
Succes deplin lucrărilor Conferinței 
organizației raionale de partid I

Mîine, 21 decembrie 1963, în sala Casei raionale de cultură, vor în
cepe lucrările Conferinței raionale de partid. Conferința organizației ra
ionale de partid, constituie un eveniment de seamă în viața organelor și 
organizațiilor de partid, ca de altfel, pentru toți oamenii muncii din ra
ionul nostru.

Conferința raională de partid, va analiza activitatea desfășurată de 
Comitetul raional, în conducerea și îndrumarea muncii politice, econo
mice, social-culturale din raion, va alege noul organ de conducere și va 
adopta măsuri pentru activitatea de viitor.

Oamenii muncii din raionul nostru în frunte cu comuniștii întîmpină 
Conferința organizației raionale de partid cu rezultate deosebite în ce 
privește îndeplinirea și depășirea înainte de termen a sarcinilor de pro
ducție în întreprinderile industriale, întărirea economică a unităților so
cialiste din agricultură, în ridicarea nivelului de trai material și cultural.

De la ultima Conferință raională de partid, în cuprinsul raionului au 
anărut noi obiective industriale, noi școli, cămine culturale, magazine u- 
niversale, construcții zootehnice, au fost deschise noi unități de alimen
tație publică, s-au construit blocuri și sute de case, alte sate au fost 
electrificate, a crescut continuu nivelul de trai a! celor ce muncesc, ceea 
ce constituie un rezultat al activității pline de însuflețire și entuziasm 
a oamenilor muncii din raionul nostru sub conducerea și îndrumarea 
Comitetului raional de partid.

Darea de seamă, va oglindi felul cum a muncit Comitetul raional de 
partid și organizațiile de bază pentru întărirea vieții interne de partid, 
pentru desfășurarea muncii de propagandă *în rîndul maselor, eficiența 
muncii politice de masă în sprijinul îndeplinirii sarcinilor economice.

Participânții. la conferință în discuțiile ce le vor purta, vor împărtăși 
d!n experiența muncii organizațiilor de partid în conducerea muncii po
litice și a activității economice scotînd în evidență metodele și stilul 
de muncă, rezultatele obținute. In același timp ei se vor opri asupra u- 
nor aspecte negative, vor analiza cauzele care le-au generat și vor 
propune măsuri pentru lichidarea lor și îmbunătățirea muncii.

Delegații la conferință, reprezentanți ai organizațiilor de partid din 
industrie vor dezbate probleme legate de felul cum a fost organizată 
munca pentru îndeplinirea planului de producție, oprindu-se la indica
torii dc bază cum sînt, creșterea productivității muncii, căile de reduce
rea prețului de cost, introducerea tehnicii noi, fo'osirea rațională si Ia 
maxim«m a utilajelor și mașinilor, calitatea produselor și alte Probleme, 
legate de fiecare Ioc de muncă. Este indicat ca în discuțiile lor, dele
gații să scoată în evidentă posibili tăți'e ce există la fiecare loc de mun- > 
că, pentru creșterea continuă a productivității muncii, prin fo'osirea la > 

1 maximum a rezervelor, măsurile tehnico-organizatorice ce urmează a fi ( 
luate în vederea îndeplinirii si depășirii planului de producție pe anul S 
1964. )

Un loc important în cadrul dezbaterilor îl vor ocupa problemele legate j 
de dezvoltarea agriculturii raionului nostru, în special întărirea econo- > 
mico-oruanîzatorică a gospodăriilor agricole colective. Sarcini ca, crește- < 
rea permanentă a producției de ce-eale la ha, creșterea unui număr cît ( 
mai mare de anima'e si a producției acestora, ridicarea de noi con- ) 
strucții zootehnice fo'osind din plin resursele locale, asigurarea unei 2 
puternice baze furaiere, dezvoltarea altor ramuri aducătoare de venituri ș 
sînt probleme deosebit de importante ce vor face obiectul unor largi dis- > 
cuții în cadrul lucrărilor conferinței. Cu tărie vor trebui scoase în eviden- 2 
ță linsuri'e ce s-au manifestat în unele gospodării colective în ce ori- ( 

i veste organizarea muncii pentru executarea diferitelor lucrări agricole, > 
) îngrijirea și furajarea animalelor și alte aspecte din cadrul gospodăriilor 2 
J co'ective. Să fie făcute propuneri menite să ducă la ridicarea pe o treap- < 
' tă superioară a activității economice' în gospodăriile colective, pentru ca j 
i în anul viitor să se obțină noi și importante succese pe calea dezvoltării ; 
5 și întăririi economice a sectorului socialist al agriculturii din raionul ( 
J nostru. î
'■ Deosebit de importante și de folositoare pentru activitatea organelor și < 
' organizațiilor de bază vor fi discuțiile în ce privește activitatea cultural- ( 
i educativă ce s-a desfășurat, conducerea si îndrumarea organizațiilor ) 
5 de masă și alte probleme ce le va trata darea de seamă a Comitetului 2 
2 raional de partid. j
I- Muncind cu însuflețire pentru realizarea sarcinilor reieșite din Direc- > 

tivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R. pentru aplicarea în viață a 2 
liniei polit’ce a partidului, oamenii muncii din raionul nostru trimit un < 
călduros salut Conferinței raionale de partid și-i urează succes deplin în j 
desfășurarea lucrărilor. 5
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In gospodăriile colective - planuri 
de producție reale, mobilizatoare

Peste puține zile, în gospodăriile 
colective din raion va încene întoc
mirea planurilor de producție pe 
1964. Parte integrantă din planurile 
de perspectivă care există în fiecare 
gospodărie colectivă, planul de pro
ducție reprezintă programul întregii 
activități legate de dezvoltarea și 
consolidarea unităților agricole so
cialiste. Cu cît el este mai judicios 
întocmit, cu cît obiectivele ce se pro
pun a fi înfăptuite sînt mai reale, cu 
atît crește caracterul mobilizator al 
acestuia si se influențează asupra 
dezvoltării gospodăriei colective.

Experiența anilor trecuți ne-a do
vedit cu toată puterea că întocmirea 
judicioasă a planurilor de producție, 
în raport cu posibilitățile reale ale 
fiecărei gospodării colective, se re
flectă în însăși rezultatele viitoare. 
In numeroase gospodării colective 
din raion, acolo unde posibilitățile 
au fost temeinic analizate, prin hăr
nicia colectiviștilor au fost dobîndi- 
te rezultate deosebite în dezvoltarea 
gospodăriilor agricole colective. La 
gospodăria colectivă din Cistei, de 
pildă. întocmirea planului de pro
ducție pe anul 1963 s-a făcut cu 
participarea largă a tuturor colecti
viștilor. Sub îndrumarea comitetului 
de partid, consiliul de conducere a 
format un larg colectiv, în care au 
fost cuprinși brigadieri, șefi de e- 

' chipe și colectiviști fruntași. îm
preună cu cadrele tehnice de spe
cialitate acest colectiv a stu- 

temeinic posibilitățile exis- 
în fiecare sector și ă 
propuneri în vederea în- 

diat
tente 
făcut 
tocmirii cît mai juste a planului. 
Este demn de scos în evidență faptul 
că în privința dezvoltării sectorului

zootehnic, propunerile făcute au a- 
vut o contribuție deosebită în ce 
privește stabilirea unor obiective mo
bilizatoare, care au dus la realizarea 
unor indici în dezvoltarea creșterii 
animalelor apropiați de prevederile 
planului de perspectivă pentru anul 
1965.

S-a muncit cu multă răspundere 
la întocmirea planului de producție 
pe 1963 și în gospodăriile colective 
din Galda de Jos, Teiuș, Berghin și 
altele unde de asemenea în urma 
studierii atente, cu mult spirit de 
răspundere, a condițiilor pedo-clima- 
tice s-au prevăzut obiective care au 
mobilizat brigăzile de producție la o 
adevărată întrecere, realizîndu-se, 
cu toate condițiile nefavorabile din 
acest an, producții sporite la hectar. 
In aceste gospodării s-a dovedit 
deosebit de prețios ajutorul organi
zațiilor de partid, care după reparti
zarea sarcinilor de 
găzi și echipe au 
colectiviștilor la 
pentru realizarea 
le-au revenit.

Nu trebuie trecut 
peste faptul că în unele gospodării 
colective din raion a existat tendin
ța cu totul nesănătoasă, de a se pre
vedea sarcini de producție sub posi
bilități. La gospodăria colectivă din 
Vințul de Jos, de exemplu, în planul 
de producție pe 1963 s-au prevăzut 
producții la cultura cerealieră cu 
mult sub posibilități, mai mici chiar 
decît cele prevăzute cu un an îna
inte. Astfel de situații au mai existat 
și în gospodăriile colective din I- 
ghiu, Stremț, Galtiu și altele unde, 
fără a se avea în vedere noile con
diții create prin dezvoltarea bazei

producție peibri- 
mobilizat masa 
muncă avîntată 
obiectivelor ce

însă cu vederea

Unități 6. F. U. cu planul anual îndeplinit
SECT

de 
u-
17
Și

Muncind cu entuziasm în cadrul 
întrecerii socialiste pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor încredin
țate, colectivul de muncitori ingineri 
și tehnicieni de la Secția L 11 Alba 
Iulia, mobilizați în permanență 
organizația de partid din cadrul 
nității. au reușit ca la data de 
decembrie să-și îndeplinească 
să-și depășească sarcinile de plan 
pe acest an. La întreținerea liniilor 
și a ramificațiilor, planul a fost de
pășit cu 8 la sută, iar la întreținerea 
și reparația periodică a lucrărilor de 
artă, depășirea este de peste 6 la 
sută. In același timp lucrările exe-

Stația C.F.R
Lucrătorii din cadrul stației 

C.F.R. Vințul de Jos, au desfășurat 
lună de lună o muncă susținută pen
tru înfăptuirea angaiamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Și munca 
lor a fost urmată de rezultate din 
cele mai bune. Astfel, harnicul co
lectiv de muncă de aici a raportat 
că și-a 
de plan

îndeplinit sarcinile anuale 
la toți indicatorii încă din

Depoul C. F. R. Teiuș
trecute ceferiștii DepouluiZilele .

C.F.R. Teiuș au raportat realizarea 
unui succes deosebit. Ca urmare a 
muncii entuziaste, colectivul de aici 
a reușit să-și îndeplinească înainte 
de termen sarcinile de plan pe a- 
cest an. De la începutul anului și 
pînă în prezent mecanicii și fochiștii 
din cadrul depoului au remorcat cu 
locomotivele conduse de ei 1.100 tre-

Revizia Teiuș
Colectivul de muncă de la Revi

zia de vagoane C.F.R. Teiuș a ra
portat că la data de 28 noiembrie 

tehnice s-au inclus în planurile de 
producție unele obiective mai mici 
chiar decît cele realizate. O astfel de 
tendință nu are un caracter mobili
zator și nu antrenează masa colecti
viștilor la obținerea unor producții 
vegetale și animale din ce în ce mai 
mari.

Din experiența de pînă acum se 
impune a fi trase învățăminte foarte 
serioase. Zilele următoare Consiliul a- 
gricol raional va trimite în gospo
dăriile colective cifrele de plan o- 
rientative, care trebuie să stea la 
baza întocmirii planurilor de pro
ducție pe 1964. Așa după cum se cu
noaște, acțiunea pentru întocmirea 
planurilor de producție pe 1964 în 
gospodăriile colective a început în 
urmă cu cîteva luni. In baza planu
rilor de perspectivă, consiliile de con-

(Continuare în pag. 4-a)

La noul magazin de desfacere din Teiuș, cumpărătorii găsesc din a- 
bundență un bogat sortiment de mărfuri.

bună calita- 
măsurătoare 
verificat în

cutate sînt de cea mai 
te. De pildă, la ultima 
făcută cu vagonul de 
luna noiembrie, din 119 km de cale 
verificați, 62 de km au obținut cali
ficativul de calitate excepțională. •

La obținerea acestor realizări de 
seamă, o contribuție de preț și-au 
adus-o comuniștii Ponoran Partenie, 
șef de echipă, Bumbac Ilie, meseriaș 
principal, Bera Gheorghe, meseriaș, 
Trif Partenie. fierar. On ița Gheorghe, 
lăcătuș și mulți alții.

RAZUȘ TEODOR si NEAMȚU C. 
corespondenți

Vințul de Jos
luna noiembrie, fiind astfel prima 
unitate C.F.R. din raion care și-a 
realizat cit mai bine de o lună sar
cina de plan pe 1963.

Pentru obținerea acestui frumos 
succes a muncit cu hărnicie între
gul colectiv, dar în mod special s-au 
evidențiat muncitorii Apolzan Nico- 
lae, Ion Abrudean, Mircea Albu si 
mulții alții.

nuri cu supratonaj. Tot în această 
perioadă prin folosirea economicoa
să a combustibilului s-au economi
sit 2.400 tone combustibil convențio
nal. In ce privește angajamentul a- 
nual de economii la prețul de.cost 
s-a realizat pînă în prezent suma de 
peste 500.000 lei — cu încă odată 
mai mult decît angajamentul inițial.

și-a realizat sarcinile de plan pe 
1963. In același timp, prin muncă 
patriotică muncitorii din cadrul re
viziei au colectat și expediat oțela- 
rilor aproape 4.000 kg fier vechi și 
fontă veche. La obținerea acestor re
zultate s-au evidențiat în mod deo
sebit tov. Botoga Romulus, Hălălaie 
Emil, Dobrotă Traian, Avram loan. 
Bucur Septimiu, Fuga Ștefan, Bel- 
dean Petru. Maior loan și alții.

IUONAȘ EMIL, coresp.

Alte întreprinderi din raion
La redacția ziarului nostru ne so

sesc zilnic vești despre alte și alte 
întreprinderi care și-au realizat sar
cina de plan pe 1963. Așa, de e- 
xemplu, întreprinderea de morărit 
din oraș a raportat îndeplinirea pla
iului pe acest an la 18 decembrie, 
S.M.T. Alba Iulia la începutul lunii 
decembrie, iar Oficiul raional D.C.A. 
ne-a făcut cunoscut că și-a îndepli
nit sarcinile planului pe acest an în 
mai puțin de 11 luni.

Pentru zilele vacanței
Mîine, 21 decembrie, odată cu ul

tima oră de curs, începe vacanța. 
După mai bine de trei luni de mun
că încordată, elevii școlilor de cultură 
generală, profesionale și de meserii 
din raion, se vor bucura din nou de 
mai mult timp liber pentru lectură, 
pentru sport sau alte îndeletniciri 
plăcute.

In. scopul asigurării unei vacanțe 
plăcute și instructive pionierilor și 
școlarilor din orașul nostru, la Casa 
pionierilor vor fi organizate o sea
mă de activități. Pentru cei mai micî 
purtători ai cravatei roșii, de pildă, 
se vor organiza ore de basme înso
țite de proiecții. Celor mai mari lî 
se va oferi prilejul de a se întrece 
în cadrul unor concursuri pe teme 
științifice sau pentru titlul de cel 
mai bun recitator, iar pentru toți 
pionierii se vor organiza ieșiri în 
aer liber, bineînțeles însoțiți de să
niuțe.

Dar, șirul manifestărilor organi-. 
zate la Casa pionierilor nu se în
cheie aici. In cinstea celei de-a 
XVI-a aniversări a Republicii Popu
lare Romîne, pionierilor-li se va 
prezenta programul artistic „Slavă 
Republicii mele". Tot aici va fi pre
zentată sceneta „Carnavalul note
lor" manifestare dedicată elevilor 
fruntași la învățătură. Vor fi orga
nizate de asemenea jurnale vorbite 
și vizite la întreprinderile din loca
litate. Deci... pionieri! 
canței cu toții la Casa

In zilele va- 
pionierilor.

Răspunsuri la sute 
de întrebări

In ultimele luni, la invitația““co- 
lectiviștilor, aproape n-a fost dumi
nică în care brigăzile științifice din 
raion să nu se deplaseze în mijlo
cul acestora. Și membrii brigăzilor, 
ingineri agronomi și zootehniști, me
dici umani și veterinari, profesori și 
juriști au dat răspunsuri, la sute de 
întrebări din cele mai felurite.

Duminica trecută membrii a trei 
brigăzi științifice și-au dat din nou 
'™lnire ,cu . colectiviștii, peste tot 
fiind întîmpinați cu același interes. 
La Galda de Jos, bunăoară, în aștep
tarea brigăzii științifice, la căminul 
cultural s-au strîns peste 200 de co
lectiviști. Și, tuturor întrebărilor pu
se în legătură cu creșterea și în
grijirea animalelor, avantajele mon
tei artificiale, repausul mamar și 
durata lui, cele mai bune nutrețuri 
folosite în hrana vacilor gestante, 
îngrijirea mieilor, combaterea ra
hitismului la animale și altele, bri
gada le-a dat dezlegare prin răs
punsuri științifice bine documentate.

...La cinematograful „23 August" 
din orașul nostru rulează între 19-22 
decembrie a.c. filmul „Ipocriții", iar 
Ia cinematograful „Victoria" filmul 
sovietic „Oameni de afaceri". De Ia 
23-26 decembrie a.c. la cinematogra
ful „Victoria" va rula filmul „Maria 
Candelaria" o producție a studiou
rilor mexicane.

.. O.N.T. filiala Alba Iulia organi
zează în zilele de 31 decembrie a.c. 
— 2 ianuarie 1964 excursii cu auto
carele în localitățile Sinaia și Pre
deal cu petrecerea revelionului în 
cazinoul din Sinaia.

...Duminică 22 decembrie a.c. pe 
terenurile de popice ale fabricii 
„Ardeleana" și C.F.R. vor avea Ioc 
meciurile de popice din cadrul cam
pionatului raional între echipele Vic
toria—Voința Alba Iulia și respec
tiv C.F.R. Alba—Ardeleana Alba 
Iulia.



In zilele iernii la Dncerdea
Pregătiri pentru concurs
De cîteva zile, satul a îmbrăcat 

mantia albă a zăpezii. Pe ulițe co
lectiviștii trec grăbiți. Se întorc de 
la cercul pomi-vîticol, se abat pe 
la bibliotecă și cu cîte o carte, două 
sub braț se îndrepată spre casă. 
Fac rînduială în ogrăzi, apoi se aș
tern pe citit.

Și așa, clipele trec cu folos. Ziua 
se încheie. Peste sat coboară umbre
le serii.

Becurile se aprind unul cîte unul 
și lumina stăruie pînă tîrziu în fie
care casă. Mai mult decît oriunde 
însă, lumina răzbate în întunericul 
uliței prin geamurile școlii. 'Sosesc 
aici, rînd pe rînd, artiștii amatori 
Petcu Silvia,. Șchiop Maria, Crișan 
Aurelia, Bolea Teodor, Borza Aure
lia și alții. E seară de repetiții.

Din sălile de clasă se fac auzite 
pînă departe melodii, cuvinte despre 
hărnicie. Sînt frînturi din noul pro
gram al brigăzii artistice de agita
ție „Drum de belșug și bunăstare" 
cu care membrii brigăzii se vor pre
zenta în etapa a doua a celui de-al 
VH-lea concurs.

Asemenea membrilor brigăzii, în 
vederea participării la concurs, pre
gătiri intense fac și dansatorii, iar 
pentru a urca cît mai curînd pe sce
nă în piesa „Academicianul", tinerii 
din echipa de teatru se întrunesc și 
ei seară de seară la repetiții.

Tot satul spre cinematograf
Despre faptul că cinematograful 

se bucură de mare popularitate prin
tre colectiviștii din Bucerdea Vi- 
noasă, vorbește deosebit de grăitor 
cifra celor peste 1.200 de abonați de 
aici. Vin colectiviștii în număr mare 
la film și de fiecare dată pleacă du- 
cînd cu ei învățăminte prețioase.

ceiCîștigători
Veste.a organizării unui concurs 

pe tema „Cine știe zootehnie cîști- 
gă“ a atras duminica trecută spre 
căminul cultural din Șard, sute de 
colectiviști de aici.

Pe scenă au luat loc concurenții: 
Anghel Mircea crescător de vite 
mari, Luha Vasile din sectorul ovin, 
Luca Maria îngrijitoare de porci. 
Rusu Viorica, crescătoare de păsări 
și Metes Silviu de la punctul de 
însămînțări artificiale, profesor exa
minator fiind tovarășul Trif loan, 
medic veterinar.

Profesorul examinator se consultă 
cu juriul, prezintă concurenții bine 
cunoscttți de altfel colectiviștilor din 
sală, apoi concursul începe. Se pun 
întrebări și se dau răspunsuri în le
gătură cu igiena animalelor, furaja
rea vițeilor, mieilor, purceilor și pui
lor în primele săptămîni, furajarea 
vacilor, oilor și scroafelor pe timpul 
alăptării, rentabilitatea însămînțări- 
lor artificiale la taurine, ovine etc.

Răspunzînd întrebărilor, bine pregă
tiți s-au dovedit a fi toți concurenții.

Profundele transformări petrecute 
tn viața și munca țărănimii noastre, 
cer ca odată cu dezvoltarea conti
nuă a întregii activități cultural-e
ducative de masă, munca de răspîn- 
dire a cunoștințelor cultural științi
fice să se desfășoare cu tot mai 
multă intensitate și la un nivel tot 
mai înalt.

Răspunzînd acestei cerințe, comi
sia raională pentru răspîndirea cu
noștințelor științifice de pe lîngă Co
mitetul de cultură și artă, și-a în
dreptat întreaga atenție spre îmbu
nătățirea propagandei prin confe
rințe. Și drept urmare a acestui 
fapt, s-a reușit a se înjgheba la cen
trul de raion, Teiuș și Zlatna, un 
puternic corp de conferențiari care, 
prin expunerile făcute contribuie 

■ într-o bună măsură la educarea so
cialistă a maselor, la lărgirea ori
zontului politic, cultural și științi
fic al oamenilor muncii din comune
le și satele raionului. Numai în ul
timul timp, de pildă, în așezările ra
ionului nostru s-au deplasat peste 
100 de conferențiari, majoritatea ex
punerilor prezentate bucurîndu-se de 
înalta apreciere a auditorilor. Inte
resul față de conferința „Timpul și 
calendarul", prezentată la Cib sat 
de tov. Bumbu loan a atras la că
minul cultural de aici sute de ță
rani muncitori din partea locului. 
Conferința „Omul stăpîn al natu
rii" prezentată de tov. Lazăr Vasile 
la Cib Chei s-a bucurat de aceeași 
largă participare. Tovarășul Mitrofan 
Silviu la Ampoița, însoțindu-și ex-

O afluență mai mare ca oricînd 
însă, cunoaște cinematograful din 
Bucerdea Vinoasă în aceste zile cînd 
aici se desfășoară „Festivalul fil
mului pentru sate". Și este pe de
plin firesc acest lucru. Filmele din 
programul festivalului sînt larg 
popularizate. Pe marginea filmelor 
prevăzute în programul festivalului 
sînt organizate recenzii, prezentări 
de filme și alte manifestări care fac 
ca de fiecare dată sala cinematogra
fului să fie suprapopulată. Pînă în 
prezent, în cadrul festivalului au și 
fost rulate la Bucerdea Vinoasă fil
mele „Codin", „Legea e lege", 
„Dintele de aur" și altele, filmele 
din programul viitor fiind așteptate 
cu același interes de către toți co
lectiviștii din sat.

ȘLacum... ceva despre cei mici
Cîștigători ai premiului I la ulti

mul concurs al pionierilor și școla
rilor, micii dansatori din Bucerdea 
Vinoasă, majoritatea în clasele a 
Il-a și a IlI-a a școlii de 8 ani de 
aici, sînt hotărîți să-și mențină și 
pe viitor locul de fruntași. In acest 
sens, ei se pregătesc cu multă sîr
guință.

I-am revăzut zilele trecute 
sînd. Era după ultima oră de 
Ninsese. Micii dansatori au 
însă tentația pe care o oferă 
lor zăpada proaspăt căzută. Au ră
mas alături de învățătoarea lor Vic
toria Gheorghiu și n-au plecat pînă 
cînd n-au repetat „Țarina", „Boto- 
șanca", „Sîrba oltenească" și, chiar 
cîteva fragmente din sceneta „Floa
re de cicoare".

Perseverența și pasiunea harnicei 
învățătoare au învins, sădind în 
inimile elevilor voință și dragoste 
pentru frumos.

dan- 
curs. 

învins 
copii-

mai bine- pregătiți
In fruntea acestora însă prin răs
punsuri deosebit de precise s-au 
clasat tov. Rusu Viorica urmată de 
Luha Vasile și Anghel Mircea.

Concursul s-a bucurat de un deo
sebit succes și a constituit un bun 
prile j de împărtășire a metodelor îna
intate de muncă folosite în creșterea 
și îngrijirea animalelor.

Seară de calcul la Galda de Jos în legătură cu rentabilitatea vacilor de lapte în G.A. C.

Propaganda prin conferințe 
la un nivel cît mai înalt

punerile de un bogat material in
tuitiv, a reușit să facă pe deplin în
țelese de către săteni problemele ri
dicate în conferințele „Planetele sis
temului nostru solar" și „Originea și 
evoluția omului", iar tov. medic 
Mirza Ioan, tratînd în mod pe de
plin documentat în fata colectiviști
lor din Sîntimbru probleme de să
nătate a fost solicitat să meargă mai 
des în mijlocul acestora. Mult a- 
preciate de oamenii muncii din ra
ion au fost apoi conferințele pe teme 
agricole și zootehnice prezentate de 
tovarășii Bica Virgil, Suhov Maria, 
Dărămtiș Ioan, Stoica Sorin și alti 
ingineri agronomi și medici veteri
nari, din care colectiviștii au des
prins învățăminte prețioase și so
luții practice cu privire la sporirea 
producției la ha, cu privire la creș
terea, îngrijirea și furajarea rațio
nală a animalelor. De remarcat este 
faptul că mare parte din conferen
țiari se prezintă temeinic pregătiți în 
Fața auditorilor, își actualizează con
ferințele și le expun liber, aceasta 
ridicîndu-le valoarea, făcîndu-le mai 
vii, mai atractive.

Alături de intelectualii de la cen
tru, o tot mai susținută propagandă 
prin conferințe desfășoară și unii 
membrii ai colectivelor de conferen
țiari de pe lîngă căminele culturale. 
Așa stau lucrurile la Stremț și Vin-

Invâțămînfului agrozootehnic-mai multă atentie
RA1D-ANCHETĂ LECȚII ATRACTIVE

Zilele de iarnă constituie un 
bun prilej pentru îmbogățirea cu
noștințelor colectiviștilor cu me
todele cele mai înaintate în ce 
privește organizarea muncii și a 
producției, folosirea unor noi so
iuri și hibrizi de cereale cu o pro
ductivitate sporită la ha, crește- 
Tea animalelor și a păsărilor în 
fermele zootehnice, aplicarea me- 
todeloi înaintate în legumicultură, 
pomicultură și viticultură. Toate 
aceste lucruri noi se învață la 
cercurile învățămîntului agricol 
de masă de 3 ani care se desfă
șoară din plin în această perioa
dă îti majoritatea unităților agri
cole socialiste din raion.

Totuși, sînt și unele conduceri 
de unități agricole, care nu acor
dă atenția cuvenită acestei impor
tante probleme.

Redăm mai jos cîteva constatări 
în urma raidului întreprins de re
dacția ziarului „Steaua roșie".

Cu lecțiile la zi
îndrumate și sprijinite îndeaproa

pe de către organizațiile de partid 
și comitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale, consiliile de con
ducere ale multor gospodării colec
tive au luat din timp măsurile cele 
mai corespunzătoare asigurînd con
dițiile materiale bunei desfășurări a 
învățămîntului agricol de masă, a- 
nal I și respectiv anul II. La gospo
dăria colectivă din Galda de Jos, 
de exemplu, funcționează 4 cercuri 
care cuprind peste 200 de cursanți. 
Lecțiile sînt ținute la zi. Pînă la 
data de IZ decembrie la toate cercu
rile au fost predate cîte 9 lecții. 
Precuparea consiliului de conducere 
pentru învățămîntul agricol, pre
cum și interesul colectiviștilor de a 
cunoaște tot ce este nou se vede și 
din numărul mare de participanți la 
cursuri. La fiecare lecție participă 
între 55-60 colectiviști.

Jos, la Șard și Meteș, Zlatna, 
de Jos și alte așezări. Con-

peste
Oarda

țul de 
Galda 
ferențiarii din aceste comune discută 
conferințele primite, le actualizează 
și le prezintă cu regularitate, iar 
cînd consideră necesar, sub îndru
marea organizațiilor de partid, ela
borează chiar conferințe pe plan 
local.

Rău este însă faptul că nu 
tot stau lucrurile la fel. La 
de Jos, bunăoară, conferințele se țin 
rar și aceeași situație stăruie și la 
căminul cultural din Benic. Și apoi 
chiar și atunci cînd se țin, ele sînt 
citite în grabă fără a se accentua 
asupra părților esențiale. La Hă- 
pria conferințele sînt prezentate a- 
proape de aceiași oameni fapt ce le 
dă un caracter de monotonie, iar la 
Ighiu nici pînă în prezent nu s-a 
întocmit planificarea conferințelor a- 
gricole, științifice, pentru femei și 
tineret, ce urmează a fi prezentate în 
perioada de iarnă. Ce părere are 
tov. David Vasile, directorul cămi
nului cultural din Ighiu de acest lu
cru? Dar colectivul de conferențiari 
de aici? Mai poate el să-și merite 
numele îndată ce-i lipsește activi
tatea? Sînt apoi unele cămine cultu
rale unde conferințele se prezintă la 
întîmplare, rupte de actualitate și 
de preocupările colectiviștilor, iar în

Pregătirea temeinică a lecțiilor, fo
losirea celor mai atractive metode 
de predare a acestora au un mare 
rol în însușirea de către cursanți a 
materialului predat. Și, aceste pro
bleme se bucură de întreaga atenție 
la gospodăria colectivă din Vințul de 
Jos. Aici, tov. ingineră Dicu Lidia, 
lectoră la cercul de cultura plante
lor anul II, se preocupă cu multă 
sîrguință de pregătirea și' expune-

Rămînerea în urmi Muie recuperați
fel, la cercul de creșterea animale
lor anul II din Ighiel lector tov. 
Trifu loan) au fost ținute numai 3 
lecții. Nu stau mai bine lucrurile 
nici la. cercurile care funcționează în 
cadrul gospodăriei colective din Mi
halț. La cercul de cultura plantelor 
anul I, (lector tov. Cîrnaț Isidor) 
pînă la data arătată mai sus 
fost predate doar două lecții, iar la 
cercul de cultura plantelor anul II 
(lector tov. Cristea Simion) s-au 
predat abia 4 lecții. Rămînerea în 
urmă cu predarea lecțiilor se da- 
torește faptului că la aceste unități 
agricole nu se acordă atenția cuve
nită mobilizării cursanților, iar ți
nerea lecțiilor se amînă de pe o zi 
pe alta în mod cu totul ne justificat.

Desfășurarea în bune condițiuni a 
învățămîntului agricol de masă im
pune organizațiilor de partid, con
siliilor de conducere și specialiști
lor care lucrează în cadrul unităților 
agricole socialiste să ia toate mă
surile pentru a se respecta planifi
carea predării lecțiilor. De aseme
nea, trebuie mai bine organizată 
mobilizarea cursanților la lecții, de
oarece se constată că în unele gos
podării colective și mai ales în cele 
din Ighiu și Mihalț, predarea lecții
lor este rămasă în urmă. De axem- 
plu, la cercul pomicol anul II din 
Țelna (lector tov. Avram Maria), 
pînă la data de 17 decembrie, au 
fost predate doar 3 lecții în fața u- 
nui număr foarte mic de colecti
viști (cîte 7 din 35 înscriși). La

De ce se neglijează prezența ?
Participarea tuturor cursanților 

în zilele și orele stabilite constituie 
o problemă de seamă pentru buna 
desfășurare a leețiilor din cadrulîn- 
vățămîntitlui agricol de masă. A- 
colo unde organizațiile de partid și 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective acordă atenția cu
venită, mobilizării colectiviștilor, pre
zența la cursuri este tot mai bună. 
Și, discuțiile purtate de către 
cursanți asupra celor învățate do
vedesc interesul lor de a învăța cît 
mai multe lucruri noi, care, puse în 
practică, vor contribui din plin la 
sporirea producțiilor vegetale și ani
male.

alte părți, cazul la Sîntimbru, 
țele culturale din centrul de comu
nă, ’ _"‘j
sprijinul ce trebuie să-1 dea satului. 
Cîți conferențiari de la Sîntimbru. de 
pildă, au prezentat conferințe pe sce
na căminului cultural din Galtiu ? 
Ce răspuns dați acestor întrebări to
varăși activiști culturali de aici?

Dată fiind perioada deosebit de 
prielnică desfășurării unei susținute 
activități cultural-educative în care 
ne găsim, lipsurile ce se manifestă 
în propaganda prin conferințe trebu
iesc de îndată lichidate. Pe baza 
sarcinilor puse de partid și guvern 
în fața agriculturii, propaganda 
prin conferințe trebuie orientată în 
direcția unei largi popularizări a po
liticii partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, spre întărirea 
economico-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective. Propa
ganda prin conferințe trebuie să vi
zeze de asemenea, explicarea știin
țifică a fenomenelor naturii și socie
tății în scopul formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste a țărănimii co
lectiviste, combaterii cu tărie a ve
derilor înapoiate a misticismului și 
superstițiilor. Activiștii culturali, sînt 
chemați să-și aducă întreaga contri
buție pentru desfășurarea propagan
dei prin conferințe la un nivel tot 
mai înalt. E o sarcină de onoare și 
nimic nu trebuie să ni se pară prea 
greu pentru traducerea ei în viață. 

destul de puternice, neglijează

rea lecțiilor. Folosind materialele a- 
jutăfoare ca planșe, grafice, cereale 
din cultură proprie, diafilme etc., 
lecțiile sînt mai atractive și mai u- 
șor înțelese de către participanți. A- 
ceasta se vede atît din discuțiile 
purtate pe marginea temelor preda
te, cît și din numărul mare de parti
cipant! la fiecare lecție predată. Pî
nă la data de 17 decembrie aici au 
fost predate 10 lecții.

au

Cu toate acestea mai sînt încă ri
nele consilii de conducere care nu 
acordă în permanență atenția cuve
nită mobilizării cursanților de-a par
ticipa la cercurile la care au fost în
scriși. Așa se petrec lucrurile 4a 
gospodăria colectivă din Oarda de 
Jos. Aici, funcționează două cercuri 
de cultura plantelor anul II și un 
cere de cultura plantelor anul I. 
Dacă la cele două cercuri anul II 
lecțiile sînt ținute la zi (cîte 9 lec
ții), iar numărul cursanților care 
participă la fiecare lecție trece de 
40, nu același lucru se poate spune 
și despre cercul de cultura plantelor 
anul I. Aici numărul participanților 
la unele lecții este sub 50 la sută, 
iar lecțiile sînt rămase în urmă' 
ținîndu-se doar 5 lecții. In ziua d/. 
14 decembrie la orele 13 a fost a 
nunțată ținerea lecției a Vl-a cu te
ma „Cerințele plantelor față de 
condițiile climatice". Dar la ora 
stabilită s-a prezentat un singCȘ 
cursant din cei 40 înscriși. Dună . 
cele relatate de tov. profesoară Fe- 
chete Finica, lectora cercului, zilele 
si orele ținerii lecțiilor au fost sta
bilite de către cursanți, ca fiind cele 
mai potrivite. Cu toate acestea nici 
membrii consiliului de conducere nit 
au constituit un exemplu bun. Ei au 
participat doar la prima lecție. Ca 
o lipsă- serioasă este apoi slaba 
preocupare pentru mobilizarea celor
lalți cursanții spre a participa la 
lecțiile următoare.

Această stare de lucruri trebuie să 
dea de gîndit consiliului de condu
cere care este obligat să ia de ur
gență toate măsurile pentru mobili
zarea cursanților, spre a se asigura 
ținerea lecțiilor planificate la timp.

CONCLUZII
Cu ocazia raidului întreprins s-a 

constatat că, acolo unde organiza
țiile de partid și consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective 
dovedesc preocupare față de buna 
desfășurare a învățămîntului agri
col. și se îngrijesc de mobiliza
rea cursanților, activitatea cursu
rilor s-a dovedit tot mai rodnică.

Cu toate aceste bune rezultate, 
faptele ne arată că mai sînt unele 
cercuri, ce-i drept puține la nu
măr, a căror activitate nu se des
fășoară la nivelul cerut, s-au pre
dat mai puține lecții și în fața u- 
nui număr redus de cursanți. Cau
za principală care a dus la rămî- 
nerea în urmă o constituie slaba 
preocupare a consiliului de con
ducere în mobilizarea cursanți
lor și mai ales la cercurile de a- 
nul I așa cum se întîmplă la Oar
da de Jos, Ighiu, Mihalț, Benic 
și altele.

Acolo unde predarea lecțiilor 
este rămasă în urmă, este necesar 
să se prevadă ținerea mai multor 
lecții pe săptămînă. De asemenea, 
organizațiile de partid și consi
liile de conducere trebuie să ia 
măsuri pentru mobilizarea tutu
ror cursanților la lecții.



Conțiwwiliii de idei, problemă de bază 

a învălămînfuluî de partid 

DEZBATERI RODNICE

Rezultatele pozitive pot fi multiplicate

La fabrica „Ardeleana" în 
anul școlar al învățămîntului 
de partid 1963—1964 prin grija 
•organizației de bază au fost 
organizate mai multe forme ale 
învățămîntului de partid. Una din
tre acestea este cursul seral anul II, 
propagandist tov. Mandrosca loan.

In ultima ședință a cursului s-au 
făcut discuții în jurul temei: „Prețul 
de cost al producției industriale și 
căile de reducerea lui". La această 
temă propagandistul, fiind bine pre
gătit pentru conducerea discuțiilor, a 
fixat două probleme de bază, mat 
importante și anume: prețul de cost 
al producției industriale și structura 
lui și căile de reducere a prețului 
de cost.

înainte de a da cuvîntul la dis
cuții, propagandistul a amintit 
cursanților necesitatea dezbaterilor 
teoretice a problemelor puse în dis
cuție și apoi legarea lor de viața 
practică din cadrul întreprinderii. 
Aceasta, pentru a vedea cum au reu
șit cursanții să-și însușească din 
■punct de vedere teoretic cele stu
diate, cum au fost înțelese proble
mele șî ca urmare în ce măsură reu
șesc să le lege de activitatea econo
mică.

Intr-adevăr, din discuțiile purtate 
fn cadrul cursului s-a desprins căci 
cursanții au reușit să-și însușească 
c»le studiate legînd problemele teo
retice de cele practice de la locul 
lOr de muncă.

Referindu-se la reducerea prețului 
de cost al produselor tov. Cadar 
Cornel a expus pe larg, pe baza ce
lor studiate, care sînt căile care duc 
la reducerea prețului de cost și a 
amintit printre altele introducerea 
tehnicii noi, inovații, mica mecani
zare. Imbinînd problemele teoretice cu 
cele practice tov. Cadar C. a scos în 
evidență că în fabrică au fost intro
duse mașini de înaltă productivitate 
cu care în aceeași unitate de timp, 
cu același număr de salariați se 
produce mai multă încălțăminte de 
calitate superioară și la un preț de 
cost mai scăzut, realizînd în ace
lași timp însemnate economii. A- 
poi, a arătat tov. Cadar, în fabrica 
noastră au fost instalate motoare e- 

ctrice la fiecare mașină și lumină 
fluorescentă, ceea ce contribuie la 
reducerea simțitoare a energiei elec
trice, Ia crearea unor condiții din 
■CfBn.ce mai bune în procesul de 
producție. Aceste măsuri contribuie 
îa folosirea la maximum a capaci
tății de producție a mașinilor, la fo
losirea cu rezultate mai bune a e- 
nergiei electrice. Introducerea nou
lui în procesul de producție duce 
nu numai la creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost 
al încălțămintei, dar în același timp 
ușurează munca noastră. In înche
ierea discuțiilor purtate tov. Cadar 
a arătat că reducerea permanentă a 
prețului de cost al încălțămintei tre
buie să fie o preocupare permanentă a 
organizației de bază, a fiecărui mun
citor, întrucît constituie un obiec-

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

Alegerea noilor comisii și comitete ale femeilor
In prezent în raionul nostru, fe

meile din întreprinderi și instituții, 
din gospodăriile colective, sate și 
•comune se întrunesc în adunări pen
tru a analiza activitatea pe care au 
desfășurat-o și a alege noile comisii 
și comitete ale femeilor. Este un e- 
veniment important și un bun pri
lej de a scoate în evidență contribu
ția femeilor în toate domeniile vieții, 
politice, economice și social-cultura- 
le, îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

La adunările ce au avut loc pînă în 
prezent în comunele Cricău, Vințul 
de Jos, Hăpria, Berghin, Ampoița. 
Meteș, Șard și altele, au participat 
un mare număr de femei, care cu 
răspundere au analizat felul cum 
s-a muncit pentru îndeplinirea sar
cinilor economice și obștești. In ca
drul adunărilor au fost făcute nu
meroase propuneri, menite să ducă 
la îmbunătățirea muncii.

Pentru noi succese
La adunările pentru alegeri ce 

s-au desfășurat pînă în prezent în 
17 circumscripții, în comuna Mi- 

tiv de seamă trasat de cel de-al III- 
lea Congres al P.M.R.

Discuțiile purtate de tov. Hristea 
Stavru, Breazu Elena și alții aii 
fost axate pe alte probleme legate 
de reducerea prețului de cost. S-a 
arătat, de exemplu, că un rol de sea
mă în îndeplinirea acestui obiectiv 
ÎI constituie și metodele înaintate 
de muncă, inovațiile și ra
ționalizările, întreținerea în cele 
mai bune condițiuni de funcțio
nare a mașinilor și utilajelor, pre
lungirea vieții lor, economisirea de 
materii prime și materiale, folosirea 
în întregime a timpului de lucru.

Rgferindu-se Ia introducerea unor 
metode noi de muncă, tov. Hristea 
S. a arătat că metoda controlului în 
lanț a dus la reducerea rebuturilor, 
la îmbunătățirea calității produse
lor. De asemenea a fost redus nu
mărul de calapoade prin metoda de 
a lucra pe șan, realizînd prin aceas
ta însemnate economii la prețul de 
cost întrucît calapoadele costă cu 
molt mai mult decît șanurile.

Cursanții au dezbătut și alte as- 
necte ale muncii oractice din cadrul 
fabricii ca, înlocuirea unor materiale 
care ati un preț mai ridicat cu altele 
mai ieftine și cu caracteristici supe
rioare în producție.

Convorbirile ce au avut loc în ca
drul cursului seral anul II de la fa
brica „Ardeleana" ar fi fost și mai 
rodnice dacă cursanții care au luat 
cuvîntul s-ar fi referit și la ce anu
me ar mai trebui să se facă în viitor 
pentru reducerea prețului de cost. 

Discuții lipsite de conținut, 
nelegate de viață

Cercul de studierea Statutului 
P.M.R., de la fabrica „Ardeleana" 
în care sînt încadrați 16 tovarăși din 
care 13 sînt candidați de partid este 
condus de propagandistul Moraru 
Teodor. La ultima ședință a cercului 
s-a discutat despre primirea în 
partid. Tema, prezintă importanță 
deosebită pentru activitatea organe
lor și organizațiilor de partid. Ea 
însă n-a constituit, în cadrul discu
țiilor cercului, o dezbatere temeini
că, cu continui, legată de munca 
practică desfășurată de organizația 
de partid din fabrică. Aceasta și 
datorită faptului căci propagandistul 
n-a reușit să folosească cele mai 
bune metode pentru a antrena în 
discuții cursanții.

La întrebarea, cine poate fi mem
bru al partidului, tov. Roșu Ioan II, 
referindu-se la prevederile statutului 
P.M.R. a arătat cine poate fi mem
bru de partid. Tot tov. Roșu a mai 
discutat despre stagiul de candidat, 
despre felul cum se face primirea în 
rîndul candidaților de partid. In 
discuțiile lor tov. Mihăltan Ioan și 
Cutcan Etela s-au referit la drep
turile și îndatoririle membrilor și 
ca”didati'or de partid. Răspunsurile 
însă au fost mecanice, școlărești, 
lipsite de analiză, fără interpretare 

halț au participat peste 460 de femei. 
La discuțiile ce s-au purtat pe mar
ginea activității desfășurate în ca
drul circumscripțiilor, au luat cu
vîntul 54 de femei. Aceasta dove
dește preocuparea femeilor pentru 
rezolvarea sarcinilor legate de acti
vitatea femeilor, dorința lor de a 
obține noi succese. Numeroase au 
fost propunerile făcute în acest scop. 
Astfel, în cuvîntul lor tov. Breazu 
Paraschiva și Breazu Firvonia au 
propus să ducă o muncă susținută 
pentru mărirea numărului de abona
mente la revista „Femeia" și „Să- 
teanca", precum și la alte publica
ții, în scopul creșterii nivelului poli
tic și de cultură generală al femei
lor.

Referindu-se la necesitatea ca fe
meile să participe la învățămîntul a- 
gricol de masă, tovarășa Deceanu 
Rozalia a propus să se ducă o mun
că susținută pentru mobilizarea fe
meilor la învățămîntul agricol.

Propuneri prețioase au mai făcut 
și alte tovarășe, ce au luat cuvîntul 
cu ocazia adunărilor ce au avut loc 
pînă în prezent. 

și legarea lor de activitatea practi
că de partid.

Lipsite de conținut au fost și alte 
răspunsuri date de unii cursanți Ia 
întrebările propagandistului. Ba 
chiar și multe explicații date de 
propagandist n-au fost în măsură să 
îmbine problemele teoretice cu cele 
practice. Deși la fabrica „Ardelea
na", organizația de bază a obținut 
rezultate bune în ce privește munca 
pentru întărirea rîndurilor partidu
lui, despre acest lucru nu s-a amin
tit în cadrul discuțiilor. Și primirea 
în partid a fost discutată simplist 
fără a se analiza sarcinile deosebit 
de importante reieșite din docu
mentele partidului și în mod deosebit 
din hotărîrile plenarei C. C. al 
P.M.R. din aprilie 1962.

Este cunoscut faptul că perioada 
stagiului de candidat de partid con
stituie timpul cînd candidați! de 
partid cu ajutorul organzației de 
bază trebuie să se pregătească pen
tru a putea intra în rîndul membri
lor de partid. In cadrul convorbirilor 
această problemă ar fi trebuit să 
fie larn dezbătută pentru a face ca 
cei prezenți, în majoritate candidați 
de partid, să înțeleagă importanța 
stagiului de candidat, sarcinile ce le 
revin în această perioadă.

Ea însă a fost trecută sub tăcere. 
Și nu este întîmplător că mai sînt 
unii candidați de partid și chiar în 
acest cerc, care nu-și îndeplinesc 
sarcinile încredințate, cum este tov. 
Simedru Gligor, care nu a luat par
te Ia nici o ședință a cercului, iar 
împotriva acestor lipsuri nu s-a 
luat atitudine critică.

Pentru a lichida aceste lipsuri în 
viitor și pentru a ridica activitatea 
acestui curs Ia nivelul celor frun
tașe este indicat ca biroul organiza
ției de bază să dea un ajutor mai 
calificat propagandistului pentru 
a-și putea îndeplini sarcina încre
dințată. 4 ■?;

Un grup de delegați la conferință discutînd în una din pauze.

Gata pentru producția anului viitor
Cu puține zile în urmă, colectivul 

de muncă de la Uzinele chimico-me- 
tahirgice din Zlatna a raportat că 
datorită muncii desfășurate șî-a 
realizat în întregime sarcinile de 
olan pe anul 1963, realizînd un vo
lum de economii de peste 2.400.000 
lei. Demn de scos în evidență este 
apoi faptul că în urma măsurilor 
luate pentru introducerea tehnicii 
noi, pentru continua ridicare a cali
ficării cadre'or, în amil ce se încheie 
peste puține zile, a fost realizată o 
productivitate înaltă depășindu-se cu 
mult indicatorul planificat.

Rezultatele obținute se datoresc 
în primul rînd hărniciei muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor de aici. 
In același timp trebuie arătat că ele 
sînt și rodul pregătirii intense făcute 
cu un an în urmă, cînd s-au luat 
toate măsurile pentru a se asigura 
buna desfășurare a producției, încă 
din primele zile ale noului an. Și. 
desigur experiența cîștigată în de
cursul anului a constituit pentru 
conducerea uzinei un important 
punct de plecare pentru pregătirea 
și mai temeinică a producției anu
lui 1964.

Din unele deficiențe manifestate 
în acest an, în special în ce privește 
aprovizionarea cu materie primă a 
sectorului metalurgic s-au tras toa
te învățămintele necesare, prevăzîn-

Conferința organizației orășenești 
U.T.M. Alba Iulia, pentru dare de 
seamă și alegerea noului organ de 
conducere, a analizat activitatea pe 
care au desfășurat-o organizațiile 
de tineret îndrumate de Comitetul 
orășenesc U.T.M. pentru mobilizarea 
tinerilor din unitățile industriale la 
îndeplinirea sarcinilor de producție, 
contribuția acestora la activitatea 
economică și rezultatele obținute în 
perioada care s-a scurs de la ulti
mele alegeri și pînă în prezent. Au 
fost dezbătute de asemenea proble
me legate de viața de organizație, 
de participarea tinerilor la activita
tea cultural-sportivă, la diferite ac
țiuni cu caracter obștesc. Au fost 
scoase în relief succese de seamă în 
ce privește activitatea pe care au 
desfășurat-o în această perioadă or
ganizațiile U.T.M. din școli în ve
derea mobilizării tuturor elevilor 
pentru obținerea celor mai bune re
zultate la învățătură pentru un în- 
vățămînt de calitate.

Contribuția tineretului în procesul 
de producție la îndeplinirea sarci
nilor de plan este oglindită în da
rea de seamă prin numărul mare de 
tineri fruntași, în producție, în ac
tivitatea obștească și la învățătură, 
în munca pe care o desfășoară or
ganizația orășenească U.T.M.

Alături de problemele economice, 
darea de seamă și discuțiile purtate 
de un însemnat număr de utemiști 
prezenți la conferință au scos în 
evidență felul cum s-a preocupat Co
mitetul orășenesc de educarea co
munistă a tinerelului, problemă ce 
a stat în centrul dezbaterilor confe
rinței organizației orășenești U.T.M.

Astfel, ca urmare a unei mai sus
ținute preocupări din partea Comi
tetului orășenesc U.T.M. în perioa
da raportată. învățămîntul politic 
s-a desfășurat la un nivel mai înalt, 
cu un conținut mai bogat. In anul 
de învățămînt politic 1962-1963 au 
fost organizate 42 cercuri, care au 
cuprins 1.600 tineri, iar în anul șco
lar 1963-1961 numărul cercurilor a 

du-se măsuri concrete ca în viitor a- 
semenea cazuri să nu se mai repete, 

încă cu cîteva luni în urmă de 
îndată ce au fost prelucrate cifrele 
de plan la nivelul conducerii, în 
cadrul uzinei, au fost formate colec
tive pe secții, care au studiat în mod 
amănunțit toate rezervele de crește
rea producției și productivității mun
cii, făcîndu-se propuneri deosebit de 
valoroase. Odată centralizate aceste 
propuneri au fost din nou supuse 
discuției, iar cele găsite juste au fost 
prinse în planul de măsuri tehnico- 
organizatorice. La fiecare obiectiv 
s-a prevăzut termen precis de reali
zare și cine anume răspunde de în
făptuirea lui. Periodic, conducerea 
întreprinderii a analizat și analizea
ză felul cum se înfăptuiesc aceste 
măsuri, care este eficiența lor eco
nomică. Dat fiind sarcinile sporite 
ale anului viitor, obiectivele de mai 
mare urgență, au fost prevăzute a 
fi înfăptuite în lunile primului tri
mestru și chiar înainte de începerea 
producției anului viitor. Astfel, s-a 
asigurat întregul stoc tampon de 
materie primă, spre a se evita even
tualele întreruperi ce-ar putea fi 
cauzate de capriciile iernii. In ca
drul sectorului metalurgic, ca de 
altfel în toate sectoarele, s-a asigu
rat întreg materialul necesar repa
rării eventuale a cuptoarelor și a 

crescut cu încă 3, iar al cursanților 
cu 200.

In școli au fost organizate întîl- 
niri ale tinerilor cu activiști de partid 
și de stat și cu muncitori fruntași 
din întreprinderi. Eficiența învăță
mîntului politic este oglindită prin 
participarea mai activă a ținerilor 
atît la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, cît și a celor pe linie de or
ganizație. Aproape 800 tineri sînt 
antrenați în întrecerea socialistă, 
din care mai mult de 80 sînt eviden- 
țiați în întrecere, pentru rezultatele 
deosebite ce le-au obținut în pro
ducție. Printre aceștia se numără 
tov. Trif Traian, Bîldea Pavel și 
Galdea Ioan de la S.A.C.R., Opriș, 
loan, Bîldea Ghiță de la fabrica 
„Ardeleana", Dumitrean Augustin, 
Onea Ilarie de la șantierul 4 con
strucții și mulți alții.

In școli învățămîntul politic a 
constituit un ajutor de preț în spri
jinul tinerilor de a înțelege mai 
bine necesitatea de a învăța pentru 
a deveni cadre bine pregătite. Pro
centul de elevi care obțin, note bune 
și foarte bune este tot mai ridicat.

In cadrul lucrărilor Conferinței o- 
rășenești U.T.M. au mai fost scoase 
și alte rezultate pozitive privind 
preocuparea Comitetului orășenesc 
U.T.M. pentru educarea comunistă a 
tinerilor. In același timp, au fost 
criticate o seamă de aspecte negati
ve, care s-au făcut simțite în munca 
pentru îndeplinirea acestei importan
te sarcini trasate de partid.

Referindu-se la unele aspecte ale 
activității organizației U.T.M. de la 
fabrica „Ardeleana" tovarășa Pin- 
tea Ana în discuțiile purtate a cri
ticat Comitetul orășenesc U.T.M. 
pentru faptul că nu a acordat tot 
ajutorul organizației U.T.M. din 
fabrică în vederea îmbunătățirii 
muncii acesteia privind educarea 
comunistă a tinerilor. Din această 
cauză, în fabrică, unii tineri mani
festă acte de indisciplină influen
țând negativ îndeplinirea sarcinilor 
de producție. De aceea, a spus îrț 
încheiere tovarășa Pintea Ana 
este necesar ca noul organ ales să 
acorde mai mult sprijin organizației 
U.T.M. de la. fabrica „Ardeleana",.

Școala de mecanici agricoli pregă
tește cadre pentru agricultura socia
listă. Utemiștii de aici se străduiesc 
să-și însușească tainele conducerii 
mașinilor agricole a spus în discuții 
tînărul Ionel Alexandru. Dar noi am 
fost vizitați prea rar de membrii 
Comitetului, orășenesc U.T.M.

Alți participanți la discuții prin
tre care tov. Truța loan, Lăpăduș 
loan, Mariș. Petru și alții s-au refe
rit la faptul c.ă noul organ ales va 
trebui să se ocupe mai mult de îm
bunătățirea muncii de educare co
munistă a tineretului, aceasta să fie 
una din preocupările permanente a- 
tît a Comitetului orășenesc U.T.M. 
cît și a tuturor organizațiilor U.T.M. 
de pe raza orașului nostru.

altor utilaje, s-a făcut o revizuire a 
utilajului, s-a verificat instalația e- 
lectrică etc. Halele vechilor insta
lații care ar fi putut crea unele greu
tăți, au fost demolate. In general, 
trebuie arătat că, datorită preocu
pării dovedite, măsurile pe 1963 din 
planul tehnico organizatoric au fost 
înfăptuite. Pentru continua creștere 
a productivității muncii. în cadrul 
uzinei au fost organizate 2 cursuri 
de ca’ifkare, iar în direcția ridicării 
calificării s-a intensificat munca 
cabinetului tehnic din cadrul uzinei, 
care răspunde de organizarea perio
dică a lectoratelor.

In pregătirea producției anului 
viitor, demn de scos în evidență este 
faptul că a crescut și crește numă
rul muncitorilor, care participă în 
mod direct la găsirea de noi căi pen
tru continua îmbunătățire a proce
sului de producție. Comuniști ca Do
minic Alexandru, Avram Nicolae, 
Francisc Filus și alții, nu numai că 
au făcut propuneri deosebit de pre
țioase, dar participă cu entuziasm 
la înfăptuirea lor, mobilizînd totoda
tă și alți muncitori Ia traducerea în 
viață a acestor propuneri.

Colectivul uzinei chimico-metalur- 
gice Zlatna, are de înfăptuit în 1964 
sarcini deosebite. Și nu încape în
doială că, mobilizat de organizația 
de partid, aceste sarcini vor fi înde
plinite și depășite. Chezășie a aces
tui fapt sînt atît măsurile luate pînă 
acum cît și hotărîrea și hărnicia a- 
cestui colectiv entuziast.
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ducere din gospodăriile colective au 
fost îndrumate să studieze cu întrea
ga atenție posibilitățile de care dis
pun și să-și formuleze obiectivele 
pentru noul plan de producție. In 
multe gospodării ca cele din Galda 
de Jos, Cricău, Bucerdea Vinoasă și 
altele s-au studiat temeinic perspec
tivele dezvoltării gospodăriilor res
pective, urmînd ca în momentul în
tocmirii planurilor, sarcinile ce de
curg să fie incluse în planurile pen
tru anul 1964. La Cistei, Bucerdea 
Vinoasă, Berghin, Henig și alte uni
tăți au fost identificate noi suprafețe 
pentru dezvoltarea pomiculturii .și 
viticulturii care vor contribui. în mod 
nemijlocit la dezvoltarea acestor u- 
nităti. la întărirea lor economico-or- 
gani’atorică.

Planul de producție pe 1964 în 
gospodăriile colective trebuie să re
flecte întru totul mărețele obiective 
trasate oamenilor muncii din agri
cultură de cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului nostru, de-a dezvolta 
necontenit producția agricolă, de a 
spori productivitatea în agricultură, 
lată de ce, ținînd cont de cifrele o- 
rientative. consiliile de conducere din 
gospodării, cu sprijinul larg al irigi- 
nerilor agronomi și zootehniști și sub 
îndrumarea organizațiilor de partid, 
trelwie să facă o amnlă analiză a 
posibilităților, să stabilească măsuri 
concrete pentru dezvoltarea fiecărui 
sector de producție în raport cu con
dițiile economice și naturale de care 
dispune.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru au toate condițiile pentru a 
asigura o folosire mai intensivă a 
pămîntului, sporind într-o mai mare 
măsură producția cerealieră la hec
tar. Pentru aceasta cifrele ce vor fi 
înscrise în planurile pe 1964 trebuie 
să fie mobilizatoare și să fie spriji
nite în același timp de măsuri con
crete. La Mihalț. Vințul de Jos, 
Drîmbar și altele sînt terenuri fer
tile, care, lucrate în condițiile cerute 
de agrotehnică, dau recolte deosebi
te. Dat fiind că aceste terenuri nu 
sînt îngrășate, nu sînt lucrate așa 
cum cere știința agricolă, produc
țiile realizate sînt sub posibilități. 
Gospodăria colectivă din Mihalț, de 
pildă, n-a îngrășat în acest an nici 
jumătate din suprafața propusă. Tot 
în aceste gospodării ca și la Micești 
și Sard sînt condiții pentru o dez
voltare mai mare a sectorului legu
micol, care, de asemenea, aduce 
mari venituri. In planurile de pro
ducție. ce se întocmesc, dezvoltarea 
acestor sectoare trebuie să fie cu
prinsă în modul cel mai judicios, pe 
măsura posibilităților existente. Să 
fie combătute tendințe ca cele mani
festate la Mihalț, de a se prevedea 
pe 1964 producții mai mici ca cele rea
le obținute în 1963. Pentru anul 1964, 
o mai mare atenție la întocmirea 
planurilor de producție, trebuie ra
cordată folosirii seminței de înaltă 
productivitate și extinderii culturilor 
intercalate și duble. Avem în această

De la o săptâmlnă la alta
In ultima săptămînă, viața inter

națională a continuat cu evenimen
te la fel de importante ca și în săp- 
tămînile anterioare. Iată pe scurt 
cîteva din principalele evenimente 
internaționale ale săptămînii:

★ La 13 decembrie, în Comitetul 
pentru problemele sociale, umanita
re si culturale al Adunării Generale 
a O.N.U. s-au încheiat dezbaterile 
asunra propunerii romîne întitulate: 
„Măsuri pentru promovarea în rîn- 
diirile tineretului a ideilor păcii, res
pectului reeioroc și înțelegerii între 
popoare". Ideea propusă de delega
ția romînă a fost recunoscută în 
mod oficial și unanim. Totodată se 
recunoaște necesitatea că această 
declarație să fie elaborată de O.N.U. 
pe baza proiectului de Declarație 
propus de Romînia.

★ Săptămînă trecută a fost pro
clamată în mod solemn independen
ța Kenyei. Peste 250.000 de oameni 
care s-au adunat la mitingul din 
Nairobi au aclamat arborarea dra
pelului national al ce1"i de-al 34-lea 
stat independent al Africii.

Referindu-se la politica externă a 
Kenyei independente, primul mi
nistru Yomo Kenyatta a declarat. 
„Dorim să fim prieteni cu întreaga 
lume. Nu putem considera drept 
prieteni pe cei ce vor să ne exploa
teze. Vom promova o politică de Re
angajare".

★ In timpul și după încheierea 

direcție experiența bună a multor 
gospodării colective ca cele din Te- 
iuș, Galda de Jos și altele și ea va 
trebui extinsă în toate gospodăriile 
colective din raion.

Dezvoltarea creșterii animalelor, 
reprezintă pentru marea ma joritate a 
gospodăriilor noastre colective din 
raion o principală cale pentru dez
voltarea și întărirea lor economîco- 
organizatorică. Gospodăriile agrico
le colective din Berghin, Teiuș, Cis
tei, Galda de Jos și altele au reali-, 
zat în acest an din sectoarele zoo
tehnice venituri de sute de mii lei. 
Posibilități asemănătoare există și 
în celelalte G.A.C.-uri din ra
ionul nostru, cum sînt cele din 
Vințul de Jos, Ighiu, Galtiu, To- 
toi și altele. In planurile de produc
ție de viitor vor trebui să se pre
vadă sporirea efectivelor de animale 
pe măsura posibilităților și în raport 
cu numărul acestora să se stabileas
că măsurile concrete pentru asigu
rarea bazei furajere și a spațiilor 
pentru cazare. Se cere a. se acorda o 
mai mare atenție creșterii vacilor cu 
lapte, mai ales că în majoritatea 
gospodăriilor noastre colective sînt 
colectiviști cu o mare experiență în 
acest sector. Toată atenția trebuie 
de asemenea acordată și celorlalți 
indici ce vor fi prevăzuți în planu
rile de producție.

Definitivarea planurilor de pro
ducție se va face după ce ele au fost 
supuse dezbaterii în adunările gene
rale ale colectiviștilor. Organizațiile 
de partid au datoria de-'a mobiliza 
masa colectiviștilor să-și aducă în
treaga lor contribuție la îmbunătă
țirea acestor planuri, făcînd propu
neri concrete pentru folosirea și mai 
completă a posibilităților de sporirea 
producției vegetale și animale, de 
dezvoltarea și consolidarea gospodă
riei. In același timp, membri colec
tiviști să se simtă din prima zi mo
bilizați pentru traducerea în viață a 
tuturor obiectivelor planului de pro
ducție.

De felul în care colectiviștii vor 
înțelege să muncească, să. apere cu 
fermitate și să consolideze averea 
obștească, depinde dezvoltarea ne
contenită a gospodăriei, creșterea ve
nitului lor și implicit a nivelului de 
trai.

vizitei în R.S.F. Iugoslavia a dele
gației de stat a R. P. Romîne, în co
loanele presei Iugoslave au apărut 
numeroase articole și comentarii 
consacrate rezultatelor acestei vizi
te și acordurilor semnate cu acest 
prilej. Sub titlul: „Convorbirile fruc
tuoase Tito-Gheorghiu-Dej“, ziarul 
„Borba" a publicat un articol în 
care se arată: „Vizita în Iugosla
via a delegației romîne de stat în 
frunte cu tovarășul Gheorghiu-Dej 
se poate încadra între vizitele de 
mare însemnătate, prin importanța

Pe scurt din viața Internațională
ei pentru dezvoltarea mai departe a 
relațiilor prietenești și de bună veci
nătate dintre cele două țări socialis
te, prin dorința exprimată reciproc 
de a se colabora pe plan interna
țional si prin atmosfera deschisă și 
cordială care a avut loc".

★ In ultimele zile autoritățile co
loniale engleze au arestat la Aden 
2.000 de persoane — au declarat în 
cadrul conferinței de presă, care a 
avut loc la Cairo, Arradji, reprezen
tant al partidului socialist, și Ha
lid Aii, membru at Comitetului Exe
cutiv al Congresului sindicatelor din 
Aden. Ei au dat publicității o decla
rație în care protestează cu hotărîre 
împotriva măsurilor luate de autori
tățile engleze din Aden.

CARTEA — UN
Biblioteca Școlii de 8 ani nr. 1 din 

Alba Iulia, are peste 5.000 de vo
lume (400 cumpărate anul acesta) 
și un număr de 300 cititori, care au 
citit în cursul acestui an 2.600 cărți.

Elevi ca Susană Maria, Rada Vio
rica, Rusu loan, Cîmpean Maria, 
Finta Pavel și alții au citit pînă a- 
cum peste 16 cărți fiecare.

In scopul dezvoltării interesului 
pentru lectură, organizația de pio
nieri împreună cu bibliotecara șco-

Fier vechi
De la începutul anului și pînă în 

prezent, Întreprinderea de colectarea 
metalelor din Alba lulia a trimis o- 
țelăriiior de la Hunedoara, aproape 
i.500.000 tone fier vechi, depășind 
cu 15 la sută prevederile planului.

In această acțiune patriotică au 
fost antrenați uri mare număr de 
oameni ai muncii tineri și vîrstnici 
din întreprinderi și instituții, pio-

O propunere ce trebuie 
analizată

Zilnicj unitatea de desfacere a 
produselor lactate din strada Unirii 
din orașul nostru este vizitată de 
tot mai Inulți oameni ai muncii în 
scopul aprovizionării lor cu produ
sele ce se desfac aici. In ultimul 
timp însă, consumatorii întîmpiriă o 
seamă de greutăți deoarece sînt ne- 
voiți să stea ore în șir în dorința ob
ținerii celor solicitate. Aceasta ca 
urmare a faptului că pe lîngă alte pro
duse lactate se distribuie aici _ și 
lapte pentru abonați (singura unita
te de acest fel din oraș). Față de 
această situație conducerea O.C.L. 
Comerț mixt are datoria să analize
ze această stare de lucruri și să des
congestioneze unitatea de aici de 
desfacerea . laptelui către abonați, 
încredințînd această sarcină altor 
magazine alimentare, în funcție de 
domiciliul abonaților.

UN GRUP DE CETĂȚENI

La biblioteca din 
Mihalf, biblioteca
ră tov. Breazu 

Mariana, insigna 
de „Prieten al căr
ții" a fost acordată 
unor tineri fără 
ca aceștia să fi 
citit cărfile din 
bibliografia con
cursului „lubifi 
cartea'.

Bibliotecara : 
Ioanei... Ține și 
tu o insignă. Doar 
și tu îi fi citit 
ceva !...

★ Pe străzile orașului Seul s-a 
desfășurat duminică o demonstrație 
de protest împotriva hotărîrii guver
nului sud-coreean de a-i elibera din 
închisoare pe unii dintre ofițerii su
periori ai fostului președinte Li Sîn 
Man, care s-au făcut vinovați de 
crime si falsificarea alegerilor din 
1960.

★ Consiliul de Securitate, întru
nit în dimineața zilei de 16 decem
brie a recomandat Adunării Gene
rale să primească în calitate de 
membri ai O.N.U. tinerele state a- 
fricane Zanzibar și Kenya.

In aceeași zi Adunarea Generală a 
votat primirea celor două state în 
Organizația Națiunilor Unite.

★ La 16 decembrie, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei al 
R. P. Romîne, AAihail Florescu, a so
sit la Berlin pentru a participa la 
inaugurarea Conductei petroliere 
„Prietenia", în calitate de președinte 
al Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru petrol si paze.

★ Ziarul „Nation Africane", rela
tează că conducătorii Partidului Co
munist din Maroc, Aliyata, Abdel- 
slom Burgia și Abdallah. Layachi, 
arestați de către autorități, au com
părut în fața judecătorului de in
strucție al tribunalului militar din

p) j~) E) j

Ziarul „Al Mukafin" a publicat în 
legătură cu aceasta numeroase de
clarații ale colectivelor de munci
tori, țărani, tineret, în care se cere 
punerea imediată în libertate a con
ducătorilor Partidului. Comunist din 
Maroc.

BUN PRIETEN
Iii, folosesc forme tot mai interesan
te ca: ore de basme pentru elevii 
din clasele I-IV, seri de poezii, șeză
tori literare, simpozioane pentru e- 
levii din clasele V-VII etc. Cartea 
a devenit un bun prieten al elevilor. 
Dovadă este numărul mare de citi
tori care crește de la o lună la alta. 
Numai în ultimele două luni, elevii 
școlii noastre au citit aproape 1.000 
de cărți.

LALUȚ GHEORGHE, elev

oțelâritlor
nieri și elevi dn cuprinsul raionului 
nostru.

Cunoscută fiind importanța ac
țiunii de colectare a fierului vechi, 
peste tot în cadrul întreprinderilor, 
instituțiilor, comunelor și satelor ra
ionului, acțiunea de colectare a fle
rului vechi s-a desfășurat sub lo
zinca „Cît mai mult fier colectat și 
predat furnalelor patriei". Cele mai 
frumoase rezultate în această acțiu
ne le-au avut colectivele de muncă 
de la U. C. M. ZIatna, între
prinderea de industrie locală și între
prinderea de morărit Alba Iulia care 
au colectat și predat I.C.M.-ului în 
acest an cantitatea de peste 700.000 
tone fier vechi depășindu-și cu mult 
prevederile planului.

GLIGOR VARGA
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O.C.L. COMERȚ MIXT — ALBA IULIA

vă invită să petrecefi un revelion plăcut la restaurantele: 

„DACIA",
„STRUGURUL" Alba Iulia 

și „CENTRAL0 ZIatna
Meniu bogat de mîncăruri și specialități de artă culinară

— BĂUTURI ALESE — MUZICĂ —
Rețineți mese din timp de la responsabilii restaurantelor 

„DACIA", STRUGURUL" și CENTRAL" ZIatna

Aspiratoare de praf „RECORD" se vînd și cu 
plata în rate la magazinele O. C. L. Comerț mixt din 
Alba Iulia și ZIatna.

LUNA CADOURILOR
UN CADOU UTIL, pentru toate vîrstele 
puteți cumpăra de la magazinele O. C. L. 
Comerț mixt din Alba Iulia și ZIatna.
..r-r-.......... ............................................ ....................................... ~ ■■■■................................

FILMUL SĂPTĂMÂNII

Câpllanll lagunei albastre
O zi senină în golf. Copiii s-au 

strîns la țărm. Aici își petrec cea 
mai mare parte a timpului lor liber, 
îmbarcați pe „Sputnik" și pe „Al
batros" — două bărci cu motor — 
se avîntă în larg.

Cel mai îndrăzneț dintre toți e 
Leoșka, un puști plin de tempera
ment, ambițios și mîndru. Titlul lui 
de căpitan e recunoscut de toți co
piii, căci nimeni nu e în stare ca 
dînsul să conducă cu atîta compe
tență.

Folosindu-se de timpul frumos.

IN CLIȘEU : O scenă din filmul „Căpitanii lagunei albastre".

Un neajuns ce-și cere 
rezolvarea

In scopul satisfacerii cerințelor 
mereu crescînde ale oamenilor mun
cii din Cib Chei, așezare îndepărta
tă a raionului nostru. în anii din 
urmă a fost construit aici un fru
mos magazin mixt de desfacere. Și, 
în rafturile magazinului, noi am gă
sit de fiecare dată tot felul de măr
furi și într-un bogat sortiment.

In ultimul timp însă, din rafturi
le magazinului au început să lip
sească unele produse și în special 
cișmele de cauciuc. Sau chiar cînd 
acestea se găseau erau de mărimi 
nenm-ocmmzătoare.

Mirați oarecum de acest fant ani 
întrebat de mai multe ori ne gestio
narul magazinului tov. Perța Ni- 
colae, de ce nu se găsește acest ar
ticol? Si răspunsul i-a fost întot
deauna scurt „fiindcă nu se găsesc 
în depozit"!

Cu un asemenea răspuns însă,, 
nu ne-am mulțumit. Interesîndu-ne, 
am aflai că în denozitul de desfa
cere O.C.L. Alba Iulia, de unde se 
aprovizionează și magazinul nostru-,, 
există din abundență cisme de cau
ciuc dar că, tovarășul gestionar al 
magazinului nu le-a solicitat. Ce pă
rere are tov. Perța Nicolae de acest 
lucru?

Un grup de corespondenți din 
Cib Chei

Leoșka și prietenul său Sanika au 
pornit în larg la pescuit. „Sputni
cul" — singura moștenire rămasă 
lui Leoșka de la tatăl său, care a 
pierit înghițit de valuri — plutea lin. 
Se anunța a fi o zi de pradă bo
gată. Absorbiți de liniștea nostalgi
că a mării și pasionați de pescuit, 
era cît pe aci să fie măturați de un 
imens vas ce apăru în imediata lor 
apropiere. Era „Salamandra" un vas 
străin care făcea curse dese în a-< 
ceste ape.
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