiumai după 
dînsa. Și, în cazul dat, adueîndu-i 
încă odată aminte tovarășei Pălă
ceanu Cornelia că s-a angajat să se 
lepede de asemenea metode, arbitrul 
care să dicteze „lovitura" de pe
deapsă trebuie să fie Secția de în
vățământ a Sfatului popular raional 
Alba.
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