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COMUNICAT

de Miniștri, a prezentat proiectul 
naționale și proiectul Bugetului de 
supuse dezbaterii Sesiunii Marii

Poporul nostru muncitor sărbăto- 
teșie la 30 Decembrie cea de-a 
XVI-a aniversare a proclamării 
-Republicii Populare Romîne. Cu 16 
avii în urmă masele populare, con
duse de partid, au alungat pentru 
totdeauna monarhia, au instaurat 
dictatura proletariatului și au pro
clamat Republica Populară Romînă, 
înscriind astfel o victorie istorică 
în viața patriei noastre, victorie care 
a deschis căi largi desfășurării revo
luției socialiste.

Cea de-a XVI-a aniversare a pro
clamării Republicii găsește harnicul 
și talentatul nostru popor preocu- 

cu munca entuziastă pentru în
doirea mărețelor obiective trasate 

de Congresul al III-lea al partidu
lui nostru, pentru avîntul continuu 
al economiei și culturii, pentru în
florirea continuă a patriei noastre 
socialiste. Astăzi cînd parcurgem și
rul anilor ce s-au scurs de la prima 
zi de naștere a Republicii, poporul 
nostru, sub conducerea înțeleaptă a 
partidului nostru încheie un 
bilanț măreț. In cei 16 ani, poporul 
nostru muncitor a înfăptuit sarcinile 
fundamentale ale perioadei de tre
cere, de la capitalism la socialism, a 
înfăptuit orînduirea socialistă și 
pHn de optimism înaintează în front 
larg spre desăvîrșirea construcției 
socialiste. Nicicînd, în îndelungata 
sa istorie poporul nostru n-a cunos
cut o astfel de dezvoltare. Dintr-o 
țară „eminamente agricolă" patria 
noastră a devenit, în anii Republicii, 
o țară industrial-agrară în continuă 
dezvoltare. In comparație cu 1938 
— anul cu cea mai înaltă producție 
din timpul regimului burghezo-mo- 
șîeresc — în 1963 producția indus
trială globală este de 7,5 ori mai 
mare. In primii patru ani ai șese- 
nalului ritmul mediu anual de creș
tere al întregii producții industriale 
a fost de 15 la sută, depășind simți
tor ritmul prevăzut de Directivele 
celui de-ai III-lea Congres al parti
dului. In agricultură, încheierea pro
cesului de colectivizare a schimbat 
din temelii relațiile social-economice 
la sate, a creat toate condițiile obți
nerii unui avint al agriculturii noas
tre sociaFste pe calea continuei în
floriri. Astăzi, pe întinsele ogoare ale 
satelor noastre socialiste lucrează 
mii și mii de tractoare și alte mași
ni moderne fabricate de industria 
noastră constructoare de mașini, a- 
sigurînd agriculturii o bază tehnico- 
maferîală tot mai bogată. De la un 
an la altul a crescut nivelul de 
trai, material și cultural al celor ce 
muncesc.

Succesele mari dobîndite de har
nicul nostru popor în acești 16 ani 
sin* de proporții uriașe în toate do
meniile de activitate, pe întreg cu
prinsul patriei noastre. Să luăm, 
de pildă, regiunea noastră. La Hu
nedoara, bunăoară, s-a dezvoltat o 
puternică industrie siderurgică, de
venind. așa cum i se spune pe bună 
dreptate, cetatea de oțel a patriei. 
Și nou! în regiunea noastră poate

atîtea locuri, 
numită „Va-

fi întîlrdt în atîtea și 
Valea Jiului, altă dată 
lea plîngerii" este azi în plină dez
voltare economică și social-cultu-, 
rală.

Mari sînt, de asemenea și tran
sformările care au avut loc în raio
nul nostru. La Alba Iulia, Zlatna, 
etc. s-au ridicat noi obiective in
dustriale, ca secția ateliere centrale, 
noua linie metalurgică de la U.C.M., 
uzina ce preparare de la E. M. Zlat
na și altele. Acum, în pragul acestei 
aniversări istorice, oamenii muncii 
din întreprinderile raionului nostru 
raportează că întîmpină aceas
tă sărbătoare cu planul anual înde
plinit și depășit, că, respectîndu-și 
angajamentul luat, au dat patriei 
peste 9 milioane lei economii.

Succese remarcabile au fost obți
nute și în agricultura raionului nos
tru. Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, în numeroase gospodării 
colective, ca cele din Teiuș, Ber
ghin și multe altele, s-au dobîndît 
succese deosebite pe calea înfloririi 
gospodăriilor colective și a creșterii 
nivelului de viață al colectiviștilor.

Scrutînd cu încredere viitorul, oa
menii muncii din raionul nostru în
tîmpină măreața sărbătoare a Re
publicii, hotărîți de a depune tot e- 
ianul, toată energia, muncii creatoa
re, la înfăptuirea sarcinilor mobili
zatoare trasate de Congresul al III- 
lea al partidului nostru.

CU INIMI FIERBINȚI
Peste întinsul raionului, albul ză

pezii a împodobit totul într-o man
tie de fulgi sclipitori. Luna decem
brie e pe sfîrșite. Pe sfîrșite e și a- 
nul și, tot ceea ce omul a făurit zi 
de zi în decursul acestuia, se în
mănunchează într-un bogat bilanț de 
fapte închinate uneia din cele mai 
de seamă sărbători — Ziua Repu
blicii.

30 Decembrie 1963... La vîrsta 
Republicii se mai adaugă încă un 
an și oamenii muncii din raionul 
nostru, alături de cei din întreaga 
țară, cinstesc însemnatul eveniment 
cu gîndul, cu inima și fapta. Ne-am 
îndeplinit cu 20 de zile mai devre
me planul anual și am adăugat la 
zestrea țării 2.400.000 lei economii
— raportează cu mîndrie harnicii 
muncitori de la U.C.M. Zlatna. Am 
străbătut mii de kilometri pe ar
terele de oțel ale patriei, am tractat 
1.100 trenuri cu supratonaj și am 
realizat și noi 550.000 lei economii
— este cuvîntul ceferiștilor de la 
Depoul Teiuș. Și, asemenea lor, cu 
fapte din cele mai de seamă, întîm- 
pină cea de-a XVI-a aniversare a 
patriei dragi muncitorii de la sec
ția Ateliere centrale, cei de la I- 
prodcoop, colectiviștii din Bucerd'ea 
Vinoasă, Cistei, Berghin, toți cei 
ce muncesc în cuprinsul raionului.

Inima fierbinte a minerului din
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ftfâie-
In zilele de 23-24 decembrie 1963 a avut loc plenara lărgită a Comi

tetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.
La plenară au luat parte membrii și membrii supleanți ai Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn, membrii guvernului și șefii 
unor instituții centrale de stat, primii secretari ai comitetelor regionale 
P.M.R., șefii secțiilor C. C. al P.M.R., președinții comitetelor executi
ve ale sfaturilor populare regionale, conducători ai unor organizații de 
masă, redactori șefi ai ziarelor centrale și alte cadre de partid și de 
stat.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C. C. 
al P.M.R., președinte al Consiliului 
Planului de dezvoltare a economiei 
Stat pe anul 1964, ce urmează să fie 
Adunări Naționale.

La discuții au luat parte numeroși 
cordul cu proiectele prezentate și au 
realizare a Planului de Stat pe anul

Plenara C. C. al P.M.R. constată 
anul 1963 se realizează cu succes; 
nului de stat pe anul 1964 sînt în 
țile reale ale țării noastre, creînd 
Directivelor Congresului al III-lea 
privire la planul șesenal.

Plenara a aprobat în unanimitate prevederile proiectului Planului și 
al Bugetului de Stat pe anul 1964, precum și măsurile care să asigure 
realizarea acestora.  

In cinstea aniversării Republicii
Zilele trecute, formațiile artistice 

ale Casei raionale de cultură și ale 
Consiliului local al sindicatelor din 
Alba Iulia s-au deplasat la Vințul 
de Jos, unde în fața a peste 200 de 
colectiviști au prezentat un frumos 
program artistic închinat celei de-a 
XVI-a aniversări a Republicii Popu
lare Romîne.

întregul program s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a spectatorilor. 
Colectiviștii au ascultat rînd pe 
rînd cîntecele „Republică măreață 
vatră", „Mîndru-i azi ogorul țării",

La sărbătoarea tinereții
Duminică, 22 decembrie, la cămi

nul cultural din Presaca a fost săr
bătorită Ziua majoratului. Cu acest 
prilej, tovarășul Bolea Ion, preșe
dintele Sfatului popular Feneș, a 
vorbit celor 35 tineri care au împli
nit vîrsta de 18 ani, despre Consti
tuția Republicii Populare Romîne, 
despre drepturile și îndatoririle ce
tățenilor majori.

Sărbătoriților le-a fost prezentat 
apoi un bogat program artistic. Co
rul căminului cultural din Feneș a 
interpretat pentru ei cîntecele „Par- 

I I I

adîncuri, a muncitorului din fabrică 
sau uzină, a lucrătorului de pe o- 
goare care face să rodească bogat 
sămînța în brazdă, laolaltă cu cea 
a dascălului ce răspîndește lumina 
cărții sau a medicului ce stă de ve
ghe vieții, este alături de cea a pa
triei. Bate în același ritm. Și prin 
această firească îmbinare, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, fa
cem noi pași pe treptele de aur ale 
viitorului. Oamenii muncii simt a- 
cest lucru în tot ceea ce-i înconjoa
ră. II simt în însăși viața lor. Prin 
muncă avîntată ei sporesc neconte-. 
nit avutul țării, îi întregesc zi de zi 
frumusețile. Și de toate acestea se 
bucură laolaltă muncitorul ce~ pă
șește peste prag de casă nouă ca 
și cel ce-și petrece concediul de o- 
dihnă în stațiunile de la munte sau 
la mare. Se busură colectivistul, în 
casa căruia a pătruns odată cu bel- 

• șugul becul electric și radioul, _ se 
bucură copiii muncitorilor și țăra
nilor din Zlatna, Pirita, Intregalde 
și multe alte așezări care învață în 
școli noi.

Conduși de partid, liberi și stă- 
pîni pe destinele lor, oamenii mun
cii răzbat tot mai hotărîți pe dru
mul noii lor vieți. Cu inimile fier
binți, ei lMptă și înving. De șaispre
zece ani țara întreagă-, ne este un 
șantier în plină activitate, un flu- 

vorbitori care și-au exprimat a- 
făcut propuneri privind măsurile de 
1964.

că prevederile planului de stat pe 
sarcinile prevăzute în proiectul pla- 

deplină concordanță cu posibilită- 
premise favorabile pentru realizarea 
al Partidului Muncitoresc Romîn cu

„Te cînt partid" și altele interpreta
te de cor, potpuriul de muzică popu
lară prezentat de orchestră, duetul 
„Bun venit", soliste Dancea Felicia 
și Constantinescu Gabriela și „Bă- 
dita-1 meu e zidar", solo Topîrcea- 
nu Maria.

Colectiviștilor întruriiți la cămi
nul cultural, le-au fost prezentate a- 
poi o seamă de poezii, fiecare din 
recitatorii Pienar Tit Liviu, Buciu- 
man Elena și Preduțoiu Livia 
răsplătiți cu vii aplauze.

fiind

tidul ne conduce", „Sîntem stăpîni", 
„Cîntecul fluierașului", „Marioara" 
și altele. Echipa de fluierași din Ga
lați a prezentat un reușit potpuriu 
de muzică populară, iar pionierele 
Cociobea Valeria și Goangă Saveta 
au interpretat pentru tovarășii lor 
mai mari cîteva cîntece din folclo
rul nou.

împreună cu sărbătoriții cei a- 
proape 200 de țărani muncitori din 
partea locului veniți la această săr
bătoare a tinereții s-au prins apoi 
într-o horă plină de voioșie.

viu de entuziasm și energie umană. 
Urcăm mereu spre noi culmi. Cu 
brațe tari poporul nostru muncitor 
durează din granit , și oțel, cu exi
gență pentru calitate și perfecțiune, 
temelii trainice pentru veacul cel 
nou. Și izbînzile de pînă acum do
vedesc maturitate pe toate frontu
rile construcției socialiste, confirmă 
cutezanța și entuziasmul cu care 
oamenii muncii conduși de partid 
pășesc spre viitor.

La Feneș s-a construit în acești ani un frumos magazin pentru de
servirea țăranilor muncitori.

Cu planul anual îndeplinit
Secția A. C. R. Alba Iulia

( La 24 decembrie, colectivul de î 
s muncă de la Secția ateliere cen- / 
) trale din oraș a raportat că _ și-a < 

îndeplinit sarcinile de producție pe ) 
acest an cu 7 zile înainte de ter- ) 
men și cu o zi mai repede decît ? 
era anga jamentul. In același timp > 
productivitatea muncii a crescut ) 
cu 7 la sută, iar economiile reali- < 

J zate trec de 200.000 lei. )
( In cadrul întrecerii socialiste re- ) 
) zultatele cele. mai bune au fost ? 
< obținute de muncitorii din brigăzi- ( 
( le conduse de tov. Moldovan Si- ) 
) mion și Dreghici loan. (

(
Atelierul de zonă C. F. R. ?

Un frumos succes a înregistrat ( 
zilele trecute și colectivul de mun- ( 
că de la Atelierul de Zonă C.F.R. > 

. Alba Iulia. La data de 17 decern- 2 
brie, acest colectiv și-a îndeplinit < 
în întregime sarcinile de plan pe ) 
acest an, realizînd și o economie ( 
la prețul de cost de 30.000 lei. \

Un merit deosebit în obținerea $ 
acestor rezultate îl au echipele > 
conduse de tovarășii Ponta Fio- < 
rian, Zdrîng Petru, Pleșa Petru, > 
Nadiit Vasile, Bunaciu Nicolae și ? 
Danciu Aurel, ca și maiștrii Spă- ( 
taru Gheorghe. Pancu Petru și > 
Tudose Dumitru. ?

\ Ing. SUFLEȚELU EMIL
( corespondent >

^întreprinderea „Vinalcool“s 
< Mobilizat de către organizația > 
Ide partid, colectivul de muncă de ? 

la întreprinderea „Vinalcool" Al- < 
ba Iulia a desfășurat din primele S 
zile ale acestui an o însuflețită ) 
întrecere pentru îndeplinirea _ și ( 
depășirea sarcinilor de plan și a S 
angajamentelor luate pe 1963. A- / 
cum, în pragul noului an, colecti- ( 
vul de muncă al întreprinderii S 
noastre raportează că la data de > 
12 decembrie sarcinile de plan pe ? 
acest an au fost în întregime în- C 
deplinite, realizînd pînă în prezent > 
o economie la prețul de cost de ? 
786 000 lei peste sarcina planifi- X 
cată. ?

ȚOPA BORIS >
secretarul organizațieijie^bază, $

Unde petrecem revelionul ?

Întrebarea „Unde petrecem reve
lionul?", care a circulat în tot 
cursul lunii decembrie, a căpătat,în 
sfîrșit, un răspuns concret.

Pentru oamenii muncii din ora
șul Alba Iulia, revelionul se va or
ganiza în localurile restaurantelor 
„Dacia" și „Strugurul".

Sălile cantinelor sau alte localuri 
special amenajate din cadrul U.C.M. 
și E.M. Zlatna, C.F.R. Teiuș etc., 
au și fost împodobite cu ghirlande 
de brad, hîrtie colorată etc., în ve
derea primirii invitaților. Și oaspe
ții vor fi membrii colectivelor de 
muncitori de aici cu familiile lor.

Peste 300 de tineri vor petrece re
velionul în localul școlii de 8 ani Nr. 
2 din orașul Alba Iulia.
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Lucrările Conferinței raionale de partid

Prezidiul Conferinței raionale de partid.

Zilele trecute s-au desfășurat lucrările Conferinței organizației raionale de partid. Conferința a anali
zat felul cum a muncit Comitetul raional de partid pentru mobilizarea maselor de oameni ai muncii din 
raionul nostru la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid și guvern, pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a conducerii activității politice și economice, pentru ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc.

Atît darea de seamă a Comitetului raional de partid, cit și discuțiile purtate în cadrul lucrărilor, de un 
mare număr de delegați, au scos in evidență experiența cîștigată de organizațiile de bază în ce privește 
întărirea vieții interne de partid, arătînd totodată deficiențele ce se mai manifestă în unele sectoare de 
muncă.

Delegații la conferință au făcut o seamă de propuneri prețioase menite să ducă la lichidarea lipsurilor, la 
îmbunătățirea muncii în viitor. In cuvîntul lor delegații, în numele organizațiilor de bază din care fac 
parte, și-au manifestat hotărîrea de a munci cu entuziasm pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor îz- 
vorîte din Directivele celui de-al III-lea Congres al P.M.R.

Conferința raională de partid a ales noul comitet raional de partid, comisia de revizie și delegații pentru 
Conferința regională de partid.

îndeplinirea integrală și la timp a sarcinilor de plan
In anii construcției socialiste, in

dustria raionului a cunoscut o lar
gă , dezvoltare, datorită politicii 
partidului nostru de ridicare econo
mică a tuturor regiunilor rămase în 
nrmă ca urmare a politicii regimu
lui burghezo-moșieresc. Astfel, au 
fost date în exploatare noi linii teh
nologice moderne, s-au construit 
sute de apartamente și case de lo
cuit, s-au dat în folosință noi maga
zine, școli, cămine culturale, cine
matografe, dispensare etc.

Făcînd bilanțul realizărilor obți
nute Jn ultimii doi ani de la Confe
rința raională de partid din anul 
1961 (pînă în prezent) de oamenii 
muncii din raionul nostru, Conferin
ța raională de partid a scos în evi
dență sprijinul dat de Comitetul ra
ional de partid organizațiilor de ba
ză pentru mobilizarea maselor la în
deplinirea sarcinilor de producție.

In această perioadă, Comitetul 
raional de partid a orientat activi
tatea oamenilor muncii din raion 
spre îndeplinirea obiectivelor sta
bilite de cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. și a sarcinilor izvorîte din 
Documentele Plenarelor C. C. al 
P.M.R.

Conferința raională de partid din 
anul 1961 a stabilit ca, pe baza creș
terii productivității muncii, produc
ția globală și marfă, a întreprinderi
lor industriale din raion să crească 
pînă la sfîrșitul anului 1963 cu pes
te 2. la sută față de sarcinile de 
plan, iar prin reducerea consumuri
lor specifice de materii prime, ma
teriale și energie să se realizeze e- 
conomii la prețul de cost peste plan, 
în valoare de 4 milioane lei. Tot
odată, Conferința de partid a atras 
atenția organului de partid să aibă 
în atenția preocupărilor sale îmbu
nătățirea permanentă a calității pro
duselor, întărirea disciplinei socia
liste.

Pentru a asigura îndeplinirea a- 
cestor importante obiective. Comite
tul raional de partid a luat o serie 
de măsuri organizatorice și politice. 
Organizațiile de bază au fost a jutate 
să-și îmbunătățească stilul și meto
dele de muncă în ce privește condu
cerea politică a activității economi
ce, să pătrundă mai adînc în pro
blemele ce frămîntă fiecare loc de 
muncă. Aceasta a făcut ca organi
zațiile de partid de la U.C.M. Zlat- 
na, Depoul C.F.R. Teiuș, Secția A- 
teliere centrale și altele să se ocu

pe cu multă competență de proble
mele economice, să ajute conduce
rile tehnico-administrative în luarea 
celor mai eficiente măsuri pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

In perioada la care se referă da
rea de seamă. Comitetul raional de 
partid, în plenare, a analizat dife
rite aspecte ale activității economi
ce din cadrul întreprinderilor și a 
luat măsuri care au dus la îmbună
tățirea muncii și la obținerea de noi 
succese. Astfel, au fost analizate 
probleme ca: îndeplinirea sarcinilor 
de plan și reducerea prețului de 
cost la U.C.M. Zlatna, îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de producție la 
I.R.I.L. Alba Iulia, creșterea produc
tivității muncii în întreprinderile 
raionului și altele.

— Măsurile luate de Comitetul 
raional ca urmare a analizelor fă
cute — a spus în cuvîntul său tov. 
Mohai Emil, delegat al organizației 
de partid de la U.C.M. Zlatna —

Introducerea noului in producție
Cel de-al III-lea Congres al 

P.M.R. a pus în fața organelor și 
organizațiilor de nartid, a tuturor 
oamenilor muncii din unitățile pro
ductive o sarcină de o deosebită im
portanță, creșterea continuă a pro
ductivității muncii.

Referindu-se la această importan
tă problemă, atît darea de sea
ma cît și discuțiile purtate de 
tov. Marcu Vasile de la E. M. Zlat
na, Cătană Cornel de la C.F.R. Te
iuș și alții, au arătat că sporurile de 
producție s-au realizat îndeosebi pe 
seama creșterii productivității mun
cii. In anul 1962 productivitatea 
muncii a crescut cu 3,1 la sută, iar 
pe cele 11 luni ale anului 1963 cu 
3,8 la sută față de sarcina planifi
cată.

îndeplinirea și depășirea acestui 
important indicator de plan se da- 
torește preocupării mai îndeaproape 
a organizațiilor de partid, a condu
cerilor tehnico-administrative pentru 
perfecționarea procesului tehnolo
gic, folosirea intensivă a utilajelor 
și agregatelor, pentru calificarea și 
ridicarea calificării muncitorilor și 
pentru aplicarea într-o măsură tot 
mai mare a metodelor înaintate de 
muncă, a inițiativelor valoroase iz
vorîte din procesul muncii. 

au dus la îmbunătățirea muncii, la 
lichidarea unor aspecte negative ce 
s-au manifestat în uzina noastră. Și 
așa după cum a reieșit din darea de 
seamă a Comitetului raional de partid 
colectivele de muncă din întreprin
derile industriale ale raionului, și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile eco
nomice. La sfîrșitul anului 1962 pla
nul producției globale a fost înde
plinit în proporție de 103 la sută, 
iar pe 11 luni ale anului 1963, pla
nul a fost depășit cu 6 la sută.

Conferința a apreciat că este ne
cesar ca noul organ de partid să 
lupte pentru consolidarea succeselor 
obținute, să acorde atenție întreprin
derilor care au rămas în urmă cu 
îndeplinirea unor indicatori de plan, 
așa cum este I.R.I.L., Cooperativa 
meșteșugărească „Mureșul" care 
și-au realizat planul valoric al pro
ducției dar au rămas în urmă cu pla
nul la unele sortimente.

Dînd dovadă de preocupare pen
tru creșterea productivității muncii 
organizația de partid de la U.C.M. 
Zlatna a analizat și găsit posibili
tăți ca, fără cheltuieli suplimentare, 
numai prin îmbunătățirea procesului 
tehnologic să ridice productivitatea 
instalațiilor cu 37,4 la sută. Tot aici, 
din inițiativa comuniștilor a fost 
lansată inițiativa „la fiecare loc de 
muncă o productivitate cît mai înal
tă". Această inițiativă, ca urmare 
a măsurilor luate de Comitetul ra
ional de partid, a fost extinsă în 
ma joritatea întreprinderilor raionului.

Merită, de asemenea, evidențiată 
preocuparea comuniștilor de la în
treprinderea de morărit Alba Iulia 
care prin măsurile de îmbunătățire 
a procesului tehnologic au reușit să 
dezvolte capacitatea de producție cu 
16 la sută.

îndrumate de Comitetul raional de 
partid, organizațiile de bază au a- 
cordat atenție mai. mare inovațiilor 
și raționalizărilor. Acest lucru este 
oglindit de faptul că numai în cele 
11 luni ale anului 1963 au fost fă
cute 131 propuneri de inovații, din 
care 63 sînt aplicate în procesul de 
producție, în urma cărora au fost 
realizate economii de aproape 6 mi
lioane lei. In această muncă s-au 

evidențiat tov. Dominic Alexandru, 
Magda Ioan, Dreghici Ioan. Uivari 
Nicolae, Coman Alexandru și alții.

înzestrarea întreprinderilor cu u- 
tilaje și mașini moderne, a necesi
tat luarea unor măsuri pentru pre
gătirea cadrelor la nivelul tehnicii 
noi, pentru a putea face față cerin
țelor de a stăpîni și a conduce in
stalațiile respective și a le folosi in 
mod rațional, cu maximum de ran
dament. In acest scop, sub îndru
marea și cu sprijinul Comitetului 
raional de partid, organizațiile de 
bază au îndrumat conducerile admi
nistrative ale întreprinderilor de a 
se preocupa de calificarea și ridi
carea calificării cadrelor. Pentru a- 
ceasta au fost organizate cursuri în 
care au fost calificați peste 300 
muncitori, iar alți 1.200 muncitori 
au urmat cursurile de ridicarea ca- 
lifcării. și aceasta numai în anul 
1963. Ridicarea calificării muncito
rilor a contribuit din plin la crește
rea productivității muncii, la obține
rea unor produse de calitate și la 
reducerea prețului de cost. In cele 
11 luni ale anului acesta colectivele 
de muncă din întreprinderile raionu
lui au realizat economii la prețul de 
cost, peste cele planificate, în va
loare de peste 9 milioane lei. evi- 
dențiindu-se E. M. Zlatna, întreprin
derea de morărit, Secția Ateliere 
centrale și altele.

Din lucrările Conferinței raionale 
de partid a reieșit că în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor de producție 
la toți indicatorii mai sînt încă u- 
nele aspecte negative, împotriva că

Folosirea rațională a pămîntniuî și creșterea producției 
Ia hectar — obiective de seamă în agricultură

Una din problemele de bază, larg 
dezbătută în cadrul lucrărilor Con
ferinței raionale de partid, a fost 
dezvoltarea și consolidarea agricul
turii socialiste. Referindu-se la sar
cinile puse în fața organelor și or
ganizațiilor de partid de Plenara 
C. C. al P.M.R. din anrilie 1962, da
rea de seamă a Comitetului raional 
de partid și discuții!» țmrtate s-au 
referit Ia succesele deosebite ce au 
fost obținute de oamenii muncii din 
agricultură, sub conducerea și în
drumarea organizațiilor de partid,

In consolidarea economică a gos
podăriilor colective un rol hotărîtor 
îl are dezvoltarea proprietății ob
ștești, Experiența dobîndită de mul
te gospodării colective din raionul 
nostru dovedește că cele mai bune 
rezultate le-au obținut acele gospo
dării colective care au acordat a- 
fenfie deosebită dezvoltării proprie
tății obștești și care au folosit cu 
pricepere resursele proprii, mijloa
cele materiale si financiare acorda
te de stat. Pentru dezvoltarea eco
nomică a gospodăriilor colective din 
raion, pentru creșterea avuției ob
ștești, statul a acordat în acest an 
suma de 6.800.000 lei.

Cu fiecare an ce trece averea ob
ștească a gospodăriilor colective va 
crește, ceea ce înseamnă că unită
țile socialiste din agricultură se în
tăresc din punct de vedere econo
mic. Astfel, dacă la sfîrsitul anului 
1961 valoarea proprietății obștești a 
gospodăriilor colective din raion se 
ridica la suma de 26 milioane lei, 
ceea ce reprezenta 102.000 lei la 
suta de hectare, la sfîrșitul anului 
1963. valoarea avutului obștesc se 
va ridica la aproximativ 43 milioa
ne lei, ceea ce înseamnă 160.000 lei 
la suta de hectare. Creșterea valorii 
avutului obștesc și a fondului de 
bază ilustrează preocuparea organe
lor și organizațiilor de partid pen
tru dezvoltarea și consolidarea ma
terială a gospodăriilor colective din 
raionul nostru.

Cu rezultate bune în această di
recție au muncit organizațiile de 
partid din gospodăriile colective din 
Totoi, Șard, Bucerdea Vinoasă și 
altele, care au reținut pentru fondul 
de bază procente maxime din veni
turile realizate.

Darea de seamă a Comitetului ra
ional de partid a scos în evidentă 
pe lîngă rezultatele pozitive obținute 
de multe gospodării colective din 
raion în ce privește consolidarea lor 
economică și unele aspecte negative 
care s-au făcut simțite în cadrul gos
podăriilor colective din Straja, Că- 
pud și altele. Aceste lipsuri se dato
rase în primul rînd organizațiilor de 
partid, care nu au luptat pentru a 
ridica activitatea economică la ni
velul sarcinilor și nu au pus în cen
trul preocupărilor lor zilnice întări
rea economică a gospodăriilor co
lective. Din această cauză rezultate
le economice obținute de aceste gos

rora trebuie luptat cu toată hotărî
rea, pentru a ridica activitatea eco
nomică a întreprinderilor rămase în 
urmă Ia nivelul celor fruntașe.

Cu toate rezultatele pozitive în ce 
privește creșterea productivității 
muncii, în întreprinderile raionului 
niai există încă multe de făcut. La 
E. M. Zlatna, de pildă, au existat 
rămîneri în urmă privind productivi
tatea fizică la minereu extras. La 
unele întreprinderi, ca Depoul 
C.F.R. Teiuș, fabrica „Ardeleana" și 
altele există tendința de a realiza 
planul de producție prin prelungi
rea timpului de lucru. De asemenea, 
mai sînt întreprinderi unde utilajele 
nu sînt folosite la capacitatea lor 
normală, așa cum este la T.R.C.FL, 
Șantierul 4 construcții și altele. Nu 
peste tot organizațiile de bază dau 
dovadă de exigență în ceea ce pri
vește disciplina în muncă, folosirea 
la maximum a timpului de lucru, 
din care cauză în unele cazuri se 
înregistrează ore neproductive.

Conferința raională de partid a 
apreciat că este necesar ca organele 
și organizațiile de partid să ia ase
menea măsuri politice și organiza
torice care să asigure mobilizarea 
maselor de oameni ai muncii la în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1964 la toți indicatorii, 
învățînd din experiența pozitivă cîș
tigată și trăgînd învățăminte din 
lipsurile ce s-au manifestat și care 
pe drept cuvînt au fost criticate în 
darea de seamă a Comitetului ra
ional și de delegații care au luat 
cuvîntul la discuții.

podării colective în ce privește dez
voltarea lor economică sînt minime 
față de posibilitățile multiple '’4», 
care dispun. -AJ

Comitetul raional de partid a stu
diat posibilitățile de care dispune 
raionul .pentru extinderea suprafețe- 
î<5f agricole. Datorită acestei preo
cupări, în perioada care s-a scurs 
de la Conferința raională de partid 
din 1961 și pînă in prezent a fost 
redată în circuitul agricol suprafața 
de 258 ha teren.

In cadrul lucrărilor Conferinței 
raionale de partid s-a apreciat. 
încă mai există posibilități de a 
reda în circuitul agricol însemn : 
suprafețe de teren prin acțiunea de 
defrișare a tufărișurilor, eliminarea 
drumurilor inutile, desțelenirea u- 
nor suprafețe de pășuni neproduc
tive și prin amplasarea mai judi
cioasă a construcțiilor.

Odată cu extinderea suprafețelor 
agricole și folosirea rațională a te
renului, Comitetul raional de partid 
a dovedit o preocupare permanentă 
pentru creșterea producției de ce
reale la hectar, în care scop a în
drumat organizațiile de bază șl 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective să dovedească pen
tru această sarcină cea mai mare 
grijă. Rezultatele acestei preocupări 
sînt oglindite în recoltele bune obți
nute de unele gospodării colective 
cu toate condițiile neprielnice din 
ultimii doi ani. Așa, de exemplu, 
gospodăria colectivă din Galda de 
Jos a obținut peste 1.600 kg grîula 
hectar, cele din Bucerdea Vinoasă și 
Cistei mai mult de 1.600 kg porumb 
boabe la hectar, iar gospodăria co
lectivă din Teiuș a recoltat peste 
21.600 kg sfeclă de zahăr la hectar.

Conferința a apreciat ca negativ 
faptul că în aceleași condiții de 
climă și sol unele gospodării co
lective au obținut recolte de cereale 
mai slabe. Aceasta pentru faptul că 
aici nu s-au aplicat regulile agro
tehnice. iar organele și organiza
țiile de partid nu au luat la timp 
măsuri politice și organizatorice în 
această direcție.

In cuvîntul lor tov. Dobîrtă Mihai 
din G.A.C. Cistei. ing. Hrușcă Vic
toria, ing. Petrovici Aurel și alții 
au arătat că este necesar ca în vii
tor organele și organizațiile de 
partid să desfășoare o muncă poli
tică mai susținută, care să ducă la 
mobilizarea tuturor forțelor din gos
podăriile colective la executarea lu
crărilor agricole la timpul optim și 
la un nivel agrotehnic cît mai ridi
cat.

Lucrările Conferinței raionale de 
partid au scos în evidență că în 
viitor noul organ ales va trebui să 
ia măsuri pentru fertilizarea solului, 
pentru extinderea suprafețelor agri
cole și creșterea producției de ce
reale la hectar. j
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Lucrările Conferinței raionale de partid
Creșterea animalelor — ramură de 

în gospodăriile colective
'Dezvoltarea continuă a sectorului 

zootehnic, problemă deosebită pen
tru întărirea economică a gospodă
riilor colective, a stat în atenția Co
mitetului raional de partid. Acest 
lucru este oglindit de faptul că în 
perioada la care se referă darea de 
seamă efectivul de bovine în gospo
dăriile colective a crescut cu 172 la 
sută, al porcinelor cu 132 la sută, 

•rdîn care majoritatea au fost cumpă
rate din credite acordate de stat.

Făcînd o analiză asupra încărcă
turii de animale la suta de hectare, 
se constată că gosnodăriiie colecti
ve dîn Drîmbar și Bucerdea Vinoa- 
să au o încărcătură de peste 40 bo
vine. "Rezultate bune au obfinut în 

. această direcție și gosnodăriiie co
lective dîn Teius, Berghin și altele, 
Ceea ce dovedește preocuparea con
siliilor de conducere nentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor stabili
te în planurile de producție.

Atît din darea de seamă a Comi
tetului raional de partid cît si din 
{discuțiile purtate de unii delegați, 
teu privire la dezvoltarea sectorului 
Eootehnic, s-a desprins faptul că 
'dacă a existat o preocupare din par- 
•tea organizațiilor de partid și a con- 
fcîliîlor de conducere ale gospodării
lor colective pentru creșterea efecti
vului de animale, nu aceeași preo
cupare s-a făcut simțită peste tot, 
pentru creșterea producției acesto
ra. Numai așa se explică faptul că 
unele gospodării colective, ca cele 

’din Alba lulia și Teiuș, obțin pro- 
Huctiî însemnate de lapte pe cap de 
vacă furajată, în timp ce gosnodă- 
tîile colective din Micești și Stremț, 
XÂi condiții asemănătoare, realizea-

ză o producție cu mult mai mică. 
De aici, se desprinde concluzia că 
există condiții și posibilități ca fie
care gospodărie colectivă din raion 
să obțină producții însemnate de 
lapte de la fiecare vacă. Pentru a- 
ceasta, așa cum s-a apreciat în lu
crările Conferinței raionale de par
tid trebuie să existe mai multă pre
ocupare din partea organelor și or
ganizațiilor de partid pentru a se 
folosi ia maximum toate condițiile 
economice de care dispune fiecare 
gospodărie colectivă din raion. Una 
din aceste condiții o constituie baza 
furajeră. In raionul nostru numai 
pășunile ocupă aproximativ 45 la 
sută din suprafața agricolă, iar din 
suprafața arabilă peste 10 la sută 
este ocupată cu plante de nutreț. 
Nu peste tot însă consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective a- 
cordă atentia cuvenită întreținerii 
pășunilor și fînațelor, așa cum este 
cazul la Mihalț, Drîmbar și Alba 
lulia, din care cauză pe o însemnată 
suprafață producția acestora este 
scăzută și nu de cea mai bună ca
litate. De aceea este necesar ca or
ganele și organizațiile de partid 
din gospodăriile colective să inter
vină cu măsuri care să lichideze cu 
asemenea fenomene negative, în- 
trucît de asigurarea unei puternice 
baze furajere depinde în cea mai 
mare parte creșterea efectivelor de 
animale și în mod deosebit produc
ția acestora.

Pentru adăpostirea animalelor și 
pentru depozitarea produselor agri
cole, gospodăriile colective și-au 
prevăzut să construiască. în ultimii 
doi ani, un număr de 175 obiective,

în prezent aii tost 
Cu rezultate bune în

din care pînă 
terminate 154. 
această direcție au muncit colectiviș
tii din G.A.C. Berghin, Sard, Bu
cerdea Vinoasă și AAîhalț. Mai pu
țin s-au ocupat de problema con
strucțiilor și în mod deosebit a adă
posturilor pentru animale consiliile 
de conducere ale G.A.C. Stra ja, Cri
cău, Ciugud, Ighiu si altele.

Conferința raională de partid a 
apreciat ca în viitor noul organ a- 
les să dea mai mult sprijin gospodă
riilor colective rămase în urmă cu 
construcțiile, iar organizațiile de 
bază să acorde acestei probleme o 
mai mare atenție. Să fie studiate, 
descoperite și folosite toate resur
sele ce mai există în fiecare gospo
dărie colectivă, pentru a ridica con
strucții la un preț de cost cît mai 
scăzut.

împărtășind din experiența cîști- 
gată în dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, în discuțiile purtate pe mar
ginea dării de seamă tov. Milaci 
loan, președintele G.A.C. Sard, a 
scos în evidență faptul că o condiție 
de bază pentru obținerea de pro
ducții sporite de la fiecare animal o 
constituie oamenii care îngrijesc a- 
ceste animale. Trăgînd învățăminte 
din cele ce s-au desprins în cadrul 
lucrărilor Conferinței, este necesar 
ca în sectorul zootehnic să fie re
partizați să lucreze cei mai buni co
lectiviști, cu dragoste pentru crește
rea și îngrijirea animalelor. Odată 
cu aceasta, se cere apoi o muncă mai 
temeinică din partea organizațiilor 
de partid din acest important sec
tor economic al gospodăriilor colec
tive, aducător de mari venituri.

:Baza succeselor — întărirea continua 
a vieții interne de partid

îîeznltatele obținute de oamenii 
muncii dîn raionul nostru se dato- 
resc preocupării Comitetului raional 
ge partid pentru întărirea continuă 
ia rîndnrîlor partidului și a rolului 
’ie conducător politic al ornanizații- 

Tt de bază în toate domeniile de 
(activitate. întărirea permanentă a 
vieții interne de partid, ridicarea ne 

>ț) treaptă superioară a muncii poli
tice de masă, educarea membrilor 
și candidaților de partid., organiza
rea controlului îndeplinirii hotărîri- 
înr. dezvoltarea criticii si autocri
ticii, respectarea democrației interne 
8e partid si a principiului muncii 
colective, întărirea disciplinei de 
partid au fost larg dezbătute în ca- 
artîl lucrărilor Conferinței raionale 

•’de nartid.
Darea de seamă a Comitetului ra

ional și delegații care au luat cuvîn- 
tul ta discuții au apreciat că orga
nizațiile de bază și-au îmbunătățit 
(activitatea în ceea ce privește^ pre
gătirea și desfășurarea adunărilor

■ generale, că ele reusesc să analizeze 
cele mai specifice probleme de la 
îocul lor de muncă și să adopte botă- 
rîrî corespunzătoare. Astfel, orga
nizațiile de bază de la U.C.M. Zlat- 
Ka, Depoul C.F.R. Teiuș. fabrica 
„Ardeleana" si altele au. analizat 
In adunări probleme, ca îndeplini
rea planurilor de producție, calita-

■ tea produselor, reducerea prețului de 
cost și alte aspecte ale situației eco
nomice și financiare din cadrul uni
tăților respective. Organizația de 
bază dîn gospodăria colectivă Bu
cerdea Vinoasă a analizat nroblema 
construcțiilor, iar cea din Cricău, fe
lul cum se preocupă consiliul de 
Conducere de asigurarea bazei fura
jere. Măsurile luate, ca urmare a 
dezbaterilor ce au avut loc si a pro
punerilor făcute de membrii de 
partid, au dus la lichidarea lipsuri
lor și la îmbunătățirea muncii.

Plenara C. C. al P.M.R. din 23-25 
aprilie 1962 a pus în fața organelor 
șî organizațiilor de partid sarcini 
'deosebite în ce privește întărirea 
continuă a rîndurilor partidului. In 
scopul îndeplinirii acestei sarcini, 
Comitetul raional de partid a în
drumat organizațiile de bază să 
primească în rîndul candidaților și 
al membrilor de partid pe cei mai 
Vrednici muncitori și colectiviști, 
itare prin activitatea lor dovedesc 
«ă merită această încredere. S-a 
pus, de asemenea, un accent deose-

bit pe întărirea Organizațiilor de 
bază mai mici, pe ridicarea activi
tății acestora la nivelul celor frun
tașe. Ca urmare a muncii politico- 
educative desfășurată de organiza
țiile de bază în rîndul oamenilor 
muncii, numai în acest an organiza
țiile de bază au primit în rîndul can- 
didaților de partid un număr de 1.800 
tovarăși. Cu rezultate bune în aceas
tă direcție au muncit organizațiile 
de bază din Alba lulia. G.A.C. Mi
halț, Teitis. Vințul de Jos și altele. 
Organizațiile de bază se preocupă 
cu mai multă răspundere de educa
rea candidaților de partid, nentru ca 
aceștia să fie bine pregătiți în ve
derea primirii, lor în rîndul membri
lor de nartid.

Din lucrările Conferinței raionale 
de partid s-a desprins că cu toate 
rezultatele bune ce s-au obținut, în 
ce privește întărirea vieții interne de 
nartid mai sînt încă multe de făcut. 
Sînt unele birouri ale organizațiilor 
de bază, ca cele din G.A.C. Că- 
pud, Straja și altele, care încă mun
cesc destul de slab. Ele jiu reușesc 
să-si planifice munca, să analizeze 
problemele de bază ale activității e- 
conomice din cadrul gospodăriei co
lective. Cu rezultate slabe muncesc 
unele organizații de bază din bri
găzi, în cadrul gospodăriilor colec
tive. In această privință Conferința 
raională a trasat ca sarcină noului 
organ ales să dea un mai mare ^spri
jin acestor organizații de bază și 
în mod deosebit celor din sectorul 
zootehnic, unde încă se manifestă o 
seamă de lipsuri.

O altă sarcină de răspundere a- 
supra căreia Conferința a atras a- 
tenția este primirea în partid. Or
ganele și organizațiile de bază, mai 
ales acolo unde această sarcină nu 
a fost privită cu toată răspunderea, 
să dea dovadă de mai multă preocu
pare.

Pentru îndeplinirea multiplelor 
sarcini economice și politice ce stau 
în fața organizațiilor de partid, este 
necesar să se lichideze cu metoda 
de a munci numai cu un număr res- 
trîns de membri de partid. Birouri
le organizațiilor de bază să organize
ze munca în așa fel îneît nici un 
membru sau candidat de partid să 
n.u rămînă înafara sarcinilor.

In cuvîntul său tov. Marcu Vasile 
de la E. M. Zlatna, referindu-se la 
această problemă, a arătat că fără

participarea tuturor membrilorpârticlparea tuturor membrilor de 
partid în activitatea practică, sarci
nile nu pot fi îndeplinite la timp și 
cu bune rezultate. De aceea, înde
plinirea sarcinilor impune întărirea 
continuă a vieții interne de partid.

Să ridicăm activitatea politică și economică 
- - - - - - - la un nivel tot mai înalt

tîl îricheîfcrea lucrărilor Conferin
ței organizației raionale de partid 
a luat cuvîntul tov. AUREL NIS
TOR, secretar al Comitetului regio
nal de partid, care a apreciat rea
lizările obținute de oamenii muncii 
din raion, îndrumați și mobilizați 
de organele și organizațiile 
partid.

Rezultate deosebite au fost 
ținute în unitățile industriale 
raionului în ce privește îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de Pro
ducție. creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost, 
îmbunătățirea calității produselor. 
Este pozitiv faptul că sporul de 
producție a fost realizat pe seama 
creșterii productivității muncii, ceea 
ce dovedește preocuparea organi
zațiilor de partid pentru îndeplini
rea acestui important obiectiv tra
sat de cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Referindu-se la problemele agri
culturii, vorbitorul a scos în evi
dentă nreoomarea Comitetului ra
ional de partid pentru continua în
tărire a gospodăriilor colective. 

In această perioadă a existat o 
precupare mai susținută pentru 
continua îmbunătățire a vieții in
terne de partid. A crescut maturi
tatea membrilor si candidaților de 
partid. Organizațiile de partid se 
precupă cu mai multă competență 
de problemele economice.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute, a arătat tov. Nistor, așa 
după cum a reieșit și din cadrul lu
crărilor Conferinței raionale de 
partid, se mai fac simțite lipsuri 
care în viitor vor trebui lichidate. 
Unele întreprinderi din raion nu 
și-au îndeplinit sarcinile de plan la 
udi indicatori, Ea U.C.M., fabrica 
„Ardelean?1 șî altele tiu se folo
sește din plin timpul de lucru. Iar 
organizațiile de bază se ocupă ne
satisfăcător de această problemă. 
Este necesar ca noul organ ales să 
ia măsuri care să ducă la lichida
rea unor astfel de fenomene nega
tive. De asemenea, se impune a se 
lua măsuri în vederea îndeplinirii 
integrale a planurilor de investiții.

de

ob- 
ale

lichidarea stocurilor supranormative1.'
Dezbătind problemele agricultu

rii, vorbitorul a scos în evidență 
fătnînerea în urmă în ceea ce pri
vește îndeplinirea planurilor de 
producție în gospodăriile colective. 
Aceasta se datorește în primul rînd 
faptului că lucrările agricole nu în
totdeauna și peste tot au fost exe
cutate la timp.

Dacă în sectorul zootehnic s-au 
obținut rezultate pozitive în ce 
privește creșterea numărului de a- 
nimale, nu ne putem declara mul
țumiți cu producția de lapte, care 
în unele gospodării colective este 
încă scăzută, sub posibilități. A- 
ceasta se datorește în primul rînd 
unei insuficiente preocupări din 
partea consiliilor de conducere ale 
unor gospodării colective pentru 
buna îngrijire și furajare a anima
lelor.

De aceea este necesar ca noul 
organ de conducere să militeze 
pentru întărirea organizațiilor de 
bază din sectorul zootehnic, să fie 
îndrumați să lucreze în acest sector 
cei mai buni colectiviști. Este ne
cesar să se acorde în viitor cea 
mai mare atenție bazei furajere, în 
care scop vor trebui folosite toate 
resursele de care dispune fiecare 
gospodărie colectivă. Să se dea do
vadă de cea mai mare atentie în 
ce Privește păstrarea furajelor, fo
losirea lor cît mai rațională.

In încheiere tov. Nistor a arăta* 
că, pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității economice, 
o condiție de bază o constituie în
tărirea permanentă a vieții interne 
de partid. Organizațiile de bază sâ 
primească în partid pe căî mSt 
înaintați muncitori și colectiviști cu 
calități deosebite, să existe o ntaț 
mare preocupare pentru educarea , 
politică a oamenilor muncii. Să 
fie îmbunătățită activitatea orga
nizațiilor de masă.

Există toate condițiile ca activi
tatea politică, și economică în ra
ion, să fie ridicate pe o treaptă su
perioară, pentru a se obține rezul
tate deosebite în îndeplinirea sar- 
cinîlor trasate de partid.__________

I

Membriî Comitetului raional de partid
Boureanu Ștefan, Boitor Elisabeta, Bucur Ni- 

colae, Buciumau Petru, Ciortea Aurelia, Crișan 
Gheorghe, Ciumbrudean Tiberiu, Chirilă Maria, 
Cristea Ștefan, Cătană Cornel, Carculea loan, Dem- 
co Nicolae, Domșa Vaier, Drăgan Floare, D re ghici 
loan. Dumitru Ilie, Dobîrtă Mihai, Dusa Ispas, 
Farcaș Vasile, Ferenczy Tamas, Faur Gheorghe, 
Facaș Lucia, Fogarossy Alexandru, Forosigan Me
lania, Hangău Maria, Hancheș Petru, Hațegan 
Cornel, Hada Dionisie, Jibotean Viorica, Lazăr 
Nicolae, Lupsan loan. Mărginean Aehim, Marcu 
Vasile, Marcu Simian, Mureșean Grigore, Man 
Ioan, Mohai Emil, Mîrza Ioan, Milaci loan, Nico
lae Constantin, Preisz Ștefan, Popa Octavian, Pe- 
trovici Aurel, Păsteanu Victor, Popa Sabin, Rota- 
riu Iulian, Sandu Lucrefia, Schazer Matei, Șteau 
Ioan, Suciu Cornel, Suciu Petru, Stănculeț loan, 
Săbău Enea, Topircean Elena, Vasiu Valeria, Usca 
Ioan, Zavidei Mihail.
Membrii supleanți al Comitetului raional de 

partid
Crișan loan, Groza Vasile, Hafegan Ludovica,

Virgil.
revizie
Cacoveanu loan, 
Boris.

Lupsan Ștefan, Marian Valeria, Mărginean Ioan, 
Muntean Victoria, Mitea Nicolae, Marincus Gheor
ghe,^Oltean Traian, Romcea Gheorghe, Suchov 
Maria, Tolas Alexandru, Udrea

Membrii comisiei de
Frandes loan (președinte),

Gliga Emil, Pop Gheorghe, Țopa
Membrii biroului Comitetului raional
Boureanu Ștefan, Bucur Nicolae, Crișan Ghe

orghe, Carculea Ioan, Farcaș Vasile, Mureșan 
Grigore, Man Ioan, Petrovici Aurel, Sandu Lu
cretia.

Membrii supleanți ai biroului
Drăgan Floare, Lazăr Nicolae, Nicolae Con

stantin, Rotariu Iulian.
Secretarii Comitetului raional

Boureanu Ștefan, prim-secretar, Crișan Ghe
orghe, Farcaș Vasile, Carculea loan, Petrovici 
Aurel — secretari.

Aspect din sală, în timpul lucrărilor conferinței.
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Agricultura raionului a cunoscut in anii puterii populare prefaceri adinei. Locul plugului, tras anevoie 
de animale, a fost luat de puternice tractoare. A avut loc în acești ani crearea unei puternice baze tehni- 
co-materiale. In comparație cu 1959. S.M.T. Alba lulia dispune în prezent de 186 tractoare, față de 45, de 'I 
60 combine față de 5, de 210 semănători de cereale și porumb, față de 9, de alt numeros utilaj agricol, 41 
care asigură lucrarea în bune condiții agrotehnice a terenului celor 22 gospodării colective din raion. $

£ 1

An de an pentru oamenii muncii se construiesc lot mai multe blocuri pentru locuit. In ultimii ani numai 
la ZIatna, Haneș, Almaș și Alba lulia au fost predate oamenilor muncii peste 200 apartamente pentru fa
miliști, iar pentru nefamiliști peste 200 camere. Peste cîteva zile vor mai fi date în folosință încă 2 blo- 
curi, la ZIatna și Alba lulia, cu 48 apartamente. IN CLIȘEU : Un nou bloc dat în folosință la Hanes.

Redacția și administrația: Alba lulia, Piața 1 Mai nr. 14. Tel. 738 — Tiparul Intr. Poligrafice Hunedoara, subunitatea A. lulia, tel. 483, — STAS 5452-53.
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In anii puterii populare, industriaraionului nostru a Înregistrat, o 
mare dezvoltare. La U.C.M. ZIatna au fost terminate noi obiective, 
printre care o nouă linie metalurgică, la E. M. a fost construită o 
uzină modernă de preparare, s-a construit și dat în folosință la Alba 
lulia un atelier central de reparații dotat cu utilaj modern, iar o serie 
de alte unități și-au dublat în ultimii ani activitatea.

Grija pentru sănătatea oamenilor muncii este o problemă ce stă în 
centrul atenției partidului și guvernului. In afara unităților sanitare din 
Alba lulia și ZIatna, în satele raionului mai funcționează 20 dispen
sare și 7 case de naștere, deservite de 36 medici și 32 cadre de specia
litate. La Almașul Mare, Meteș și Feneș au fost construite în ultimii 
ani dispensare noi. IN CLIȘEU : Dispensarul din comuna Meteș.
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Pentru fui oamenilor muncii s-au 

deschis în anii puterii populare porți 
largi spre învățătură. Numai în raio
nul nostru, față de 1956, numărul șco
lilor de 8 ani a crescut cu încă 9 uni
tăți. De asemenea, în perioada ani
lor 1962-1963 s-au construit 42 săli 
de clasă, dintre care două localuri 
noi și spațioase, unul pentru Școala 
medie din ZIatna și altul pentru 
Școala profesională din Alba lulia.

In clișeu: Școala medie din ZIatna.

In locul lămpii cu petrol, în satele raionului nostru a pătruns tot 
mai mult lumina electrică. Dacă în 1944, în întreg raionul, erau doar 3 
sate electrificate, azi becul electric luminează în 32 sate.


