
SA PREGĂTIM temeinic închiderea învatamintijliji
DE PARTID TA SATE

Ne aflăm în preajma încheierii a- 
nului școlar în învățămîntul de 
partid de la sate. Cursurile și cercu
rile învățămîntului de partid orga
nizate în satele raionului nostru 
sînt frecventate de aproape totali
tatea membrilor și candidaților de 
partid. De asemenea, în învățămîn
tul de partid au studiat un mare 
număr de țărani muncitori și alți 
oameni ai muncii de la sate din ac
tivul fără de partid.

Învățămîntul de partid, întreaga 
muncă de propagandă a contribuit 
Ia popularizarea mărețelor realizări 
dobîndite de poporul nostru sub 
conducerea înțeleaptă a partidului, 
la educarea oamenilor muncii de Ia 
sate, la ridicarea conștiinței lor so
cialiste.

Preocuparea organizațiilor de 
■«.partid pentru îmbogățirea conținu

tului de idei al învățămîntului, pen
tru legarea lui mai strînsă cu viața 
a făcut să sporească eficacitatea a- 
cestuia. Faptele arată că numeroși 
oameni ai muncii de la sate, care 
au studiat în învățămîntul de partid, 
și-au îmbogățit cunoștințele, a 
crescut simțul lor de răspundere, i- 
nițiativa și priceperea lor în rezol
varea multiplelor probleme ce le ri
dică viața economică în cadrul gos
podăriilor colective.

Un rol hotărîtor în îmbogățirea 
conținutului de idei al învățămîn
tului de partid, în legarea lui mai 
concretă de sarcinile desăvîrșirii 
construcției socialiste, în creșterea 
eficacității lui, l-a avut studierea do
cumentelor celui de-al 111-lea Congres 
al P.M.R. și ale plenarelor C. C. al 
P.M.R., Raportul tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la sesiunea ex- 

■ .traordinară a Marii Adunări Națio- 
**\nale din aprilie 1962 și a altor docu

mente apărute în această perioadă.
încheierea învățămîntului de 

partid reprezintă pentru organiza
țiile de bază de la sate, pentru pro
pagandiști și cursanți un minunat 
prilej de a consolida rezultatele ob
ținute în timpul anului, de a cu
noaște cît mai temeinic problemele 
de bază ale politicii partidului, a- 
plicarea de către partid a învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile țării 
noastre.

In acest an, ca urmare a unei tot 
mai mari preocupări din partea or
ganizațiilor de partid, s-a îmbună
tățit frecvența la cercuri și cursuri. 
In atenția birourilor organizațiilor 
de bază și a propagandiștilor a stat 
în prim'd rînd calitatea propagandei 
de partid, eficacitatea acesteia. Re
zultate bune în această direcție au 

t^bținut organizațiile de bază din 
-«gospodăriile colective Cistei, He- 

■ nig, Șard, Ciugud și altele, care au 
\ analizat periodic felul cum se desfă- 

O șoară învățămîntul de partid și au 
luat măsuri la timp pentru lichida
rea lipsurilor semnalate.

Mulți propagandiști de la sate, 
printre care Florea Gheorghe din 
Cistei, Balici Constantin din 
halț, Todea Paraschiva din Ciugud, 
Repede Sabina din Vințul de 
Jos dovedind - răspundere pen
tru sarcina încredințată, au depus 
mult interes atît în pregătirea lor, 
cît și în predarea unor lecții de ca
litate. Aceasta a făcut ca și discu
țiile, la care cursanții au participat 
activ, să se ridice la un nivel co
respunzător, ele să fie legate de 
viața practică, iar eficacitatea celor 
însușite să fie reflectată în partici
parea colectiviștilor la executarea 

ilucrărilor în cadrul G.A.C. în buna 
îngrijire a animalelor și alte lucrări 
din cadrul gospodăriei colective.

Sînt însă unele cercuri și cursuri 

Mi-

IN CLIȘEU : Un aspect la transportatul gunoiului de grajd în cîmp 
la gospodăria colectivă din Oarda de Jos.

care au avut rezultate mai slabe cum 
sînt cele conduse de propagandiștii 
Birăuță Pavel din Totoi, Bucerzan 
loan din Ighiu, Goșa Dumitru din 
Pețelca și altele. Aceasta pentru fap
tul că ei nu au participat cu regulari
tate la pregătirile ce se fac Ia cabi
netul de partid, pe de o parte, iar 
pe de altă parte că nici organizațiile 
de partid nu au dovedit suficientă 
preocupare pentru îndrumarea și 
controlarea activității propagandiști
lor.

Ca în fiecare an și în primăvara 
aceasta se face încheierea învăță- 
mintului de partid la sate. In acest 
scop organizațiile de partid vor 
trebui să ia o seamă de măsuri or
ganizatorice și politice care să ducă 
la obținerea celor mai bune rezul
tate în ce privește îndeplinirea a- 
cestei sarcini de mare răspundere.

Astfel, pe baza sarcinilor reieșite 
din planul de măsuri al Comitetului 
raional de partid, în perioada 20-28 
martie a.c. se va organiza în fie
care cerc și curs recapitularea ma
terialului dîn programa de studiu 
pentru fiecare formă de învățămînt 
în cel puțin două ședințe. Propagan
diștii vor pune un accent deosebit 
pe înțelegerea și însușirea de către 
cursanți a documentelor de partid 
ca: „Raportul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al 111-lea 
Congres al P.M.R..îndeosebi, capitole
le „Partidul" și „Agricultura", „Ra
portul tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale a R.P.R. 
din aprilie 1962“, „Cuvîntarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Conferința organizației de partid a 
orașului București", „Plenara C. C. 
al P.M.R. din 23-25 aprilie 1962“ 
și alte documente ale partidului no
stru.

Organizarea acestor ședințe re
capitulative, vor contribui la adîn- 
cirea cunoștințelor însușite de 
cursanți în timpul anului de învăță
mînt, îi vor ajuta să cunoască mai 
temeinic politica partidului, să în
țeleagă ce au de făcut, fiecare, pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Conferința regională și raională 
de partid au trasat sarcini deosebit 
de importante pentru organele și 
organizațiile de partid, pentru toți 
oamenii muncii din raionul nostru. 
Pentru cunoașterea acestor sarcini, 
propagandiștii vor prelucra în cer
curi aceste hotărîri pentru cunoaște
rea și aplicarea lor în viață.

Este necesar ca în perioada de 
pregătire a închiderii învățămîntu
lui de partid, propagandiștii să or
ganizeze consultații la problemele 
care au fost mai greu înțelese de 
cursanți în timpul anului și care 
să ducă la clarificarea lor.

(Continuare în pag. 4-a)

Ne mai despart puține zile pînă 
la data cînd și în raionul nostru 
se vor începe din plin lucrările 
din campania agricolă de primă
vară. In gospodăriile colective 
din Cistei, Mihalț și Galtiu au 
și fost însămințate primele hec
tar? cu nlante de nutreț.

Timpul care ne mai desparte 
pînă Ia începerea însămînțărilor 
trebuie să fie folosit din plin de 
către fiecare gospodărie colecti
vă pentru a încheia pregătirile 
în vederea desfășurării lucrărilor 
din campanie la timp și în cele 
mai bune condițiuni.

,-ROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1Ț1-VĂ f

ANUL XV. Nr. 754 .

ACORDAREA DISTINCȚIILOR
FRUNTAȘILOR ÎN ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ PE 1963

PREȚUIREA
MUNCII HARNICE

RĂSPLATA VREDNICIEI

Mîndria brigăzii

După ce în 1963 co
lectivul de muncă din 
Stația C.F.R. Alba lu- 
lia și-a realizat lună de 
lună sarcinile de plan, 
a dobîndit o serie de 
sucese și în acest an 
In luna februarie, de 
pildă, sarcina de plan 
a fost depășită cu 12,5 
la sută, staționarea va
goanelor a fost redusă 
cu 16,30 la sută iar 
cantitatea de tone nete 
expediate a crescut cu 
24,20 la sută.

Zilele trecute în ca
drul stației a avut loc

un eveniment deosebit, 
înraînarea distincțiilor 
de fruntaș în întrecerea 
socialistă pe 1963 tova
rășilor Petraș loan, 
Drîmbărean loan, Căr- 
pinișan Nicolae și Bu
cur Petru. Diploma de 
tură fruntașă pe 1963 
a fost obținută de tura 
condusă de impegatul 
de mișcare Popa loan.

Coresp. FIL1P Gh.
★

Pentru rezultatele 
frumoase obținute lună 
de lună în 1963 au fost

IN CLIȘEU : Tovarășii Corpade Ioan, operator chimist. Cantor loan, laborant și Dominic 
Alexandru, maistru mecanic, de la U.C.M. Zlatna. fruntași în întrecerea socialistă pe 1963.

IN CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

Gata pentru
Preocupate îndeaproape pentru 

sporirea continuă a producțiilor de 
cereale la ha. consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective, în
drumate și ajutate în permanență de 
către organizațiile de partid au reu
șit să întreprindă o serie de acțiuni 
importante care vor contribui în 
mare măsură la creșterea producții
lor de cereale la ha și mai ales la 
culturile prăsitoare. Astfel, încă din 
anul trecut s-au executat arături ă- 
dînci de vară și arături adînci de 
toamnă pe aproape toate suprafețele 
de teren care urmează să fie însă- 
mînțate în această primăvară. De 
asemenea, în comparație cu anii tre- 
cuți, gospodăriile colective din raio
nul nostru au acordat în acest an 
mai multă atenție fertilizării solu
lui, transported în cîmp însemnate 
cantități de gunoi de grajd. De e- 
xemplu, colectiviștii din Mihalț au 
transportat în iarna acestui an 2.750 
tone îngrășăminte naturale în cîmp, 
cei din Drîmbar 2.200 tone, colecti
viștii din Cistei 2.100 tone, cei din 
Benic 1.750 tone. Cu mai multă răs
pundere s-a- muncit și în ce privește 
asigurarea semințelor, astfel, îneît 
în momentul de față fiecare unitate

Vineri, 20 martie 1964

înmînate distincțiile de 
fruntași unui număr de 
11 tovarăși de la 
S.M.T. Alba Iulia. Prin
tre cei care au primit 
aceste distincții se 
numără mecanizatorii 
Tatu Vasile, Botyka Io
sif, Benga Ludovic, 
Moguț Pavel, Bunea 
loan și alții. Titlul și 
diploma de brigadă 
fruntașă au fost obți
nute de brigăzile con
duse de tov. Contor 
Gheorghe, Lazăr Pau
lin și Carole Vasile.

Insâmînlâri
agricolă dispune de întreaga canti
tate de semințe de porumb necesară 
din soiurile cele mai productive de 
hibrizi dubli. De asemenea, întregul 
utila j agricol ce va fi folosit în cam
pania de primăvară a fost revizuit 
și pregătit, au fost instruiți colecti
viștii și tractoriștii în legătură cu 
tehnica folosirii mașinilor 2-SPC-2 
cu care se vor însămînța majorita
tea suprafețelor cu porumb.

Toate acestea vor contribui din 
plin la executarea din timp și în 
condițiile cele mai bune a lucrărilor 
de însămînțări.

Cheia spre
Gospodăria agricolă colectivă din 

Berghin cultivă an de an suprafețe 
tot mai însemnate de teren cu po
rumb. In anul trecut, suprafața des
tinată acestei culturi a fost de 482 
ha. In majoritate porumbul a fost 
însămînțat după cereale păioase și 
o parte chiar după porumb. Datori
tă însă, pregătirii și fertilizării tere
nului, folosirii soiurilor de semințe 
de înaltă productivitate și execută
rii lucrărilor de întreținere la timp 
și de calitate superioară, noi am 
reușit să obținem de pe întreaga su
prafață de teren o producție medie
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In sală domnea o atmosferă săr
bătorească. Rînd pe rînd minerii sec
ției Valea Dosului veneau să sărbă
torească pe cei care în decursul u- 
nui an s-au situat în frunte la în
deplinirea sarcinilor de plan. E pre
zentă aici și brigada condusă de 
prim-prăjitorul Novăcean Aurel, bri
gadă care prin hărnicia oamenilor 
ce o compun a cîștigat lună de lună 
în anul trecut drapelul de brigadă 
evidențiată. Și pe bună dreptate. In 
anul 1963 brigada a dat peste plan 
104 kg produse, realizînd în același 
timp cit 5 zile mai devreme repara
ția la focarul cuptoarelor.

Pentru rezultatele obținute, pen
tru hărnicia dovedită zilele trecute, 
brigăzii i-a fost înmînată diploma de 

„brigadă frunta
șă" pe 1963, iar 
comunistului No
văcean Aurel in
signa de „Frun
taș în întrecerea 
socialistă pe 
1963". O răspla
tă binemeritată 
muncii, un în
demn spre fapte 
și mai mari. De 
altfel acesta a 
fost cuvîntul 
membrilor bri
găzii care , cu 
prilejul înmînăriî 
distincțiilor și- 
au propus să-și 
îndeplinească și 
să-și depășească 

angajamentele 
luate în între
cere.

Pregătesc terenul
Folosind din plin timpul prielnic 

de lucru în cîmp, colectiviștii din 
Galtiu ajutați de către mecanizatorii 
S.M.T. Alba Iulia au trecut la pre
gătirea terenului pentru însămîntă- 
rile din epoca a I-a. Pînă la data 
de 17 martie, ei au pregătit și în
sămînțat cu orz pentru masă verde 
suprafața de 9 ha.

Paralel cu lucrările de pregăti
rea terenului și semănatul plantelor 
furajere, la Galtiu ca și în alte gos
podării colective din raion în aceste 
zile se fac o serie de lucrări impor
tante și în celelalte sectoare. La 
grădina de legume se transportă gu
noi, se face întreținerea răsadurilor 
care au răsărit, iar în livadă se lu
crează de zor la curățitul pomilor și 
se fac noi plantări de pomi, 

roade mari
de 1.923 kg porumb boabe la ha. A- 
cest rezultat se datorește în mare 
parte pregătirii din timp a terenului 
și fertilizării lui. Astfel în vara a- 
nului 1962, imediat după recoltarea 
păioaselor, ajutați de către mecani
zatorii S.M.T. Alba Iulia, am execu
tat arături de vară la adîncimea de 
22-25 cm. Iar după recoltarea cultu
rilor mai tîrzii am executat pe în
treaga suprafață arături adînci de

Ing. I. VICLEANU
G.A.C. Berghin 

(Contiauare în pag. 4-a)



LA GOSPODĂRIA COLECTIVĂ 
ȘI LA CĂMINUL CULTURAL

Pe ogoarele gospodăriei colective 
din Benic, verdele holdei de pe cele 
300 de hectare devine pe zi ce trece 
tot mai accentuat, semn că griul 
colectiviștilor a ieșit bine din iarnă. 
Vine primăvara. In avangardă și-a 
și trimis solii: zile în continuă creș
tere însoțite cîteodată chiar de raze 
călduțe de soare.

Dar, nu numai acestea sînt sem
nele care indică apropiata sosire a 
primăverii. Nu! Ele se întîlnesc pes
te tot la sate, pe ogoarele gospodă
riilor colective, în preocupările oa
menilor. La Benic, bunăoară, colec
tiviștii au transportat în cîmp 1.750 
tone de gunoi de gra jd și au îm
prăștiat îngrășăminte chimice pe 
80 de hectare, hotărîți să obțină în 
acest an recolte sporite de porumb. 
Tot cu acest gînd și-au asigurat în 
întregime .numai sămînță aleasă, iar 
pentru ca și în livadă rodul să fie 
bogat au curățit și omizit peste 1.700 
de pomi.

Au ieșit deci colectiviștii din Be
nic, cum s-ar spune, cu toate cele 
de trebuință în întîmpinarea primă
verii. îndrumător prețios în acest 
sens le-a fost organizația de partid 
din gospodărie. Și-apoi. în sprijin 
le-au fost și activiștii culturali. Cu
noștințele însușite la învățămîntul 
agricol de masă ca și cele desprinse 
din ciclul de conferințe le-a dat 
ghes să acorde o mai mare atenție 
fertilizării solului, să-și pregătească 
mai din timp atelajele și semințele. 
Folositoare și pline de învățăminte 
s-au dovedit apoi și serile de calcul 
și de- întrebări și răspunsuri orga
nizate la căminul cultural pe teme 
cum sînt: ..Creșterea valorii zilei 
muncă", „Avantajele folosirii îngră
șămintelor chimice". „Căile sporirii 
producției de grîu la hectar", „Creș
terea puilor" și altele.

Trebuie spus însă cu toată tăria 
căci cu forțele culturale existente în 
Benic se pot face mult mai multe. 
Pentru activiștii culturali de aici tre
buie să fie limpede faptul că dacă 
în timpul iernii colectiviștii și-au 
îmbogățit cunoștințele cu noi metode 
și procedee de muncă, acestea nece
sită a fi mereu înmulțite și consoli
date. In acest scop. în preajma în
ceperii campaniei de primăvară să 
fie organizate la căminul cultural 
sau la sediul gospodăriei scurte în- 
tîlniri între colectiviști și inginerul 
agronom în cadrul cărora să se 
dezbată acele aspecte ale muncii 
din campanie care par mai dificile. 
Ținînd seama de perioada în, care 
ne găsim apoi, în fața colectiviști
lor să f<e expuse conferințe pe teme 
ca: „Reținerea apei în sol", „Ampla
sarea culturilor", „Utilitatea loturi
lor demonstrative", „Lucrările ce 
trebuiesc făcute pentru obținerea u- 
nei producții sporite de porumb" și 
altele, dictate de însăși realitatea 
din gospodăria colectivă.

Și-au propus colectiviștii din Be-

Dimineața, cînd de după crestele 
ce străjuiesc comuna apar primele 
gene de lumină, la Școala profesio
nală de ucenici din Zlatna începe 
zumzetul.

Animația e prezentă întîi în dor
mitoare. Apoi, se mută, in sala de 
mese. Mult însă nu stăruie nici aici 
căci preocupările zilei sînt vădite în 
fiecare din cei 265 elevi ai școlii. 
„Mărunții" cum obișnuiesc a le 
spune cei din ultimul an elevilor din 
anul întîi. se pregătesc să treacă 
pragul claselor și atelierelor școlii, 
în timp ce cei din anii doi și trei se 
îndreaptă, odată cu sutele de mun
citori, spre locurile lor de practică
— secțiile productive ale Exploatării 
Zlatna.

Și-așa, cu preocupări, ce-i drept, 
diferite, zilele se scurg. Singur țe
lul este pentru fiecare elev același
— de a-și însuși cît mai deplin tai
nele meseriei alese.

„Mărunții”... au crescut
Că cei din ultimul an li se adre

sează adesea elevilor din anul întîi 
cu diminutivul de „mărunți" nu su
pără pe niciunul din cei vizați. Din 
contră, simt în acest lucru o alintare, 
mai ales că dacă e vorba să dove
dească că ei totuși au crescut, pot 
face dovada acestui lucru cu vîrf și 
îndesat.

Dar, să le facem cunoștință. In 
Bora Ioan, bunăoară, unul din elevii 
anului întîi care și-a ales meseria de 
miner, ca și în „ortacii" săi de bran
șă Figlea Simion, Goran Ioan, Oc- 
nean Eugen, Nicula Viorel, Prața 
Cornel și alții, nu mai recunoști nici 

nic ca în acest an să realizeze o 
seamă de obiective. In planul cămi
nului cultural însă, lipsesc manifes
tările menite să vină în mod concret 
în sprijinul muncii colectiviștilor. 
In' planul de măsuri privind activi
tatea culturală în această perioadă, 
lucrurilor nu li se spune pe nume, 
ci așa ...la general. Colectiviștii și-au 
propus să planteze în această pri
măvară 10 ha cu pomi, cultură in
tensivă. Deci, acum ar fi momentul, 
activiști culturali din Benic. să or
ganizați cîteva manifestări în legă
tură cu modul de plantare al pomi
lor, oglindind totodată într-o seară 
de calcul foloasele pe care le va 
aduce gospodăriei noua plantație. 
Trebuie apoi incluse în planul de 
muncă al căminului cultural, în 
mod concret, și alte manifestări 
care să vină în sprijinul muncii co
lectiviștilor, să-i mobilizeze la mun
că. In planul gospodăriei e prevă
zută aducerea apei printr-o conductă 
de la distanță de 1.000 metri la sec
torul zootehnic, sînt prevăzute o 
seamă de lucrări de construcții. 
Prin acțiunile inițiate de căminul 
cultural, executarea acestor lucrări 
trebuie sprijinită înainte ca munca 
în cîmp să se aglomereze. Un spri
jin mai eficient trebuie să acorde a- 
ooi activiștii culturali colectiviști
lor din sectorul zootehnic. In acest 
sens tovarășa Lazăr Ana, bibliote
cara căminului, trebuie să se de
plaseze mai des în mijlocul acesto
ra, să le ducă cărți legate de mun
ca lor, să organizeze manifestări de 
masă cu cartea agrozootehnică.

Zilele iernii deosebit de prielnice 
desfășurării activității culturale au 
trecut. .Munca activiștilor culturali 
însă, nu trebuie să cunoască pauze. 
Ce părere aveți tovarăși activiști 
culturali din Benic de acest lucru?

Participant!’ la faza raională a concursului al VlI-lea. Membrii bri
găzii artistice de agitație din Cricău pe scenă.

fâlevi la școala muncii>
pe departe pe elevii care au trecut 
doar în toamnă pragul școlii. Cu 
toții sint alții. Oricine desprinde cu 
ușurință acest lucru atît din cunoș
tințele pe care și le-au însușit. ca 
și din îndemînarea pe care au 
dobîndit-o. Ți-e mai mare dragul 
să-i vezi la masa de lucru — sînt 
cuvintele tovarășului maistru in
structor Nicula Petru. Cleștele de 
amorsat capse, acele de trasat, cio
cănelele de 200 grame și cleștele cu 
bot lat executate de viitorii mineri, 
ca și echerele cu talpă sau șurubu
rile ce ies din mîinî'e elevilor Gaiță 
Ravîn, Sechereș Ștefan și ceilalți 
viitori mecanici de mină sînt în a- 
fara oricărui cusur. Și-apoi, aceleași 
bune cuvinte se pot spune și la a- 
dresa elevilor Lazea Roman, Oneț 
Gheorghe și alții care au îmbrăți
șat meseria de electricieni de mină 
sau la adresa elevilor ce se pregă
tesc a deveni preparatori iscusiți. E 
cert deci că au crescut... „mărunții". 
O spun faptele.

Intîlnire cu viața
Eu, tovarăși!... miner aș vrea să 

devin — și-a spus vrerea cu toată 
hotărîrea Man Liviu în urmă cu trei 
ani. Și conducerea școlii i-a stat în 
ajutor și lui și celorlalți elevi veniți 
atunci la școală să-și îndeplinească 
dorințele.

Anii au trecut apoi. Elevii și-au 
însușit cu sîrg, rînd pe rînd, bogate 
cunoștințe teoretice și practice, iar 
acum, și-au dat întîlnire cu viața.

Tinerețe fericită
Cine a asistat duminica trecută 

la concursul artistic al școlilor 
medii, te'..nice și de meserii, chiar 
cu tîmplele albe fiind, nu se poa
te să nu se fi simțit tînăr. Sala 
Casei raionale de cultură a fost 
tot timpul animată. Au urcat pe 
scenă țineri artiști amatori, elevi 
ai școlilor din localitate. Au înăl
țat imn de slavă partidului, și-au 
cîntat tinerețea fericită. Cu un cor 
puternic, în a cărui interpretare 
cîntece „Măreț pămînt al patriei 
iubite", „Drag mi-e cîntecul și 
jocul" și altele, au căpătat o deo
sebită expresie, s-au prezentat e- 
Ievele Școlii de cooperație, ace
leași bune cuvinte putîndu-se spu
ne și despre recitatoarele Onciu 
Cornelia și Suciu Maria, despre 
solistele vocale Avram Emilia și 
Indoleau Cornelia de la aceeași 
școală.

La a doua deschidere a corti
nei, cîntecele „Partid părinte-al 
bucuriei", „Țară dragă să trăieș
ti" și „Omagiu lui Horia", inter
pretate de corul Școlii medii Ho
ria, Cloșca și Crișan" au răzbă
tut pînă departe de zidurile Ca
sei raionale de cultură. Pe scenă 
s-au perindat apoi, rînd pe rînd, 
adevărate talente. Soliștii vocali 
Jurca Zamfira, Popescu Elena, To- 
pîrcean Maria, Bocșa loan și alții, 
într-o perfectă ambianță cu or
chestra, au cucerit de-a dreptul 
publicul spectator, de aceleași 
succese bucurîndu-se și recitatoa
rele Muntean Maria, Oancea Ma
ria, Neghiu Letiția, de la Școala 
medie „Horia, Cloșca și Crișan", 
orchestra și dansatorii de la 
Școala profesională de meserii.

Muncesc în practică alături de mun
citorii din adîncuri sau de cei de la 
flotatie și despre majoritatea lor la 
școală sosesc numai vești bune. Pe 
Man Liviu, Formade Nicolae și Cu- 
cea Vaier — spun minerii de la Ha- 
neș — îi socotim în rînd cu noi. 
Nu-s cu nimic mai prejos. Fac față 
șî la înaintări ca și la suitori sau la 
lucrări de armare. Și-apoi asemenea 
cuvinte au și minerii de la Stănija 
despre elevii din anul trei Stan Va
sile, Purda Gheorghe, Știrbu loan 
și alții. Muncesc cu hărnicie tinerii 
elevi mineri. își completează cunoș
tințele la școala muncii, fiind în
conjurați cu toată căldura de mun
citorii din echipele în care sînt re
partizați. Iar cînd se întîinesc cu 
colegii lor de an, ce-și fac practica 
la flotație, deapănă impresii.. N-am 
schimba meseria de miner cu ni- 
ciuna alta — spun minerii. Dar și în 
meseria de preparator găsești tot 
atîtea satisfacții — le ies în întîm- 
pinare minerilor, preparatorii Sicoe 
Nicolae, Sgîr Florea, Hașa loachim, 
Bîrs Vasile, Nelega Remus și în 
general spus toți cei 37 de elevi în 
practică la Uzina de preparare. Și 
au dreptate și unii și alții. Fiecare 
meserie e frumoasă. Important este 
s-o stăpînesti, să-i pătrunzi tainele 
cută cu cută.

Și*acum „poftiți la întrunire^
Silitori la învățătură și harnici la 

lucru, elevii Școlii profesionale de 
ucenici își petrec și timpul liber plă

Faza raională a concursului al V11-1 ea

Spectatorii s-au așteptat la mai mult șt
Duminica trecută, la centrul Ighiu, 

a avut loc faza raională a celui 
de-al VlI-lea concurs, cu participa
rea formațiilor artistice ale cămine
lor culturale din Șard, Cricău. Am- 
poița și Ighiu.

La deschiderea cortinei, ce rul co
lectiviștilor din Șard a interpretat bine 
cîntecele „Partidului, părinte-al bu
curiei", „Hora în gospodărie". ...Mi::- 
dră-i nana în sărbători" și „Cîntec 
de leagăn". Apoi rînd pe rînd. pe 
scena concursului s-au perindat bri
găzile artistice selecționate la fazele 
intercomufiale și un însemnat nu
măr de soliști vocali și instrumen
tiști.

Cu un text bun, dar care a vizat 
prea mult în partea-i critică una și 
aceeași persoană, s-a prezentat bri
gada artistică de agitație din Cri
cău. Merită totuși scos în evidență 
faptul că membrii acestei brigăzi, 
bine pregătiți, au reușit să dea via
ță textului întitulat „Ce-a fost ieri și 
ce-i acum", popularizînd larg rezul
tatele dobîndite de colectiviștii din 
Cricău în dezvoltarea și întărirea 
gospodăriei colective, în înfrumuse
țarea comunei.

Mai puțin pregătiți, membrii bri
găzii artistice de agitație din Am- 
poița s-au situat sub nivelul pre
zentării lor la faza intercomunală, 
iar brigada artistică de agitație din

Biblioteca și colectiviștii din sectorul zootehnic
Zilnic spre biblioteca comunală 

din Teiuș își îndreaptă pașii zeci de 
cititori, care, bineînțeles, ridică tot 
atîtea cărți, dacă nu chiar mai 
multe.

Se întîmplă uneori însă ca citi
torii să nu găsească pe tovarășa bi
bliotecară la sediu. Găsesc în schimb 
un bilețel pe care stă scris: „Sînt 
la sectorul zootehnic". Și, faptul își 
are semnificația lui în grija pe care 
tovarășa bibliotecară o acordă a- 
cestui important sector al gospodă
riei.

Muncind la distanță de aproape 
3 km — spune bibliotecara — mi- 
am dat seama că pentru colectiviștii 
din sectorul zootehnic e greu să se 
deplaseze pînă la bibliotecă. Astfel 
stînd lucrurile m-am dus eu la ei. 
Si. bineînțeles, nu cu mîna goală. 
Am luat cu mine o seamă de cărți 
si broșuri legate de munca lor și 
mare mi-a fost satisfacția cînd am 
văzut cu cîtă căldură și dragoste 
m-au primit toți cei 16 colectiviști 
ce lucrează în sectorul zootehnic. In- 
tîlnirea cu colectiviștii s-a dovedit 
deosebit de fructuoasă. In scurt timp 
toți cei 16 colectiviști din sectorul 
zootehnic au devenit cititori ai bi
bliotecii, citind peste 40 de cărți. S-a 
stabilit astfel între bibliotecara și 
crescătorii de animale o strînsă le
gătură.

— Am venit să vă mulțumesc to- 

cut și instructiv, mulți dintre ei fiind 
artiști amatori apreciați în tot jurul. 
De altfel, pentru aceasta, le sînt 
create toate condițiile. Ies din șut 
minerii, se întorc de la uzină pre
paratorii, pun mîna pe instrumente 
și țes melodii. Și-apoi nu rare sînt 
cazurile cînd elevii școlii medii îi 
poftesc în mijlocul lor, adresîndu-le 
invitația „poftiți la noi la întrunire". 
Și nu-i lipsit de semnificație acest lu
cru. E firească invitația și dintr-o 
parte și din alta, căci scopul ambelor 
școli e același — să pregătească pen
tru ziua de mîine, vrednic schimb ce
lor de azi.

S. POPESCU 

IN CLIȘEU: Bibliotecara Nagy Tatiana în mijlocul crescătorilor de 
animale de la G.A.C. Teiuș. 4

Ighiu, fără un text propriu, mărgi- 
nindu-se să adapteze într-o oare
care măsură textul „In colectivă a 
poposit Păcală" la specificul satu
lui, n-a izbutit să redea în totul noul 
din viața comunei și a oamenilor 
din partea locului.

Soliștii vocali și instrumentiști U- 
reche Valentina, Moguța Maria, 
Popa Aurel, Fleșer Vasile, Varvara 
loan. Heiuș Ioan șt alții s-au pre
zentat în general bine ca interpre
tare. Prea puține au fost însă cîn
tecele din folclorul nou, care să 
scoată în evidență bucuria vieții 
noi și avîntul muncii pe ogoarele u- 
nite.

Faza raională a concursului, des
fășurată duminica trecută fa cen
trul Ighiu, nu s-a ridicat la nivelul 
scontat. Spectatorii au așteptat mai 
mult de la formațiile artistice diu 
cele patru comune, promovate pen
tru această fază. Acest lucru trebuie, 
să fie un semnal atît pentru adm* 
vistii Comitetului pentru cultură șl 
artă, cît și pentru cei ai Casei raio
nale de cultură care trebuie să de
pună toată strădania ca la celelalte 
centre unde urmează să aibă loc 
faza raională, formațiile artistice ale 
căminelor culturale să-și prezinte 
programele la cel mai înalt nivel ar
tistic.

varășă bibliotecară pentru ajutorii 
ce ni-1 dați și vă mai poftim pe la 
noi — au fost într-una din zile cu
vintele brigadierului Muntean Nelu.

Și așa, zile de-a rîndul, după un 
program stabilit de comun acord cu 
colectiviștii din sectorul zootehnic, 
bibliotecara Nagy Tatiana a fost, 
mai des oaspetele acestora, cu cărți^ 
pentru Repede Ion. pentru Poptr' 
Gheorghe, Chirilă Elena și toți cei
lalți colectiviști de aici.

In acest an bibliotecara a 
organizat peste 20 de acțiuni de 
masă cu cartea în rîndul îngrijitori
lor de animale. In fața îngrijitorilor 
de porci, printre altele, a fost pre
zentată recenzia cărților „Creșterea 
porcilor și a purceilor" și „Bolile 
mai frecvente la porcine". La ferma 
de vaci s-au recenzat șî discutat 
cărțile „Căile sporirii producției de 
lapte", Folosirea concentratelor în 
fura jarea animalelor", „Sfaturi pen
tru crescătorii de animale", șî 
altele. N-au fost uitate nici îngriji
toarele de la ferma de păsări a gos
podăriei. Cu ele s-au purtat discuții 
interesante pe marginea broșurii 
„Obținerea puilor dezvoltați în 60-70 
de zile". Și acestor acțiuni de masă-A 
întreprinse li se adaugă și cele 
te 12 acțiuni ca „Seri de întrebări șiv 
răspunsuri", concursuri „Cine citeș-, 
te — cunoaște" și altele.

Cele de mai sus spun multe, prin 
ele însile, despre grija deosebită pe 
Care bibliotecara ojhcordă sectorului
zootehnic al gospodăriei. Deși în 
zootehnie lucrează puțini oameni, ei 
reprezentînd doar 2 la sută din 
numărul cititorilor înscriși în fișele 
bibliotecii, bibliotecara din comună se 
ocupă în mod deosebit de difuzarea 
cărții zootehnice printre îngrijitorii 
de animale și de îndrumarea lec
turii lor.

Rezultatele muncii neobosite ale 
bibliotecarei au o strînsă legătură 
cu rezultatele bune obținute de că
tre colectiviștii din Teiuș atît anul 
trecut cît și în acest an. Pentru 
munca sa, pentru strădania pe care 
o dovedește, colectiviștii din Teiuș-, 
o prețuiesc și o stimează. .□!

I. P.



VIAȚA DE PARTID

In atenția organizației de partid, 
ingrijirea animalelor

I nfiecareunitate-cadre cît mai temeinic pregătite!

de bază din sectorul zooteh- 
îmbunătățirea muncii politi- 
recomandarea comitetului de 
consiliul de conducere al

Colectivizarea agriculturii a ridi
cat în fața organizațiilor de partid 
de la sate noi sarcini pe linia creș
terii continue a producției agricole 
și a întăririi economice și organiza
torice a fiecărei gospodării colective, 
pentru a putea deveni o puternică uni
tate agricolă tot mai înfloritoare. 
Comitetul de partid din cadrul gos
podăriei colective din Cricău desfă
șoară o largă activitate politică pen
tru a pune în aplicare prețioasele 
indicații ale partidului nostru în 
ceea ce privește întărirea și dezvol
tarea șeptelului de animale, impor
tant sector aducător de venituri.

După analizele făcute de comite’.-.:! 
de partid, de fiecare dată au fes’, 
luate măsuri concrete, menite să 
ducă la sprijinirea activității orga
nizației 
nic, la 
ce. La 
partid, 
gospodăriei colective, a repartizat în 
sectorul zootehnic colectiviști har
nici, cu dragoste pentru creșterea 
și îngrijirea animalelor.

După aceasta o preocupare de 
seamă a comitetului de partid a 
■fost aceea de a întări munca politi- 
co-organizatorică în acest sector, 
acordînd în acest sens un sprijin 
mai mare organizației de bază. Ca 
urmare, s-a îmbunătățit mult viața 
internă de partid, a crescut rolul 
de conducător politic al organizației 
de bază. In prezent în acest sector 
■economic al gospodăriei colective 
numărul membrilor și candidaților 
•de partid reprezintă mai mult de 
55 la sută din numărul total al co
lectiviștilor care lucrează aici.

Un lucru important care merită a 
fi scos în evidență este că pe lîngă 
problemele stabilite în hotărîrea co- 
-mitetului de partid în vederea îm
bunătățirii continue a muncii de 
partid, a fost și aceea că s-a trasat 
sarcină tov. Joldoș Petru ca mem- 

T>ru al comitetului de a răspunde în 
mod concret de sectorul zootehnic. 
■Comunistul Joldoș Petru pe lîngă 
sarcinile ce le are ca președinte al 
gospodăriei colective luptă pentru 
a-și îndeplini întocmai sarcina în
credințată de comitetul de partid. 
Zilnic la orele 5 dimineața tov. Jol
doș Petru este prezent la grajdurile 
gospodăriei colective controlează și 
îndrumă activitatea colectiviștilor de 
aici, antrenînd în primul rînd mem
brii și candidații de partid la o ac
tivitate vie pentru îmbunătățirea 
■continuă a muncii în sectorul zoo
tehnic.

întărirea vieții interne de partid, 
-desfășurarea unei susținute munci 
politice în rîndul colectiviștilor pen
tru educarea lor, activitatea cu re
zultate bune a agitatorilor, antrena
rea în rezolvarea sarcinilor a activu
lui fără de partid, au făcut posibilă 
mobilizarea tuturor colectiviștilor la 

■o cît mai bună îngrijire și furajare 
a animalelor și pe această cale la 
creșterea continuă a producției a- 
cestora. Astfel, în-luna februarie a.c. 
producția de lapte pe cap de vacă 
furajată a crescut cu 32 la suta față 
de luna ianuarie a. c. A-

întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea satelor

Să obținem rezultate tot mai frumoase
In ziua de 15 martie a.c. sala că

minului cultural din comuna Șard, a 
găzduit o adunare de dare de seamă 
asupra lucrărilor executate în ca
drul acțiunilor patriotice pentru în
frumusețarea comunei.

In cadrul acestei adunări tov, 
Țălnar Cornel, președintele comite
tului executiv al sfatului popular al 
comunei a prezentat raportul de ac
tivitate al comitetului executiv pri
vind realizările obținute în anul 
1963.

Dovedind preocupare pentru buna 
■gospodărire și continua înfrumuse
țare a comunei, cetățenii mobilizați 
de sfatul popular au participat activ 
la muncă patriotică pentru executa
rea diferitelor lucrări de interes ob
ștesc. Este semnificativ faptul că în 
cursul anului 1963, cetățenii comunei 
Șard au exeeutat mai mult de 28:300 
ore muncă patriotică, realizînd 

Jn acest fel economii în Valoare de 
peste 87.000 lei. Astfel, au fost exe
cutate lucrări de reparare și între
ținerea drumurilor comunale, des
fundări de șanțuri, au fost continuate 
lucrări de extinderea trotuarelor, 
s-au amenajat ronduri de flori, s-au 
efectuat lucrări de desecarea apelor 
de pe pășuni. Un mare număr de 

ceasta a făcut posibil ca gospodă
ria colectivă să predea. în contul 
contractului încheiat cu l.C.I.L. o 
cantitate cu mult mai mare față de 
plan. La obținerea acestui rezultat 
a contribuit din plin furajarea rațio
nală a vacilor, cit și grija deosebită 
pentru curățenia lor.

Colectiviștii acordă o atenție spo
rită creșterii tineretului bovin. In 
prezent gospodăria colectivă are în 
acest sector peste 220 capete. Tov. 
A’ezei Maria. Dîrlea Floarea. Dîrlea 
Valeria, Dîrlea Marioara. Lupu Tra
ian. Pascu Augustin dau dovadă de 
multă preocupare pentru îngrijirea 
tineretului bovin.

In anul 1964. gospodăria colectivă 
va preda statului pe bază de con
tract 30 capete tineret și 7 vite mari. 
Dintre acestea 8 animale au și fost 
predate.

Merită scoasă în evidență starea 
de curățenie a fiecărui grajd la fie
care lot în parte. întrecerea ce se 
desfășoară pentru a obține cele mai 
bune rezultate. In cadrul acestei în
treceri rezultate bune au obținut tov. 
Olaru Marina. Șandru Ioan 1. Con
stantin. Moldovan Vasile. Jurj Cru
cian, Olaru loan și alții. De aseme
nea. o contribuție de seamă în ce 
privește dezvoltarea sectorului zoo
tehnic și rezultatele obținute și-au 
adus-o comuniștii Truța loan, briga
dier zootehnic și Șandru loan, șef 
de fermă, care se găsesc permanent 
în mijlocul colectiviștilor, îi îndru
mă în muncă, generalizează expe
riența pozitivă își . îndeplinesc cu 
cinste sarcinile încredințate de or
ganizația de partid.

Preocuparea comitetului de partid, 
a organizației de bază din sectorul 
zootehnic, ca de altfel a fiecărui 
membru și candidat de partid pen
tru creșterea unui număr cît mai 
mare de animale de la care să ob
țină producții tot mai sporite, este o 
dovadă grăitoare că și în viitor co
lectiviștii din gospodăria agricola 
colectivă Cricău vor obține rezultate 
tot mai frumoase în acest sector, vor 
îndeplini cu cinste sarcinile trasate 
de partid.

F. B.

înainte de începerea lucrului în sectorul zootehnic o mică consfătuire 
este de un real folos.

cetățeni au participat prin muncă 
patriotică la săparea și turnarea fun
dației la localul școlii de 8 ani ce 
urmează a se construi în comună. In 
cursul anului 1963, mobilizați de 
deputați, cetățenii au mai luat par
te și la alte acțiuni cu caracter gos
podăresc și de înfrumusețare, des
pre care cu îndreptățită mîndrie au 
vorbit mulți din cei prezenți la a- 
dunare.

— Ne bucură pe toți rezultatele 
obținute în muncă pentru ca să a- 
vem o comună tot mai frumoasă, 
mai bine gospodărită — a spus în 
cuvîntul său tov. Nana Teodor.

Făcînd o comparație a comunei 
Șard de ieri și azi, tov. Bonea Ște
fan, după ce a vorbit despre reali
zările obținute a scos în evidență 
necesitatea participării tuturor ce
tățenilor la acțiunile întreprinse de 
sfatul popular comunal, întrucît — 
a spus vorbitorul — ceea ce facem 
în folosul nostru facem.

Au mai luat cuvîntul și alți tova
răși printre care Heiuș Ilie, Milaciu 
loan, Dănuț Cornel, Prodan 
care pe 
lizat felul cum s-a desfășurat 
ca în anul 1963, au criticat 
aspecte negative ce s-au manifestat

Aron 
lîngă faptul că au ana- 

mun- 
unele

Creșterea neîncetată a productivității muncii — sarcină primordială 
trasată de partid și guvern — este strîns legată de continua ridicare a 
calificării cadrelor, de creștere de noi cadre cu o inaltă calificare, ca
pabile să stăpînească tehnica nouă. Aceasta justifică de altfel și faptul 
că, sub conducerea organizațiilor de bază, conducerile tehnico-adminis- 
trative din majoritatea unităților industriale ale raionului, cu sprijinul 
organizațiilor sindicale, au luat măsuri concrete pentru organizarea de 
cursuri de ridicarea calificării și calificarea de noi cadre necesare uni
tăților atit în momentul de față cît și în raport cu cerințele impuse de 
dezvoltarea viitoare a producției întreprinderilor.

Dezvoltarea activității acestor cursuri, nivelul de predare și asimi
larea materialului predat, strinsa legătură intre lecțiile teoretice cu 
munca practică sint condiții hotărî toare pentru eficiența acestor cursu
ri. Tocmai in acest scop in cele ce urmează publicăm citeva aspecte 
din activitatea ce se desfășoară în domeniul pregătirii cadrelor ca și u- 
nele defecțiuni ce se mai fac simțite.

In centrul atenției 
ridicam

organizareai • r* vz • • caliricarii
Deschise cu mai bine de doua 

săptămini în urmă, cele două cursuri 
nentru ridicarea calificării de la 
U.C.M. Zlatna se bucură de întrea
ga grijă pentru buna lor funcționa
re. După ce s-a făcut o serioasă ve
rificare a nivelului de cunoștințe con
ducerea întreprinderii a întocmit o 
tematică bine orientată, legată strîns 
de locul de muncă și de meseria res
pectivă. De pildă, pentru cei 60 
cursanți de la cursul de ridicarea ca
lificării în meseria de operatori chi- 
miști sînt prevăzute 85 ore teoretice 
și 1.000 ore practice, executate 
sub supravegherea șefilor de secții 
și a maiștrilor, iar pentru metalur- 
giști sînt prevăzute 100 ore.teoretice 
și 1.200 ore practice.

O mare atenție a fost acordată 
tematicii, în cadrul căreia se predau 
noțiuni generale de chimie, fizico- 
tehnice, aparate și instalații, auto
matizare și tehnică, tehnologia me
seriei etc. Pentru dezvoltarea spiri
tului organizatoric al cursanților, în 
cadrul cursurilor au fost introduse 
noțiuni de economie politică, de or
ganizarea și planificarea producției, 
etc. Cel mai mare număr de ore a 
fost repartizat la tehnologia meseri
ei. Au fost luate și alte măsuri care 
sa asigure un înalt nivel de desfășu
rare a cursurilor. Astfel, șefii secții
lor au luat măsuri de a asigura prin 

Marian, Muntean Ma-

și au făcut prețioase propuneri pen
tru ca satul să devină tot mai fru
mos, tot mai bine gospodărit.

Printre altele, s-a făcut propune
rea ca de îndată să fie mobilizați 
cetățenii la acțiunea de curățire și 
desfundarea șanțurilor pentru scur
gerea apelor, repararea drumurilor, 
amenajarea parcurilor și alte lucrări 
de înfrumusețare.

După încheierea discuțiilor pe 
marginea raportului, a urmat festi
vitatea înmînării insignei „Fruntaș 
în gospodărirea satelor", unui nu
măr de 15 tovarăși printre care Țăl
nar Cornel, Milaciu loan, Dănuț Cor
nel. Popa Ionel. Dumitrean Vaier, 
Meteș Petru, Lucaciu loan, Heiuș 
Ilie, Sibișan 
ria și alții.

In numele 
ionului, tov. 
vice-președinte, a 
cărora li s-a acordat această distinc
ție și le-a urat noi succese în mo
bilizarea maselor largi de cetățeni la 
acțiuni care să ridice comuna pe o 
treaptă superioară din punct de ve
dere gospodăresc. Este necesar — 
a spus vorbitorul — ca în acțiunea 
de gospodărire și înfrumusețare să-și 
aducă contribuția toți deputății sfa
tului popular comunal, corflisiile 
permanente, comitetele de cetățeni, 
pentru a întîmpina cea de-a XX-a 
aniversare a eliberării patriei cu rea
lizări tot mai frumoase. 

Sfatului popular al ra- 
Drîmbărean Mitrofan, 

felicitat pe cei

schimburile de tură timp necesar ca 
fiecare cursant să poată participa de 
două ori pe săptămină cind are loc 
predarea. S-au asigurat de aseme
nea. rechizite în mod gratuit Și a- 
ceste măsuri iși dovedesc din plin 
eficacitatea. La cele 4 lecții ținute pe 
fiecare curs pînă simbăta trecută, 
prezența a fost de 100 la sută. Me
rită apoi a fi scos în evidență faptul 
că pentru predarea lecțiilor au fost 
repartizați ingineri cu o calificare 
înaltă, specializați în ramura respec
tivă ca Pușcașu Ștefan. Zlaschi Ște
fan. Gușat Aurel. Svedak Adrian și 
alții care imbină lecțiile teoretice 
cu demonstrații, schițe etc.

Nivel de predare cît mai înalt
La Exploatarea 

calificarea de tot 
este o problemă ce stă permanent în 
atenția conducerii exploatării, a 
organizațiilor de partid și a sindi
catului. In prezent în cadrul exploa
tării funcționează cursuri de califi
care pentru mineri, ajutori de mine
ri, lăcătuși și forjări, frecventate de 
un mare, număr de muncitori.

Ridicarea continuă a nivelului de 
predare, în vederea însușirii cît mai 
temeinice a meseriei, constituie o 
grijă permanentă nu numai a lecto
rilor și conducerii administrative, ci 
și a comitetului de partid și cel al 
sindicatului. In baza planului de 
măsuri al comitetului de partid, co
mitetul sindicatului ține odată pe 
lună ședințe de analiza muncii des
fășurate în fiecare curs iar pentru 
extinderea experienței bune organi
zează predarea unor lecții model. La 
aceste ședințe participă de fiecare 
dată ...... '
torii 

minieră Zlatna. 
mai multe cadre

responsabilii de cursuri, lec- 
și reprezentanții organizației

Nu numai de formă!
In cursul anului trecut, ca urmare 
sarcinilor sporite de plan precuma

și a nevoilor de tot mai multe ca
dre calificate, întreprinderea raio
nală de industrie locală a deschis 
la sectorul ceramic Sîntimbru un 
curs de calificare pentru 20 de pre
sari. La început lucrurile au mers 
bine. In baza tematicii întocmite, ca
drele de specialitate au predat 
cursanților lecții bine pregătite, e- 
xemplificate cu aspecte din munca 
practică a sectorului. De la o vre
me însă, de soarta cursului de aici 
nu se mai interesează nimeni. In a- 
fară de lecțiile la tehnologia meseri
ei (lector tov. Klein Carol) celelalte

Creșterea de noi cadre și ridicarea 
o problemă de cea mai mare importanță pentru toate întreprinderile ra
ionului. Și dacă în majoritatea unităților din raion ca E. M. Zlatna, 
U.C.M. Zlatna, Depoul C.F.R. Teiuș și altele acestei sarcini îi este a- 
cordată întreaga atenție trebuie arătat că în unele întreprinderi, condu
cerile întreprinderilor nu se ocupă permanent de această problemă. La 
cooperativa „Mureșul" și secția Ateliere centrale nu s-a făcut aproape ni
mic în această direcție. O astfel de situație este și la fabrica „Ardelea
na" unde cu toate că se simte nevoia de cadre cu o calificare cît mai 
înaltă n-au fost organizate nici în prezent cursuri pentru ridicarea ca
lificării. In unele unități, deși înființate, cursurile au mai mult un ca
racter formal, nu sînt legate de specificul unității respective. De ase
menea în unele cazuri, conducerile tehnico-administrative, deși au a- 
probată organizarea de cursuri de calificare, nu iau măsuri pentru 
definitivarea tematicilor și începerea acestor cursuri. Se acordă apoi prea 
puțină atenție ridicării calificării pe baza ajutorului la locul de muncă 
dat de către muncitorii fruntași. Comitetele sindicatelor din întreprin
deri nu acordă întreaga atenție extinderii inițiativelor de a ajuta pe 
cei rămași în urmă cu toate că aceste inițiative constituie o importantă 
cale pentru ridicarea calificării cadrelor.

Sub conducerea organizațiilor de partid, conducerile tehnico-admi- 
nistrative și comitetele sindicatelor au datoria să acorde mai multă a- 
tenție pregătirii cadrelor la nivelul tehnicii și necesităților actuale, de
oarece numai cu muncitori bine pregătiți, pricepuți în muncă, vom reuși 
să sporim continuu productivitatea, să îmbunătățim calitatea produse
lor și să reducem prețul de cost al acestora.

Pe cînd începerea cursurilor
Intr-un material apărut în toamna 

anului trecut, ziarul „Steaua roșie" 
a criticat faptul că, deși au fost 
date instrucțiuni direct de la Trus
tul regional. Grupul de șantiere Al
ba Iulia al T.R.C.H. amînă de pe o 
zi pe alta inițierea unor cursuri pen
tru ridicarea calificării, mai ales că 
unele puncte de lucru ca cele din 
Zlatna și altele duceau lipsa unor 
cadre cu o calificare înaltă. Atunci 
conducerea șantierului și-a propus 
să dese idă asemenea cursuri, atit 
la Alba lulia. cit și la Zlatna. Dar...

Au trecut de atunci mai bine de 
5 luni. Instrucțiunile primite de la 
Trust stau închise undeva într-un 
sertar. Cit despre deschiderea unor 
asemenea cursuri, sau organizarea 
de lectorate și folosirea altor forme 
de ridicarea calificării nici vorbă. La 
Zlatna. de pildă, unde este cel mai 
mare punct de lucru, în timp de a- 
proape un an nu s-a făcut nimic în 
ce privește ridicarea calificării con
structorilor cu toate că așa după 
cum mărturisea un muncitor de aici 
„constructorii sînt dornici să învețe 
cît mai mult, să poată lucra cît mai 
bine".

Este timpul ca conducerea grupu
lui de șantiere din Alba lulia să 
treacă la organizarea acestor cursu
ri, întocmind o tematică legată de 
specificul muncii. Lectori și cursanți 
există în cadrul grupului, trebuie 
doar preocupare.

sindicale din cadrul ex- 
Pentru îmbunătățirea me-

U.T.M. și 
ploatării.
todelor de predare, lecția model 
este prezentată de fiecare dată de 
cadre didactice de la Școala profe
sională din Zlatna, care au în a- 
ceastă direcție o bogată experiență. 
Această metodă s-a dovedit a fi fo
lositoare deoarece s-a extins mult 
experiența lectorilor fruntași, nive
lul de predare este tot mai înalt, iar 
asimilarea materialului de către 
cursanți tot mai bună. In cadrul ex
ploatării sînt azi numeroși cursanți 
ca Androne Costache. Mertan Ște
fan, Berindei Gheorghe, Nicula Ioa« 
și alții care dovedesc multă price
pere în meserie.

Creșterea de noi cadre, ridicarea 
continuă a calificării, a ajutat între
prinderea ca în luna februarie să-șî 
îndeplinească sarcina de plan la pro
ducția globală în proporție de 117 
la sută din care la metal în propor
ție de 124,4 la sută.

lecții n-au mai fost predate cu regu
laritate și sînt mult rămase în ur
mă, cu toate că cursul trebuia să 
fie încheiat. Conducerea întreprin
derii n-a controlat felul cum lectorii 
respectă programul și tematica 
cursurilor astfel că la unele disci
pline s-a făcut mai mult o forma
litate, pe motiv că, chipurile, n-ar fi 
așa de importante. In acest an, de 
pildă, la acest curs nu s-a mai ți
nut nici o lecție.

Față de această situație se impu
ne ca în timpul cel mai scurt să se 
analizeze situația, iar conducerea în
treprinderii să ia măsurile necesare 
pentru lichidarea acestor lipsuri.

calificării muncitonilor constituie



CHEIA SPRE ROADE MARI
(Urmare din pag. 1 -»)

toamnă Odată cu această lucrare s-au 
încorporat în sol și cîte 20 tone gu
noi de grajd pe suprafața de 70 ha. 
Terenul a fost menținut curat tot 
timpul prin executarea unor lucrări 
suplimentare cu grapa. De asemenea, 
în primăvara anului 1963, imediat 
ce timpul a permis, am trecut la 
pregătirea unui bun nat germinativ, 
lucrare ce a fost terminată cu o săp- 
tămînă înainte de însămînțare. In 
teren bine pregătit și așezat, în ziua 
de 15 aprilie 1963 noi am început 
lucrările de însămîntări, folosind hi
brizii dubli 101. 203 și 205 care 
s-au comportat foarte bine atît la 
producții cît și la boli și dăunători, 
în comparație cu soiurile locale. în
dată după însămînțare s-a trecut la 
grăparea întregii suprafețe cu gra

pa cu colții reglabili pentru înlătura
rea scoarței formate și grăbirea ger
minației. Cînd plantele au avut două 
frunze s-a trecut cu toate forțele la 
întreținerea culturii porumbului, e- 
fectuîndu-se prima prașilă manuală 
printre rînduri și prima lucrare me
canizată pe rînd. In anul care a 
trecut, noi am executat în general 
două prașile manuale și două me
canice pe întreaga suprafață de te
ren cultivată cu porumb. Pe supra
fețele de teren unde s-au efectuat cîte 
trei prașile manuale și mecanice, s-a 
observat un spor mare de producție la 
hectar. De exemplu, pe o suprafață 
de 14 ha cultivată cu porumb du
blu hibrid 101 și cu o densitate de 
32-38.000 plante ia ha, s-a obținut 
o producție medie de 2.825 kg po
rumb boabe la ha. Am observat, de 
asemenea, că în trupul de teren
-------------------- --------------------------------------

„spre Ohaba" unde cu 5 zile înainte 
de semănat am efectuat o lucrare cu 
cultivatorul, plantele au răsărit cu 
2-3 zile mai devreme. De pe această 
suprafață de teren unde densitatea 
plantelor a fost de 38-42.000 la ha 
s-a recoltat în medie 3.102 kg po
rumb boabe la ha.

In primăvara acestui an, gospo
dăria noastră colectivă va însămîn- 
ța cu porumb suprafața de 526 ha.

Pentru a obține în acest an pro
ducții tot mai sporite de porumb la 
ha, noi am fertilizat și pregătit în
treaga suprafață de teren. Cu expe
riența pe care o avem și sprijiniți de 
către mecanizatori ne vom strădui 
să depunem 
realizarea și 
prevăzute în 
anul 1964.

toate eforturile pentru 
depășirea producțiilor 

planul de producție pe

Vești de la corespondenți
Simpozion „M. Eminescu"

Experiența tot mai bogată a con
siliilor de conducere a dovedit că 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
prevăzute în planurile de producție 
ale gospodăriilor colective, depinde 
în mare măsură de felul cum este 
organizată munca în fiecare sector 
de producție încă de la începutul a- 
nului, de felul cum sînt repartizate 
sarcinile de producție în cadrul bri
găzilor și echipelor.

Ținînd seama de aceasta, gospo
dăriile colective din raionul nostru, 
îndrumate și sprijinite de către or
ganele Consiliului agricol raional, 
de îndată ce au definitivat planu
rile de producție pe anul 1964, au 
trecut la reorganizarea brigăzilor și 
repartizarea sarcinilor de producție 
pe brigăzi și echipe specializate. Și 
deosebit față de anii trecuți, în a- 
cest an, organizarea muncii s-a fă
cut cu. multă răspundere, stabilind 
încă de la început, în mod amănun
țit, toate măsurile care vor duce la 
creșterea producțiilor vegetale și a- 
nimale. Astfel, în gospodăriile agri
cole colective producătoare de ce
reale ca Mihalț, Cistei, Qalda de 
Jos și altele, în funcție de suprafe
țele de teren arabil, ce le posedă 
fiecare, au fost organizate un nu
măr corespunzător de brigăzi că
rora li s-au repartizat suprafețele de 
teren, culturile care trebuie șă le 
îngrijească de la însămînțat pînă 
la recoltat, producțiile pe care tre
buie să le obțină de pe fiecare hec
tar de teren, lucrările ce trebuiesc 
executate la fiecare cultură în parte.

precum și mi jloacele de producție ne
cesare pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție prevăzute. De aseme
nea, în cadrul brigăzilor de cîmp, 
s-a trecut la repartizarea sarcinilor 
de plan pe echipe. Aceasta face ca 
încă de la începutul anului, fiecare 
brigadier, șef de echipă și colectivist 
să știe ce suprafețe de teren și ce

Organizarea muncii 
în G. A. C.

culturi are în primire, ce producții 
de cereale va trebui să realizeze la 
fiecare hectar în parte. Ls fel. în 
ce privește creșterea șeptelului și 
productivitatea animalelor au* fost 
stabilite sarcini concrete fiecărei 
brigăzi zootehnice, predînd îngriji
torilor un număr corespunzător de 
animale și stabilind totodată produc
ția ce trebuie obținută de la fiecare 
animal în parte. Pentru îndeplini
rea acestor sarcini, brigăzile zoo
tehnice au luat în primire furajele 
necesare, suprafețele cultivate cu 
diferite plante de nutreț, precum și 
suprafețele de pășuni ce le vor în
griji și folosi.

Organizarea amănunțită a muncii 
și răspunderea față de sarcinile în
credințate va duce la repartizarea 
mai judicioasă a forțelor de care 
dispune fiecare unitate agricolă so
cialistă, și va contribui la efectua-

rea în mod eșalonat a lucrărilor în 
perioadele de vîrf, fără a seîntîrzia 
unele lucrări importante de între
ținere și recoltare, a diferitelor cul
turi așa cum s-a întîmplat în anii 
trecuți la unele gospodării colective 
ca cele din Vințul de Jos, Oarda de 
Jos, Stremț și altele, unde munca 
nu a fosț organizată cu toată se
riozitatea în cadrul brigăzilor și e- 
chipelor.

In urma măsurilor concrete luate 
în ce privește organizarea temeinică 
a muncii, în cadrul gospodăriilor co
lective, consiliile de conducere tre
buie să îndrume și să controleze cu 
mai multă eficiență munca în fiecare 
sector de producție. Trebuie urmă
rit mai sistematic felul cum se des
fășoară lucrările și modul cum se 
îndeplinesc sarcinile prevăzute în 
planurile de producție. Iar acolo un
de se întîmpină unele greutăți, mem
brii consiliilor de conducere trebuie 
ca în mod operativ să găsească so
luțiile cele mai potrivite pentru în
lăturarea deficiențelor, pentru în
dreptarea lucrurilor. aducîndu-și 
toată contribuția la îngrijirea avutu
lui obștesc, la dezvoltarea continuă 
a acestuia. In felul acesta, fiecare 
unitate agricolă socialistă din raio
nul nostru va reuși nu numai să în
deplinească dar să și depășească pro
ducțiile de cereale la ha, să spo
rească numărul de animale și să 
obțină cantități tot mai mari de pro
duse animaliere. Toate acestea vor 
duce la întărirea economică a gos
podăriilor colective, la îmbunătăți
rea nivelului de trai al colectiviști
lor.

Folosind cu pricepere timpul liber 
al colectiviștilor, activiștii culturali 
din comuna Galda de Jos organi
zează pentru aceștia activități tot 
mai variate și mai interesante.

Așa, bunăoară, săptămîna trecută 
în cadrul manifestărilor ce au avut 
loc la căminul cultural de aici, a 
fost organizat un simpozion cu te
ma „75 de ani de la moartea lui 
M. Eminescu".

Cu acest prilej celor peste 120 de 
participanți li s-au prezentat temele 
„Trecutul istoric oglindit în opera

Prin muncă
Intr-una din zilele trecute, în ca

drul Comitetului executiv al Sfa
tului popular al comunei Hăpria s-a 
luat hotărîrea ca îndată ce timpul va 
permite, să se treacă la acțiuni prac
tice de curățirea pășunilor. Și ho
tărîrea luată a fost îmbrățișată cu 
căldură de majoritatea colectiviști
lor care în frunte cu deputății, au 
curățit pășunea pe o suprafață de 
60 ha, în acțiunea întreprinsă evi- 
dențiindu-se tovarășii Popa Gheor-

lui M. Eminescu", susținut de către 
tov.Fleșer Virginia. „Revolta îm
potriva nedreptății sociale și natura 
și dragostea oglindite în opera lui 
Eminescu" susținute de tov. Lucacî 
Otilia.

In continuare, celor prezenți li 
s-au citit cele mai reprezentative 
poezii din opera lui M. Eminescu.

Simpozionul organizat de către 
activiștii culturali ai căminului s-a 
bucurat de multă apreciere din par
tea participantilor.

AUREL PĂCURAR

patriotică
ghe, Roșu Eugenia, Mitrofan Ioan, 
Filipescu Aurelia. Achim Gheorghe. 
Gruian Ana, Todor .Maria si mult! 
alții.

De remarcat este faptul că la 
aceasta, acțiunea 
întreprinsă și de 
din satele Drîmbar și. 
rîndul lor au curățit 
suprafață de peste

teva zile după 
triotică a fost 
tre colectiviștii 
Straja care 
pășunea pe 
30 ha.

la 
o

CHIRCU ELENA

Cu formațiile artistice în deplasare
Duminica trecută pe scena cămi

nului cultural din satul Dumitra în 
prezența a peste 170 de spectatori, 
au evoluat artiștii amatori ai cămi
nului cultural din satul Henig.

Rînd pe rînd pe scena căminului 
cultural au evoluat formația de dan
suri clasată pentru faza raională, 
soliștii vocali Șerbu Eleonora, Cris- 
tea Gheorghe și Ileană Maria, inter- 
pretînd mai multe cîntece populare 
din folclorul local.

In continuarea programului bri
gada artistică de agitație a prezen
tat „Dragă mi-e gospodăria". Pro
gramul artistic prezentat s-a bucu
rat de aprecierea unanimă a colecti
viștilor din Dumitra, răsplătind pe 
talentații artiști amatori ai Henigu- 
lui cu îndelungate aplauze.

V. P.ANȚA

Mașinile de spălat rufe,
„Perla", „Pâltiniș", 

„TehnomeiaV- „Alba-lux 
precum și aspiratorul de praf „Record 

se vînd cu plata în rate la magazinul
nr. 16 — Electrice — din Alba Iulia și 
Metalo Chimic din Zlatna ale O. C. L. 
Comerț mixt Alba Iulia.

Să pregătim temeinic închiderea
învățămintului

(Urmare din pag. Da)
Comitetele de partid din gospo

dăriile colective, birourile organiza
țiilor de bază din G.A.S. vor trebui

de partid la sate
măsuri ca membrii comitetelor 
birourilor să fie repartizați să

Centrală atomică 
mobilă în U.R.S.S.

in U.R.S.Ș., la Ulianovsk, se con
struiește o centrală atomică mobilă 
denumită „Instalație atomică în bfo- 
curi-pile" sau pe scurt „ARBUS". 
Constructorii sovietici au proiectat-o 
în blocuri separate. Ansamblul blo
curilor are o greutate totală de 360 
de tone.

Pentru prima oară în lume s-au 
folosit ca moderator și fluid purtă
tor de căldură, un lichid organic — 
gazoil hidrostabilizat, ridicat la o 
temperatură de 250 grade. Combus
tibilul folosit este uraniul.

Temometru electronic

Vagoane de cale 
ferată etajate

Uzina constructoare de vagoane 
din Leningrad a început să produ
că vagoane etajate de călători pen
tru trenurile expres. Etajul inferior 
al vagonului este destinat pasageri
lor care călătoresc pe distanțe mari 
El este prevăzut cu patru comparti
mente confortabile de dormit și ca
bine cu dușuri. La etajul superior se 
află un salon pentru turiști și pa
sageri care călătoresc pe distanțe 
mai mici. Pereții și tavanul etajului 
superior sînt confecționați din sticlă 
organică transparentă. Vagonul eta
jat are 56 de locuri, o lungime de 
23.5 metri și o înălțime de peste 5 
metri. El cîntărește cca 65 tone, a- 
dică cu mult mai puțin decît vagoa
nele de pasageri construite pînă a- 
cum.

întreprinderea „Elektromedițina" 
din Lubliana a pus la punct pro
ducția de termometre medicale elec
tronice. Spre deosebire de termo
metrele cu mercur, care reacționea
ză încet la modificări de tempera
tură, termometrul electronic poate 
stabili cu mare precizie în numai 
trei secunde temperatura corpului o- 
menesc.

Aceeași întreprindere a început să 
producă și aparate electronice 
rikot“, folosite pentru analiza 
gelui.
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Televiziune 
pentru orbi

Dr. Allen B. Du Mont, din 
ton (S.U.A.) afirmă că ultimele des
coperiri fiziologice permit să se ia 
în considerație posibilitatea reali
zării unor imagini televizate care, 
nu vor trece prin ochiul uman, ci 
vor emite direct spre creier impul
suri electronice. Va fi astfel posi
bil ca și orbii să „vadă" emisiunile.

Un milion de miliarde de electroni 
cîntărește la un loc a miliarda parte 
dintr-un miligram.

¥
O picătură de ploaie avînd un dia-

metru de un milimetru conține 17 
miliarde de miliarde de neutroni.

¥
Radiu C,' izotop al poloniului, se 

dezintegrează expulzînd helioni și 
transformîndu-se în cele din urmă 
în plumb. Un gram de radiu C pro
duce 161.200 miliarde de helioni. Vi
teza acestora este de 19.200 kilome
tri pe secundă, față de o jumătate 
de kilometru pe secundă, viteza cu 
care se deplasează moleculele din 
atmosfera înconjurătoare.

★
Energia degajată de un gram de 

radiu după ce s-a transformat în 
plumb echivalează cu energia nece
sară pentru a ridica la o înălțime de 
30 metri, un transatlantic în greu
tate de 50.000 tone.

★
Acuitatea vizuală umană pentru 

cea mai mică distanță se situează în 
jurul unei zecimi de milimetru. O- 
chiul nu poate distinge două puncte, 
dacă ele sînt mai apropiate unul de 
altul de o zecime de milimetru. La 
celălalt capăt al scării, un om cu 
vedere perfectă nu poate vedea la o 
distanță mai mare de 50 kilometri. 
Dacă comparăm 50 de kilometri cu 
o zecime de milimetru, constatăm 
că raportul dintre aceste distanțe 
este de 500, de milioane. Numărul 
acesta definește finețea percepțiilor 
spațiale umane.

Dacă am vrea să desenăm 500 
de milioane de linioare, în ritmul de 
o linioară pe secundă, treaba aceasta 
ar ocupa 70 de oameni, timp de un 
an de zile, fără întrerupere.

O sursâ de lumină galben-verzuie 
de o intensitate egală cu aceea a 
unei luminări emite în fiecare secun
dă și în toate direcțiile 57 de mi
lioane de miliarde de fotoni. Un o- 
chi omenesc așezat la un metru dis
tanța de aceasta sursă primește în 
același interval de timp 57 miliarde 
de fotoni. Retina este sensibilă la 
lumini cu o intensitate de 200 mi
lioane de ori mai slabă.

★
Dacă am reprezenta vîrsta actuală 

a Pămînttilui prin obeliscul din 
Paris, durata erei umane de la în
ceputurile ei pînă în zilele noastre 
ar fi cît grosimea unei monede de 
un leu așezată în vîrful obeliscului. 
Durata erei umane civilizate ar . fi 
cît o foiță lipită pe monedă. Iar via
ța va rămîne posibilă pe planeta 
noastră pentru perioada de. timp ce 
ar putea fi reprezentată prin înălți
mea Mont Blanc așezată pe obelisc.

★
Puterea iradiată de Soare a fost 

dedusă prin măsurarea energiei pri
mite de un centimetru pătrat de su
prafață terestră. Este vorba de 
397.000.000.000. 000.000.000.000.

Cel puțin de 10 ori pe an astro
nomii asistă la apariția unor noi 
stele sau „nove" — cum li se spune. 
Puterea-lor de iradiație se multipli
că cu 100.000 în urma unor .explozii 
interne care le transformă în . stele 
albe. Există o șansă la 200 milioane 
pentru ca o catastrofă asemănătoare 
să poată avea loc și în sistemul so
lar în cursul unui an.

★
A fost măsurată viteza cu care 

cresc barba și unghiile.^ La un om 
normal ea este de doua sutimi de 
milimetru pe oră.

să ia 
și ai 
răspundă de pregătirea și desfășu
rarea convorbirilor în fiecare cercșL-> 
curs. Să fie luate asemenea măsuri 
ea nici un cursant să nu lipsească.

Așa cum au fost trasate sarcinile 
de Comitetul raional de partid con- 7- 
vorbirile de închidere a anului de 
învățămînt se vor desfășura în 2-3 
ședințe între 25 martie — 15 apri
lie 1964. Convorbirile în cercuri și 
cursuri vor trebui să fie legate de 
sarcinile ce stau în prezent în fața 
organizațiilor de bază, a tuturor 
colectiviștilor, pregătirea și desfă
șurarea lucrărilor din campania a- 
gricolă de primăvară, mobilizarea 
tuturor colectiviștilor ca aceste lu
crări să fie executate la timp și Ia 
un înalt nivel agrotehnic.

După închiderea învățămîntului 
de partid de la sate, organizațiile de 
partid vor analiza în adunări gene
rale felul cum s-a desfășurat învă- 
țămîntul de partid. Ele au menirea 
să evidențieze experiența bună acu
mulată, să vadă lipsurile care au 
existat, cauzele lor, pentru ca ele 
să nu se mai repete; să stabilească 
în perspectivă ce se va face în vii
tor și ceea ce este important să. sta
bilească măsuri concrete pentru ca 
și în perioada de vară să se desfă
șoare o susținută și permanentă 
muncă de educare politică. Astfel, se 
va avea grijă ca cercurile de poli
tică curentă să-și continue activita
tea; lunar în adunările generale ale 
organizațiilor de bază, să fie expu
se conferințe ne diferite teme. Să 
se acorde toată atenția educării can- 
didatilo? de partid, tinînd cont de 
numărul mare de colectiviști primiți 
în rînduriie organizațiilor de bază.

Convorbirile de închiderea anului 
de învățămînt de partid, desfășurate 
la un nfvel corespunzător, vor con--x^/ 
tribui nemijlocit la întărirea activi
tății organizațiilor de bază, vor 
mobiliza masa largă a colectiviști
lor la o muncă tot mai activă pen
tru obținerea în acest an a unor 
mari producții vegetale și animale.
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