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Pregăiiisa _ _
a întreprinderilor1': 

pentru iarnă

s

Ca de fiecare dată apropierea ier
nii ridică în față colectivelor de 
mancă din întreprinderi probleme 
noi, specifice anotimpului rece, pro
bleme de rezolvarea cărora depinde 
nu de puține ori însăși desfășurarea 
normală a producției. Iată de ce o- 
dată cu toamna intră în preocupări 
pregătirea temeinică a tuturor uni
tăților din cuprinsul raionului nos
tru pentru anotimpul friguros.

Avînd o bogată experiență din 
anii trecuți, conducerile tehnico-ad- 
ministrative din întreprinderile ra
ionului, sub îndrumarea organizații
lor de partid, au luat din timp o 
serie de măsuri pentru revizuirea și 
repararea utilajului, a instalațiilor 
de încălzit și iluminat, aproviziona
rea tehnico-materială, astfel ca ni
mic să nu poată întrerupe cîtuși de 
puțin desfășurarea normală a pro
ducției. Au fost întocmite in acest 
scop planuri operative cu măsurile 
concrete ce trebuie să se ia în fieca
re unitate, la fiecare loc de muncă. 
In baza planului întocmit la U.C.M- 
Zlatna s-a trecut cu o lună în urmă 
la reparația capitală a uzinei de 

sulfat de cupru, lucrările fiind de 
cea mai bună calitate. De asemenea, 
tot aici s-au revizuit și reparat in
stalațiile de încălzit, s-a început și 
se află pe sfîrșit izolarea conducte
lor, ' s-a asigurat combustibilul ne
cesar pentru perioada de iarnă și 
sînt în curs aprovizionările pentru 
stocul tampon de materii prime și 
materiale. O serie de măsuri au fost 
luate și la unitățile C.F.R. din Te- 
iuș, Coșlariu și secția Ateliere cen
trale etc. De asemenea, la sectorul 
ceramic al I.R.I.L. Alba Iulia în
treaga atenție este îndreptată spre 
asigurarea stocului tampon de ar
gilă spre a se asigura desfășurarea 
muncii la cuptoare și în perioada 
de iarnă. Pînă în prezent aici s-a și 
asigurat, paralel cu desfășurarea 
deocamdată normală a producției, un 
stoc tampon de argilă de 16.000 
tone. Sînt apoi în curs lucrările de 
înlocuire a cablului și terminarea 
noii uscătorii care urmează să 
intre în exploatare din plin în pe
rioada de iarnă. Demnă de scos în 
evidență este apoi preocuparea con
ducerii Șantierului 4 construcții care 
a început o aprovizionare intensă cu 
balast necesar lucrărilor de construc
ții pe perioada de iarnă la fabrica 
de produse refractare din oraș.

In general, spre deosebire de alți 
ani, pregătirea întreprinderilor pen
tru iarnă a început mai din timp și ■ 
acolo unde s-a muncit cu răspunde
re s-au înregistrat și o serie de re
zultate frumoase. Aceasta nu în
seamnă însă că s-a făcut totul. Nu. 
Din contră, în unele unități, sînt 
hicrări de pregătire încă răma
se în urmă. Și, rău este că sînt ră
mase în urmă lucrări care pot îm
piedica cel mai mult bunul mers al 
producției. De pildă, la sectoarele 
E. M. Zlatna s-au întîmpinat 
destule greutăți în perioada de iar
nă din cauză că unele conducte de 
aer comprimat și apa de la supra
față n-au fost izolate. Se vede trea
ba că nu se trag învățămintele ne
cesare din neajunsurile iernii tre
cute. Altfel nu se explică de ce nici 
pînă în momentul de față nu s-au 
luat măsuri de izolarea conductelor, 
în special la sectorul Haneș. Tot la 
E. M. Zlatna se impune urgentarea 
lucrărilor de reparații de la uzinji 
de preparare, lucrări care sînt abia 
la început. In această toamnă 
I.R.I.L. Alba Iulia a preluat de la 
Cluj o nouă linie tehnologică. Este

IN CLIȘEU: Un aspect de Ia lotul experimental cultivat cu po
rumb de înaltă productivitate la G.A.C. Bucerdea Vinoasă.
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adevărat că preluarea s-a făcut în 
ultimele zile, iar lucrările de con
strucție a noii hale abia au început. 
Pentru a se preîntîmpina greutățile 
ce ar putea fi provocate de ploi și 
timp friguros, este nevoie să fie lua
te toate măsurile de terminarea con
strucției și montarea utilajului ast
fel ca la data stabilită, 1 ianua
rie 1965, noua secție să intre în pro
ducție cu întreaga capacitate.

Mult rămase în urmă cu pregăti
rile pentru iarnă sînt și cooperativa 
„Mureșul" din oraș, I.G.O. Alba Iu
lia, T.R.C.H. șantierul Alba Iulia 
și altele. La cooperativa „Mureșul", 
de plidă, se lucrează la amenajarea 
unor secții în ritm de melc, în timp 
ce în unele locuri ca, de plidă, ia 
secția de mături de pe str. Tudor 
Vladîmirescu și altele se ignorează 
uneori și sarcina asigurării unor 
condiții corespunzătoare de muncă. 
Și problema este cu atît mai de ne
înțeles cu cît cooperativa dispune de 
forțe proprii care pot efectua aceste 
pregătiri. La unitatea poligrafică 
din Alba Iulia, aparținătoare Între
prinderii poligrafice regionale Deva 
nu numai că pregătirile n-au fost 
terminate dar ele încă nici n-au în
ceput Nici la ora actuală aici nu 
s-au revizuit și curățit instalațiile de 
încălzit și apă, nu s-au luat măsuri 
pentru protejarea de frig a unor lo
curi de muncă de lîngă geamuri și 
uși etc. La aceasta se mai adaugă 
tărăgănarea nejustificată a lucră
rilor de spoit interior și de reame- 
najarea magaziei de materiale spre 
a se putea trece Ia montarea ma
șinii plane adusă cu o lună in urmă.

Pregătirea temeinică a întreprin
derilor pentru perioada de iarnă nu 
este cîtuși de puțin o sarcină care 
ar putea fi socotită minoră. Din con
tră, ea este de o deosebită importanță 
și ca atare trebuie îndeplinită cu în
treaga răspundere. Conducerile ad
ministrative trebuie să vegheze per
manent ca fiecare obiectiv prevăzut 
în planurile de măsuri să fie întoc
mai îndeplinit, neadmițîndu-se sub 
nici un motiv neglijarea așa ziselor 
„lucruri mărunte". In același timp 
organizațiile de partid trebuie să ur
mărească zi de zi, felul cum se în
deplinesc aceste sarcini și să tragă 
cu toată seriozitatea la răspundere 
pe cei ce se fac vinovați de neînfăp- 
tuirea lor. îndeplinirea planului de 
stat este o sarcină măreață pentru 
care luptă cu însuflețire fiecare om 
al muncii. Trebuie luate însă mă
suri corespunzătoare pentru ca ni
mic, nici chiar capriciile iernii să 
nu poată provoca greutăți în desfă
șurarea muncii.

O lucrare ce trebuie grăbită

Recoltarea culturilor tîrzii
Pe ogoarele raionului nostru se 

desfășoară în aceste zile o intensă 
muncă pentru asigurarea recoltei 
anului viitor. Mobilizați de către or
ganizațiile de partid, colectiviștii 
muncesc de zor la pregătirea tere
nului și însămînțarea păioaselor de 
toamnă. Paralel cti aceste importan
te lucrări, în momentul de față o 
sarcină tot așa de însemnată este 
recoltarea și depozitarea culturilor 
de toamnă. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît o suprafață de peste 590 
ha cultivată în prezent cu porumb 
urmează să fie însămînțată în a- 
ceastă toamnă cu grîu. Or a întîr- 
zia cu recoltarea porumbului în-

Pe ogoare
muncă spornică

gospodăria agricolă colectivă 
în aceste

La
din Șard se desfășoară 
zile o muncă însuflețită. Cu spriji
nul comitetului de partid consiliul 
de conducere al gospodăriei a re
partizat forțele în așa fel încit să 
nu sufere nici o lucrare. Așa fiind 
s-a trecut de. zor la pregătirea te
renului și la însămînțat. Cu spriji
nul tractoriștilor Bucur loan, Bă- 
dilă Ioan, Miron loan și Miron Gli- 
gor din brigada IlI-a în cîteva zile 
au fost pregătite aproape 150 ha 
și s-a. trecut la însămînțat. Pînă la 
30 septembrie aici s-a terminat în- 
sămînțatul orzului și al secarei și 
s-au însămînțat cu grîu peste 20 ha. 
Atît lucrările de pregătirea terenu
lui, cît și însămînțatul s-au făcut la 
un înalt nivel agrotehnic.

FERTILIZEAZĂ SOLUL
Colectiviștii din Cistei muncesc 

în aceste zile cu toate forțele la e- 
xecutarea lucrărilor agricole de toam
nă, acordînd o atenție deosebită în- 
sămînțărilor. In vederea obținerii 
unor producții sporite de cereale, un 
loc important în cadrul lucrărilor a- 
gricole ce se execută îl ocupă fer
tilizarea solului. In acest scop, co
lectiviștii din Cistei, folosind din 
plin atelajele proprii, au transpor-

4o lua
Folosind semințe din soiurile de 

grîu de mare productivitate, care 
necesită o perioadă mai scurtă de 
semănat fată de soiurile locale, con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective din lghiu s-a îngrijit pen
tru pregătirea din timp a terenului 
și la data stabilită de organele 
Consiliului agricol raional au trecut 
cu toate forțele la însămînțat. Pînă 

a

seamnă a întîrzia eliberarea terenu
lui și a depăși perioada optimă de 
însămînțat ceea ce atrage după sine 
diminuarea producției la hectar. De 
asemenea ținînd cont de faptul că 
gospodăriile colective din raion tre
buie să însilozeze peste 10.000 tone 
coceni de porumb, este necesară gră
birea recoltatului, astfel ca acești 
coceni să poată fi însilozați cînd în
că nu sînt uscați.

Preocupați de îndeplinirea aces
tei sarcini într-un timp cît mai scurt, 
multe gospodării colective au înce
put deja recoltatul porumbului de 
îndată ce acesta a ajuns în fază de 
coacere deplină. Aștfel, gospodăria 
colectivă din Bucerdea Vinoasă 
recoltat în cîteva zile aproape 30 
ha cultivate cu porumb. Suprafețe 
însemnate au fost recoltate și în gos
podăriile colective din Micești, Gal
da de Jos și altele care au organi
zat în așa fel munca să nu sufere 
nici o lucrare.

Dar cu toate că în majoritatea 
gospodăriilor colective din raion po
rumbul de pe suprafețe însemnate a 
ajuns la coacerea deplină, recolta
rea și depozitarea lui sînt mult ră
mase în urmă. La gospodăria co
lectivă din Oarda de Jos urmează 
să se însămînțeze cu grîu după cul
turi tîrzii aproape 150 ha. Cu toate 
că porumbul este copt pe suprafețe 
destul de mari, recoltarea lui se a- 
mînă de pe o zi pe alta. Astfel de 
situații pot fi întîlnite și la gospodă
riile colective din Totoi, Teiuș și al
tele. Aici se așteaptă probabil să 
se coacă tot porumbul și abia atun
ci să se treacă ia recoltat. După cît 
se vede, consiliile de conducere de

aici nu se gîndesc la faptul că în-

Timpul optim a sosit. Semănatul 
griului 
G.A.C.

se desfășoară din plin la 
Galda de Jos.

tat în cîmp, pe terenurile ce urmea
ză a fi însămînțate cu grîu o can
titate de 400 tone îngrășăminte na
turale. Totodată a fost împrăștiată 
pe teren cantitatea de 6 tone îngră
șăminte chimice, urmînd ca altele 
20 tone să fie împrăștiate.

La transportul îngrășămintelor 
s-au evidențiat colectiviștii Ciortea 
Vasile, Marcu Petru, Dobîrtă Niccr- 
lae și alții.

la data de 1 octombrie ei au și în
sămînțat cu grîu suprafața de pes- 
te 40 ha.

Paralel cu efectuarea lucrărilor 
de însămînțări, colectiviștii de aici 
dau zor eliberării terenului de cul
turile tîrzii în vederea pregătirii Iui 
pentru însămînțări. Pînă la această 
dată, însemnate suprafețe de teren 
au și fost eliberate de prășitoare.

e-

tîrzierea semănatului la grîu duce la 
scăderea producției. Pentru a înlă
tura astfel de situații, conducerile 
gospodăriilor colective trebuie să 
organizeze recoltarea porumbului' pe 
parcelele unde este copt și să nu 
mai amîne această lucrare de pe o 
zi pe alta. Timpul se poate schimba de 
la o zi la alta și se pot ivi greutăți 
nu numai în recoltare ci și în tran
sportul și depozitarea lui. Trebuie 
luate măsuri cît mai chibzuite spre 
a se înlătura situații ca cele petri 
cute la Mihalț unde din cauză că 
s-a întîrziat recoltatul iar depozita
rea porumbului s-a făcut în mod ne
corespunzător s-a stricat o însem
nată cantitate de porumb. De altfel 
mai multă grijă pentru asigurarea 
spațiilor de depozitare trebuie să 
dovedească și gospodăriile colective 
din Galtiu, Oarda de Jos, Vințul de 
Jos și altele. La gospodăriile colec
tive din Galtiu și Oarda de Jos n-au 
fost terminate încă nici pătulele în
cepute în anul trecut. O atenție 
deosebită trebuie acordată și recol
tării cartofilor și celorlalte culturi 
tîrzii. Pînă în momentul de față abia 
au fost recoltați 26 la sută din car
tofii însămînțați pe raion. In multe 
gospodării ca cele din Berghin, Te- 
iuș, Galtiu, Vințul de Jos și altele, 
nu s-au recoltat cartofii decît de pe 
cîteva hectare. Cum bine este știut 
că mari cantități de cartofi urmea
ză să fie transportate și apoi însi- 
lozate, trebuie luate măsuri pentru 
grăbirea recoltatului spre a nu da 
înghețul și a provoca astfel mari 
pierderi.

Recoltarea culturilor tîrzii este o 
sarcină ce nu suferă. a fi amînată. 
De aceea consiliile de conducere 
din gospodăriile colective cu spriji
nul organizațiilor de partid, trebuie 
să ia toate măsurile ca, paralel cu 
celelalte munci să fie grăbită și 
această importantă lucrare.

Mal multă preocupare
In perioada de față, una din sar

cinile cele mai importante care stau 
în fața gospodăriilor colective o pre
zintă îngrășarea tuturor suprafețe
lor de teren mai slab productive cu 
gunoi de grajd. Și, acolo unde se 
ține seama de importanța acestui lu
cru, munca a fost organizată în așa- 
fel, încit atelajele sînt folosite zil
nic Ia transportul unor însemnate 
cantități de îngrășăminte naturala 
în cîmp.

Cu toate acestea mai există însă 
unele gospodării colective care nu 
au făcut totul în această privință. 
Așa este cazul la gospodăria colec
tivă din Căpud care, pînă la data de 
1 octombrie a îngrășat abia 4 ha din 
cele 150 ha planificate. In aceste 
zile trebuie să se acorde mai multă 
preocupare fertilizării terenului și la 
gospodăria colectivă din Căpud.

Mult rămași în urmă
Colectiviștii din comuna Mihalț 

vor trebui să pregătească terenul și 
să însămînțeze în toamna acestui 
an aproape 1.000 ha. O suprafață la 
care se cere un mare volum de lu
crări și în special respectarea epo
cii optime de însămînțări. Dar cu 
toate acestea, trebuie arătat că aici 
lucrările pentru însămînțări sînt ră
mase în urmă.

Pînă la data de 30 septembrie nu 
s-a pregătit pentru a fi însămînțat 
decît circa 30 la sută din suprafața 
planificată, iar însămînțările încă 
nici nu au fost începute. Față de a- 
ceastă situație consiliul de condu
cere al gospodăriei colective trebuie 
să ia cele mai potrivite măsuri pen
tru lichidarea rămînerii în urmă.

★ La cinematograful „23 Au
gust" rulează filmul sovietic în cu
lori „Haiducul de pe Ceremuș".

★ Incepînd din ziua de 5 octom
brie a.c. filmul colorat „Chartou- 
che", o producție a studiourilor fran- 
zece va rula Ia cinematograful „Vic
toria".

★ In ziua de 12 octombrie 1964 
pe scena Casei raionale de cultură, 
colectivul Teatrului de stat „Va
lea Jiului" va prezenta comedia 
„Fi cuminte Cristoforl".
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0 ZI PRINTRE ELEVI Șl EDUCATORI De nouă luniDe nouă luni la loc de cinste
Odată cu începerea noului an șco

lar, peisajului teiușan, cu vădite sem
ne de toamnă, i s-a imprimat ceva 
din frăgezimea zilelor de primăva
ră. In orele dimineții, grupuri-gru- 
puri de elevi, cu roșul macului în 
obraji, se îndreaptă spre școală. Și, 
zadarnic încerci să-i numeri. Vin 
de pe toate ulițele. Sînt peste 1-200.

Cei vîrstnici îi urmăresc cu dra
goste și cu inimile pline de min- 
dria zilelor pe care le trăim. Și ei 
au fost cîndva școlari. Sumai că. 
între școala de atunci și cea de azi. 

/între condițiile în care se învăța o- 
dinioară și cele în 
cum, nu-i nici un 
nare. Fosta școală 
timpul burgheziei, 
ră, era frecventată 
trîns de elevi. Puțini erau și învăță
torii, abia 12, pe cînd acum la școa
la de 8 ani și la cea medie din co
mună, își desfășoară activitatea cu 
rîvna și pasiunea grijii de care se 
simt înconjurați 45 învățători și pro
fesori.

Dar, să trecem pragul școlii. Să 
poposim o zi printre elevii și edu
catorii ei. Să le cunoaștem munca 
și preocupările.

ÎNTÎI DESPRE CEI MAI MICI
Au trecut puține zile de cînd Za- 

haria Mariana, Muntean Livia, Cis- 
teianu loan și alți 33 de proaspeți e- 
levi, luîndu-și rămas bun de la gră
diniță, au pășit pragul clasei l-a 
C. Da!... puține zile. Dar cu toate 
acestea e greu să mai recunoști in 
ei pe prichindeii preocupați de joa
că, sau pe sfioșii din prima zi de 
școală. Și dacă e așa, meritul este 
și al lor, dar mai ales al tovarășei 
învățătoare Savu Maria.

Cu experiența sa, dobindită 
ani mulți de muncă la catedră, 
varășa învățătoare a cucerit de 
început inimile 
Și-acum să vezi 
zi de zi pînă la 
unde și cu cine 
cu tot mai multă îndemînare conde
iul între degete. Execută cu tot mai 
multă grijă pe caiete punctele, bas- 
tonașele cu vîrful în sus și în jos, 
sau nodulețele. Ba elevelor Man Ga
briela, Ailoaiei Maria, Jurca Ma
ria și multor altora, nici ovalul nu 
li se pare prea greu. Au învățat a- 
poi cu toții să scrie pe unu, pe doi 
și pe trei, iar cînd, la un semn al 
învățătoarei își fac auzite glasurile 
lor de argint, ți-e mai mare dragul 
să-i asculți intonînd cîntecul „Șco- 
lărei și școlărițe".

ÎNTÎLNIRE CU NOUL
Ziua deschiderii noului an școlar 

a rămas la fel întipărită în mintea 
fiecărui elev al școlii din Teiuș. Au 
trecut Ia 15 septembrie pragul școlii 
întîmpinați cu căldură de învățători 
și profesori. Au ascultat cu emoție 
cuvintele de îndemn rostite de to
varășa Rancea Viorica, directoarea 
școlii. Apoi, după festivitatea de 
deschidere, au făcut cunoștință cu 
clasele care, ca în fiecare an, au fost 
gătite cu toată grija pentru a-i pri
mi sărbătorește.

care se învață a- 
punct de asemă- 
din Teiuș de pe 

așa zisă prima- 
de un număr res-

in 
to
la 

micilor săi elevi, 
întrecere! Elevii vin 
unul la școală. Știu 
stau în bănci. Țin

La fel ca in toate clasele de la I-a 
la a VIII-a, elevii clasei a V-a C și-au 
găsit și ei clasa primitoare și ma
nualele gratuite frumos rinduite pe 
bănci. Și cum niciunul n-a rezistat 
tentației de a le răsfoi, cu toții și-au 
dat intilnire cu noul. Printre cărțile 
dăruite lor de partid, era și manua
lul de „XgricultiHă". despre care, 
pină acum, știau doar din spusele 
celor mai mari.

Zilele au prins apoi a trece. Preo
cupați cu studiul diverselor materii, 
elevii dintra V-a C au prins a pă
trunde și in conținutul manualului 
celui nou. In sprijin le-a stat cu 
priceperea sa. nu odată recunoscută, 
tovarășui profesor Crișan Lucian. 
Le-a predat primele lecții, și-a în
soțit lecțiile de primele experiențe. 
Și dacă încă de pe acum Xistor Dan. 
Hrușcă Ovidiu. Popa Ștefan și în ge
neral spus toți cei 38 elevi din cla
sa a V-a C sînt stăpini pe noțiunile 
despre sol. felurile. însemnătatea și 
alcătuirea solului. înseamnă că is
cusitul pedagog a stîmit de la în
ceput in elevi interes deosebit față 
de noul obiect de studiu.

MINDRIA DE A FI FRUNTAȘ
Hotăriți să urce mereu mai sus 

pe treptele științei și culturii, nume
roși elevi ai școlii din Teiuș au por
nit. încă din prima zi de școală, cu 
toată rivna spre titlul de fruntaș la 
învățătură. Și rezultatele obținute la 
orele de curs, in zilele care s-au 
scurs de la începerea noului an șco
lar, s-au strins mănunchi in cataloa
ge răsplătind din plin munca celor 
harnici. Așa, bunăoară, eleva Cim- 
pean Smaranda din clasa a VIII-a 
A, și la istorie și la limba rusă a 
obținut note de 10. Landroman Eli- 
sabeta din aceeași clasă, are și ea 
notat un 10 la limba franceză, cu 
note de 10 la fizică. Ia limba rusă 
și agricultură fiind răsplătită și 
sirguința elevilor Bama Gabriela. 
Fărăianu Dorin, Boancăș Ana și 
Dobrotă Daniela din clasa a VIII-a.

Dar hotărârea de a fi fruntași Ia 
învățătură stăruie și printre elevii 
altor clase. Despre acest lucru vor
besc oricui notele obținute de Tătar

Dorina, Oniga Lucia și Raica floria 
dintr-a X-a R, Călin Maria, Ciun- 
gan Doina, Popa Maria din clasa a 
Xl-a U și mulți alți elevi. Și, 
ceasta o cinste la care trebuie 
rivnească fiecare elev al școlii.

ȘI... LA O ORÂ DE ISTORIE
Pentru astăzi avem lecția „Dez

voltarea societății de pe teritoriul 
țării noastre în epoca metalelor". 
Așa și-a început răspunsul eleva 
Savu Voichița dintr-a Xl-a R., zilele 
trecute la ora de Istoria Romîniei.

Bine pregătită, cu un vocabular 
ales, eleva a intrat apoi în subiect 
dovedindu-și, așa după cum era și 
firesc, maturitatea de gîndire și de 
aprofundare a problemelor, rod al 
celor zece ani de școală deja par
curși. Și-apoi asemenea elevei Sa
vu Voichița, deplin stăpînă ’pe cele 
învățate, a vorbit și eleva Sîrbu E- 
lena despre civilizația geto-dacilor.

Cu satisfacția pe care i-o crează 
fiecărui pedagog un răspuns bun, 
tovarășa profesoară Comșa Elena a 
predat apoi lecția nouă „Formarea 
statului dac". A adus în fața elevi
lor date cronologice legate de lec
ție, îmbrăcate într-un bogat veșmînt 
de fapte. A folosit cu măiestrie har
ta, iar pe tablă a redat cu pricepere 
schema lecției înleznind astfel de
plina înțelegere de către elevi, a fe
nomenelor istorice nou predate, fapt 
dovedit ia fixarea cunoștințelor. Prin 
răspunsurile date, toți elevii au do
vedit că și-au însușit încă din clasă 
noua lecție, iar prin felul cum a pre
dat, harnica profesoară și-a afirmat 
din nou hotărirea de a ridica pe trep
te tot mai înalte nivelul predării lec
țiilor de istorie.

★
Orele de curs s-au încheiat. Cu 

bucuria noilor izbînzi, elevii, învă
țătorii și profesorii școlii din Teiuș 
au impinzit din nou ulițele comu
nei. A doua zi însă, ca și în toate 
zilele ce vor urma din acest an șco
lar, ei vor fi din nou împreună ani- 
mâți de aceeași hotărire pentru do- 
bindirea de noi succese la învățătu
ră. Au pentru aceasta asigurate toa
te condițiile.

încercăm 
comandă

Magda 
izbuti e

In hala atelierelor de întreținere 
de la U.C.M. Zlatna, discuția se pur
ta din ce în ce mai înflăcărată.

— Nici nu încercați. Nu veți avea 
reușită.

— Sîntem datori să 
-— răspunseră ca la 
mecanicii Valacic loan și 
loan. Și apoi dacă vom
lesne de înțeles ce avantaje mari 
vom avea. In primul rînd confecțio
narea pieselor la pompele T.R.B.S. 
din fontă siliciu nu numai că ridi
că prețul de cost, dar necesită o 
muncă destul de grea. Dacă vom 
reuși să le confecționăm din alu
miniu vom realiza economii, va

---------------------o---------------------

Să pregătim din timp recoltarea și vinificarea strugurilor

atelierului 
reușit mi-

de atunci 
Valacic Ioan

odată cuvîntul lui chibzuit a ve
in ajutorul tovarășilor de mun- 
Modestia îi dă trăsăturile cmu- 
crescut și educat de partid. Ț:-

crește randamentul în producție și 
bineînțeles vom ușura munca...

Discuția de atunci avea să dea o 
și mai mate încredere celor doi 
mecanici. S-a început o muncă în
cordată și prevestitoare de izbîn
zi. Zilele ce treceau aduceau satis
facții după satisfacții. In ziua cînd 
raționalizarea a trecut primul exa
men, întregul colectiv al 
i-a felicitat. încercarea a 
nunat.

Lunile și zilele trecute 
au dat comunistului
forțe noi, încredere în victorii vii
toare. E prezent la toate lucrările și 
nu 
nit 
că. 
lui
varășii de muncă îl stimează și-l 
preciază. Lună de lună, în anul 
trecut, el a fost mereu evidențiat in 
întrecerea socialistă, iar ca răsplă
tire pe piept îi strălucește azi stelu
ța rubinie. Și comunistul Valacic 
loan n-a înșelat încrederea acordă 
tă. De nouă luni numele lui figu
rează permanent la panoul eviden- 
țiaților. Este un semn că prin hăr
nicie el va ști să-și înscrie și în a- 
cest an numele în rîndul fruntașilor 
în întrecerea socialistă.

La întreprinderea „Vinalcool4*
rămas puține zile pînă la 
campaniei de vinificație 

an.
desfășurarea în cele mai

După o oră de muncă la clasă, recreația e deosebit de plăcută.

Au mai 
începerea 
din acest

Pentru
bune condiții a acestei importante 
campanii, la îndrumarea organiza
ției de partid, conducerea întreprin
derii „Vinalcool" Alba Iulia a luat 
din timp o seamă de măsuri. Așa, 
bunăoară, a fost analizat stadiul 
pregătirilor, s-au fixat centrele de 
vinificație permanente și mobile, a 
fost instruit personalul care va lu
cra la vinificație și s-a constituit 
comandamentul care va coordona lu
crările de 
campaniei.

Urmare

vinificatie în tot timpul

a măsurilor luate, cele

5 centre, dintre care 3 în raionul 
nostru, sînt gata pentru începerea^ 
campaniei,, fiind dotate cu toate u- 
tilajele necesare și avînd o mare ca
pacitate de prelucrare.

Gata cu pregătirile, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii întreprinde
rii sînt hotărîți să muncească în așa 
fel ca lucrările de vinificație să se 
desfășoare în cel mai scurt timp și 
fără nici o pierdere. De asemenea, 
gospodăriile agricole colective sînt 
pregătite să predea la centrele de 
vinificație struguri de bună calita
te, culeși pe soiuri, fapt ce va îm
bunătăți calitatea vinurilor și va 
spori veniturile colectiviștilor.

Coresp. ȚOPA BORIS

In pragul recoltărilor
vinurilor este condițio-Calitatea 

nată în mare măsură de efectuarea 
la timp și la un nivel corespunzător 
a culesului viilor. Stabilirea timpu
lui optim de recoltare constituie mi j
locul principal de realizarea vinuri
lor corespunzătoare și crează posi
bilitatea evitării pierderilor ce sur
vin ca urmare a întîrzierii recolta

Filmul lasate
Element nou în viața satelor 

noastre, cinematograful a pătruns 
an de an în tot mai multe localități 
din raion. Și se poate spune că fap
tul a fost primit cu bucurie de mii 
de colectiviști și țărani muncitori. 
Lucru de altfel firesc. Filmele pre
zentate, pe lîngă că contribuie la 
ridicarea culturală a maselor de 
oameni ai muncii de la sate, prin 
învățămintele pe care le propagă, 
constituie un prețios îndrumar în 
munca și viața tuturor.

Iată de ce, începînd cu operatorii 
care sînt direct vizați în ce priveș
te perfecta întreținere a aparatelor și, 
ca urmare, prezentarea spectacole
lor cinematografice în cele mai 
bune condiții, activiștii culturali, 
tovarășii din sfaturile populare co
munale, trebuie să acorde și ei toa
tă atenția păstrării aparaturii, și 
muncii cu filmul.

Să vedem însă, există peste tot 
în raion deplină preocupare pentru 
îndeplinirea acestor importante sar
cini ?

Constatările de pe teren sînt de 
natură să împartă oricui părerile în 
două. La Galda de Jos, bunăoară, 
atît despre felul cum sînt întreținute 
aparatele cît și despre calitatea 
spectacolelor prezentate de operatoa
rea Suciu Ana se pot spune numai

cuvinte bune. Și-apoi mai mult de- 
cît atît .Aici, prin grija activiștilor 
culturali fiecare film este larg popu
larizat, au loc la cinematograf re
cenzii și prezentări de filme, fapt ce 
asigură lună de lună realizarea și 
depășirea planului de spectatori.

Asemenea bune cuvinte se pot spu
ne și despre felul cum se desfășoară 
munca cu filmul in alte comune și 
sate. La Vințul de Jos. Ia Șard, 
Stremț. Meteș, Ighiu și alte locali
tăți, calitatea proiecțiilor atrage 
spre cinematografe, pe zi ce trece, 
tot mai mulți oameni ai muncii, iar 
la Micești, ca urmare a unei susți
nute munci cu filmul desfășurată de 
activiștii culturali, de la începutul 
anului și pînă la sfîrșitul lunii au
gust, pragul cinematografului de 
aici a fost călcat de aproape 10.000 
spectatori.

Sînt însă în raionul nostru și o 
seamă de cinematografe unde lip
sește mîna bunului gospodar, unde 
munca pentru popularizarea filme
lor se lasă exclusiv în seama ope
ratorului sau se limitează la sim
plul afișaj al unui film sau altul. A- 
paratele de filmat de la Geoagiul de 
Sus, sînt slab întreținute. Ii lipseș
te cinematografului de aici cabina 
de proiecție, iar racordarea la cu
rent, făcută în mod provizoriu cu

citeva luni în urmă este și în prex 
zent așa, cu toate că stîlpul de un
de s-ar putea face nu-i la mai mare 
distanță de 10 m. Ce părere are 
Sfatul popular din Stremț de a- 
cest lucru? Slab întreținute sînt, de 
asemenea, aparatele de filmat la 
Hâprîa. operator tov. Toma Cristea 
și Intregalde, operator tov. Avram D. 
O situație care trebuie de îndată li
chidată dăinuie apoi și la cinemato
graful din Inuri. Aici ca urmare a 
felului defectuos în care sînt rulate 
filmele, numărul spectatorilor este 
mult prea mic față de posibilități. 
Aparatul de filmat din Feneș, dus 
la Presaca pentru a prezenta un 
film, n-a mai făcut calea întoarsă 
din cauză că operatorul n-a fost 
sprijinit cu mijlocul de transport 
necesar. Și, în consecință, de peste 
două luni la Feneș n-a mai rulat 
nici un film. Mai mult decît revol
tătoare este apoi situația de la ci
nematograful din Ighiel, unde ope
ratorul Răcătău loan defectează in
tenționat și sistematic aparatele, nu 
rulează filmele programate și nu 
varsă cu regularitate sumele încasa
te.

Munca cu filmul, poate și trebuie 
mai mult sprijinită la toate 'cele 36 
cinematografe sătești și în special a- 
colo unde se semnalează lipsuri mai 
grave. Oare e o greutate pentru ac
tiviștii culturali din Mihalț, din O- 
brej’a, Berghin și alte localități ca 
în jurul filmelor programate să des
fășoare o susținută muncă de popu

larizare? Desigur că nu. Atunci de 
ce nu se trece la organizarea unor 
asemenea acțiuni? Un sprijin mai 
concret în munca cu filmul trebuie 
să-1 dea apoi sfaturilor populare și, 
bineînțeles, secția raională de cine- 
ficare care are datoria să tragă cu 
toată seriozitatea la răspundere acei 
operatori care nu-și fac conștiincios 
datoria.

Filmul și-a cîștigat mulți prieteni 
în satele raionului. Să se -răspundă 
cu toată promptitudinea exigentelor 
lor.

tului. Ținîndu-se seama de aceasta, 
în ma joritatea unităților agricole so
cialiste din raionul nostru care se 
ocupă cu cultivarea viței de vie, au 
fost luate din timp măsurile nece
sare pentru pregătirea campaniei de 
recoltare și vinificare. Astfel, pînă 
la data de 1 octombrie, la gospodă
riile agricole de stat din' Galda de 
Jos, Alba Iulia, precum și la gospo
dăria colectivă din Cricău și altele.
utilajul de bază ce va fi folosit la 
prelucrarea strugurilor a fost pus la 
punct în întregime.

In timpul scurt care ne mai des
parte de data începerii culesului 
este necesar să se acorde atenția 
cuvenită pregătirii utilajului mărun> 
ca zdrobitori, prese, căzi, ciubere.j 
etc. și în gospodăriile colective din 
Ighiu, Bucerdea Vinoasă, Benic și 
altele care au de recoltat suprafețe 
mai mari de vie.

La G.A.S. Galda de Jos pregătirile pentru vinificație au fost terminate.



* VIAȚA DE PARTID

* îndeplinirea planului de producție 
la toți indicii și a angajamentelor în atenția 

organizației de bază

IN SILOZ TOT CE SE POATE INSILOZA
începutul bun nu rezolvă totul

Te- 
re- 
in-
a- 

din

Depoul de locomotive C.F.R. 
îuș este situat la granița a trei 
gionale C.F.R. Zilnic în depou 
tră și ies peste 120 locomotive 
parținînd diferitelor depouri
țară, la care se mai adaugă loco
motivele ce aparțin depoului Teiuș. 
După sosirea din drum locomotivele 
sînt pregătite pentru alte traseurî. 
Li se face verificarea tehnică, sînt 
alimentate cu combustibil, se fac 
micile reparații cînd aceasta necesi
tă. Asigurarea fiecărui tren de per
soane și marfă cu locomotivele bi
ne puse la punct, pentru a asigura 
transportul în cele mai bune condi- 
țiuni de siguranța circulației preo-

. cupă întreg colectivul de muncă de 
■■Lla Depoul de locomotive C.F.R. 

■^Teiuș.
Sub conducerea și îndrumarea po

litică a organizației de bază care 
dovedește o permanentă preocupare 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție la toți indicii precum și a 
angajamentelor luate în întrecerea 
sonalistă, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii depoului au înregistrat 
de la începutul anului și pînă în 
prezent rezultate deosebite.

Astfel, pe primele 8 luni ale anu
lui 1964, planul producției globale 
în tone brute echivalente a fost de
pășit cu 3,62 la sută. S-a acordat 
o atenție deosebită creșterii conti
nue a productivității muncii, obiec
tiv important în întrecerea socia
listă. Și în această direcție rezulta
tele obținute sînt edificatoare. Fo
losirea din plin a timpului de lu
cru, aplicarea în producție a teh- 

(jjicii înaintate, ridicarea calificării 
-^profesionale a muncitorilor, valori

ficarea pe scară largă a resurselor 
interne, au contribuit din plin la 
creșterea productivității muncii cu 
6,88 la sută peste prevederile pla
nului de producție.

La începutul anului și în cinstea 
celei de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, colectivul de muncă al 
depoului s-a angajat printre altele, 
să reducă timpul de imobilizare a lo
comotivelor cu ocazia reparațiilor cu 
2 la sută. Angajamentul a fost de
pășit cu 5,49 la sută, iar imobiliza
rea locomotivelor 
a fost redusă cu 
de 3 la sută cit a
Folosind din plin 
a locomotivelor -și printr-o atentă 
îngrijire a acestora, mecanicii și 
fochiștii depoului au remorcat de la 

eputul anului un însemnat nu- 
trenuri cu tonaj sporit, tran- 

plus 122.920 tone. E-
P«- 

de peste 70CL000 lei. La 
ări se mai adaugă cele 

ccobostibil convențional 
peste angajamentul luat, 
deosebite obținute de 

e muncă al Depoului de 
lociwnotne CF-R. Teiuș sint rodul 
anei largi și susținute munci poli
tice desfășurată de organizația de

cu ocazia spălării 
9,95 la sută față 
fost angajamentul, 
forța de tracțiune

realizate in această
noadă

Plenara Comitetului raional Alba al U. T. M.

Contribuția tineretului 

la îndeplinirea sarcinilor economice
, Zilele trecute a avut loc plenara Comitetului raional U.T.M. La ple- 

*wară, pe lingă membrii Comitetului raional U.T.M. au luat parte tova-

de gospodării colec-

rășii Carculea loan, secretar al Comitetului raional de partid, Lucaci 
Mircea, prim-secretar al Comitetului regional Hunedoara al U.T.M., di
rectori ai unor întreprinderi din raion, președinți 
five, activiști ai Comitetului raional U.T.M.

Plenara a analizat raportul biroului Comitetului 
bilizarea tineretului din industrie și agricultură la 
de producție pe anul 1964.

Raportul biroului Comitetului ra
ional U.T.M. expus la plenară de 
tov. Nicolae Constantin, prim-secre
tar, a scos în evidență felul cum au 
muncit organele și organizațiile 
U.T.M. din industrie și agricultură 
pentru mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor economice și 
contribuția acestuia la realizările 
obținute de colectivele de muncă 
(Subunitățile industriale și agricole.

Bilanțul încheiat pe cele -opt luni 
ale anului 1964 arată că planul pro
ducției globale pe raion a fost înde
plinit în proporție de 104 la sută, 
iar al producției marfă a fost depă
șit cu 6 la sută, realizîndu-se în a- 
celași timp, peste plan, economii în 
valoare de 14 milioane lei. La obți- 

bază, rodul muncii creatoare a co
muniștilor.

Cu ocazia consfătuirilor de pro
ducție, muncitorii au făcut nume
roase propuneri pentru continua îm
bunătățire a muncii. Biroul organi
zației de bază a constatat că aces
te propuneri nu sint studiate cu toa
tă atenția de către grupele sindicale 
și comitetul sindicatului. Această 
problemă a fost pusă de către bi
roul organizației de bază în discuția 
generală a organizației de bază. Din 
dezbaterile ce au avut loc cu această 
ocazie, pe marginea raportului co
mitetului sindical intitulat ..Cum 
sint urmărite și duse la îndeplinire 
propunerile făcute de muncitori" au 
reieșit pe lingă multiplele rezulta
te pozitive și unele lipsuri, ca insu
ficienta preocupare a comitetului sin
dical de a urmări felul cum sint în
deplinite propunerile făcute de mun
citori, slaba muncă de popularizare 
a metodelor bune de muncă și alte
le. Pe marginea lipsurilor constata
te, adunarea generală a organizației 
de bază a adoptat o hotărire. Ur
mărirea de către biroul organizației 
de bază a felului cum se îndeplinesc 
sarcinile izvorite din hotărire, a dus 
la lichidarea lipsurilor și la îmbu
nătățirea muncii.

Intr-o altă adunare generală, or
ganizația de bază a analizat 
activitatea economică-financiară 
a depoului. Și de data aceasta, ho- 
tărirea adoptată de adunarea gene
rală a comuniștilor, pe baza propu
nerilor făcute de tov. Rancea Si- 
mion, Medrea Grigore, Păcurar 
loan, Ivan Nicolae și alții, a stabi
lit sarcini menite să ducă la ridica
rea pe o treaptă superioară a acti
vității economice. Astfel, s-a inten
sificat instruirea personalului de lo
comotivă în cursurile școlii tip C, 
cu prevederile instrucțiilor de ser
viciu, s-a organizat un control mai 
eficace în ce privește repara
rea locomotivelor, ceea ce a contri
buit la lichidarea lipsurilor semna
late, înregistrîndu-se la sfîrșitul tri
mestrului I o depășire a planului 
producției globale cu 7,18 la sută, 
productivitatea muncii crescînd cu 
11,62 la sută, obținîndu-se apoi și 
în lunile următoare frumoase rezul
tate.

In depou lucrează un însemnat nu
măr de tineri. Educarea acestora, mo
bilizarea și antrenarea lor la înde
plinirea sarcinilor de producție con
stituie un obiectiv de seamă ce st® 
în atenția organizației de partid, 
ceea ce face ca tineretul să contri
buie din plin la succesele obținute 
în producție.

Rezultatele economice, obținute de 
Depoul de locomotive C.F.R. Teiuș 
însuflețesc și mai mult colectivul de 
muncă în lupta pentru îndeplinirea 
exemplară a planului de produc
ție pe anul 1964 și crearea condiții
lor necesare obținerii unor'succese 
deosebite în anul 1965.

raional privind mo- 
îndeplinirea planului

nerea acestor succese de către uni
tățile industriale ale raionului nos
tru, tineretul, alături de ceilalți 
muncitori, sub conducerea și în
drumarea organizațiilor de partid, 
mobilizat de organizațiile U.T.M. 
și-a adus un aport deosebit.

In scopul îmbunătățirii participă
rii tineretului în procesul de pro
ducție, Comitetul raional U.T.M., 
condus și îndrumat permanent de 
Comitetul raional de partid, a pus 
un accent mai mare pe sprijinirea 
diferențiată a organizațiilor U.T.M. 
ținînd cont de specificui muncii fie
căreia.

In mod deosebit, biroul Comitetu
lui raional U.T.M. a sprijinit activi
tatea organizațiilor U.T.M. din în

Folosesc din plin 
toate forțele

colectivă din Gal 
altfel in multe al‘«

La gospodăria 
da de Jos. ca de 
unități agricole socialiste din raio
nul nostru, unde asigurarea unei 
baze furajere îndestulătoare pentru 
animale constituie o principală pre
ocupare. pe zi ce trece se obțin re
zultate din ce în Ce mai bune. Aici, 
de exemplu, munca fiind organizată 
mai bine, iar timpul bun die lucru 
folosit din plin, s-a reușit ca pină 
Ia data de 1 octombrie să se însi
lozeze peste 1-200 tone de porumb 
și alte diferite plante de nutreț.

De asemenea. în aceste zile, pa
ralel cu recoltarea culturilor tirzii și 
executarea insămințărilor de toamnă 
se continuă din plin și însilozatul 
porumbului cu cele două tocători 
mecanice care lucrează din plin.

In ce privește însilozatul furaje
lor. la fel de bune rezultate au ob
ținut și gospodăriile colective din 
Teiuș. Castei. Drimbar, Alba lulia 
și altele care pină la această dată 
au însilozat între 1.000 și 1.200 torte 
furaje.

Exemplul acestora este bine să 
fie urmat de toate gospodăriile co
lective din raion, organizînd mun
ca în așa fel incit, paralel cu exe
cutarea celorlalte lucrări din cam
panie să se desfășoare neîntrerupt și 
acțiunea de însilozare a diferitelor 
furaje.

Colectiviștii din Teiuș acordă o 
atenție deosebită însilozării diferi
telor plante de nutreț. Pînă la data 
de 1 octombrie ei au și însilozat 
peste 1.200 tone de furaje, iar ac
țiunea de însilozare continuă în 
ritm susținut. IN CLIȘEU : 
Un aspect de la transportul frunze
lor de sfeclă și a florii-soareiui la 
locul unde urmează să fie însilozate.

treprinderile rămase în urmă cu 
îndeplinirea planului de producție 
cum a fost cazul la E. M. Zlatria, 
I.R.I.L. Alba lulia, Șantierul 4 con
strucții și altele. Ca urmare a spri
jinului acordat, munca acestor or
ganizații s-a îmbuhătățit.

Desfășurarea unei susținute mun
ci politico-educative în rîndul tine
rilor în ceea ce privește disciplina 
în muncă a făcut ca cea mai mare 
parte a tinerilor să participe cu 
entuziasm la întrecerea socialistă 
obținînd rezultate frumoase, multi 
dintre ei obținînd titlul de eviden
țiat.

Astfel, față de anul trecut, în 
cest an numărul tinerilor care 
nar au fost declarați evidențiați 
întrecerea socialistă a crescut 
medie cu 300, cele mai bune rezul
tate fiind obținute de tinerii de la 
U.C.M. Zlatna, secția Ateliere cen
trale Alba lulia, Atelierul de zonă 
C.F.R. Alba lulia. Creșterea numă
rului tinerilor evidențiați în între
cerea socialistă se 
tului că organele 
U.T.M. dovedesc 
preocupare pentru 
rilor și îndrumarea 
tinua ridicare a calificării profesio-- 
nale. In acest an au urmat cursuri
le de ridicarea calificării un număr 
de 735 tineri, iar alți 375 tineri sînt 
cuprinși în cursurile de calificare.

a- 
lu-
în
în

datorește și fap- 
și organizațiile 

mai multă 
mobilizarea tine- 
lor în spre con-

(Continuare în pag. 4-a)

Gospodăria colectivă din Galtiu 
dispune in prezent de un puternic 
sector zootehnic. Pentru efectivul de 
animale in continuă creștere trebuie 
asigurată o bază furajeră cores
punzătoare. Și. ce-i drept, colecti
viștii de aici preocupați să-și com
pleteze baza furajeră existentă, cu 
mai mult timp in urmă au început 
acțiunea de insilozare a diferitelor 
plante de nutreț, astfel că gospodă
ria se situa in urmă cu aproape o 
lună in riadul unităților agricole so
cialism fruntașe pe raion la insilo- 
zat.

Aceasta a fost insă cu c lună în 
urmă. Rau este că ritmul de la în
ceput nu a fost continuu intensifi
cat, astfel că tată de posibilitățile 
de care dispune gospodăria, însilo- 
zările au rămas mult în urmă. Din

Intîrziere nejustificată
Pentru a-și completa baza fura

jeră, gospodăria colectivă din Ciu- 
gud și-a prevăzut in planul de pro
ducție pe acest an să însilozeze 
1.210 tone de nutrețuri diferite din 
care peste 600 tone porumb. Deci, 
însilozatul furajelor trebuia să con
stituie o sarcină principală și pen
tru consiliul de conducere al gos
podăriei colective de aici. Această 
problemă este însă amînată de pe o zi

Pe cînd terminarea adăposturilor pentru animale?
Creșterea continuă a efectivelor 

de animale proprietate obștească a 
impus conducerilor gospodăriilor co
lective din raionul nostru să-și lăr
gească an de an tot mai mult spa
țiile pentru adăpostirea corespun
zătoare a acestora. Și, acolo unde 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective au dovedit preocu
pare în această direcție și în acest 
an au fost obținute rezultate bune 
în ce privește ridicarea și darea în 
folosință la timp a obiectivelor pre
văzute în planurile de producție din 
acest an, asigurînd condiții optime 
de adăpostire pentru perioada de 
iarnă întregului efectiv de animale. 
Cu toate acestea, în unele gospo
dării colective, ce-i drept puține la 
număr, lucrările de construcție la o. 
parte din adăposturile începute în
că din anul trecut și din acest an 
continuă să fie amînate de pe 
pe alta. Numai așa se explică 
tul că la gospodăria colectivă 
Oarda de Jos (președinte tov. 
țegan loan) nici pînă la data 
octombrie nu s-au început lucrările 
de zidărie la grajdul nou de 50 ca
pete a cărui fundație este turnată 
de mai multă vreme, iar o parte 
din cărămidă este deja transportată 
la fața locului. Deci, lucrările de 
zidărie se puteau începe de mai 
mult timp. Ce se mai așteaptă a- 
tunci? Oare, colectiviștii din Oarda 
nu știu că pe zi ce trece timpul se 
răcește tot mai mult, iar animalele, 
în special tineretul bovin, lăsat 
noaptea sub cerul liber se poate răci 
și îmbolnăvi, cauzînd pierderi se
rioase gospodăriei colective și lor 
personal? Și dacă știu aceasta de 
ce nu întreprind măsuri corespunză
toare pentru a preîntîmpina aceste 
neajunsuri? De asemenea, prea mult 
se țărăgănează începerea lucrărilor 

o zi 
fap- 
din 
Hâ
de 1

ceta aproape 1.200 tone pe care le 
are de însilozat, pînă în ziua de 1 
octombrie nu s-au însilozat decît 
300 tone furaje.

Lipsa de preocupare de care dă 
dovadă conducerea gospodăriei co
lective din Galtiu în ce privește în
silozatul porumbului, se poate vedea 
din faptul că timp de aproape două 
săptămîni aici nu s-a însilozat nici 
o tonă de furaje cu toate că viteza 
de lucru stabilită este de 40 tone 
pe zi.

Față de această situație, consiliul 
de conducere al gospodăriei colecti
ve din Galtiu este obligat să ia 
măsuri urgente pentru a recupera 
rămînerea in urmă și a continua în 
ritm susținut acțiunea de însilozare 
a furajelor.

pe alta, cu toate că au fost culti
vate anume și diferite suprafețe de 
teren cu porumb pentru siloz iar gos
podăria dispune de tocătoare meca
nică și tractor propriu. Mai mult, au 
fost amenajate chiar și trei gropi 
pentru siloz. Cum se vede, partea 
materială a fost asigurată, iar con
dițiile create pentru ca și aici acțiu
nea de însilozare să se desfășoare 
din plin. Rău este însă faptul că Ia 
Ciugud, consiliul de conducere al gos
podăriei colective (președinte tov. 
Puiu Toma) nici pînă la data de 1 
octombrie 1964 nu a organizat înce
perea acțiunii de însilozare a po
rumbului.

Dacă nu însilozați porumb și alte 
plante de nutreț, cum veți rezolva 
problema furajelor tovarăși colectiviști 
din Ciugud? Aceasta este o întrebare 
ce trebuie să dea de gîndit atît mem
brilor consiliului de conducere și 
fiecărui colectivist de aici, cît și 
Comitetului de partid din gospodă
rie. Și timpul nu este încă pierdut. 
Gospodăria colectivă din Ciugud are 
în partea de hotar de către Șeușa 
porumb verde, bun de însilozat. De
ci rămînerea în urmă poate fi recu
perată dacă în timpul cel mai scurt 
se trece cu toate forțele la însiloza
tul acestuia.

Desigur, pentru a înlătura defi
ciențele care mai există la Ciugud, 
un cuvînt de spus trebuie să-l aibă 
și organele Consiliului agricol ra
ional.
----------  

de pavare la maternitatea de 50 
scroafe. Aici, din cauza noroiului 
mare, o parte. din scroafe abia se 
pot mișca.

Aceste aspecte negative care e- 
xistă în sectorul zootehnic al gos
podăriei colective din Oarda de Jos 
trebuie înlăturate în timpul cel mai 
scurt. Condiții sînt create, partea 
materială este asigurată, iar colec
tiviștii din Oarda de Jos au dove
dit nu odată că pot să realizeze 
cruri frumoase. De aceea este 
zul ca nici de data aceasta să 
se lase mai prejos și, mobilizați 
consiliul de conducere, paralel 
recoltarea culturilor tîrzii, să trea
că cu forțe sporite și la pregătirea 
adăposturilor pentru iernatul anima
lelor.

lu- 
ca- 
nu 
de 

cu

★
Pe cînd terminarea adăposturilor 

pentru animale? Pe bună dreptate se 
poate pune această întrebare și con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective din Stremț (președinte tov. 
Crișan 1.) care în acest an nu a 
făcut aproape nimic în ce privește 
terminarea construcțiilor zootehni
ce. Astfel stînd lucrurile, la 
grajdul de 100 capete ridicat în a- 
nul trecut nici la această dată nu 
s-a început executarea șarpantei 
deși o bună parte din materialul 
lemnos se găsește în stoc. Oare ce 
se mai așteaptă la Stremț? Ar fi 
timpul ca și stremțenii să treacă de 
urgență la executarea construcțiilor 
zootehnice planificate pentru acest an. 
Apoi și din partea organelor Consiliu
lui agricol raional se cere să în
drume cu mai multă competență 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective din Stremț în vederea 
îndeplinirii sarcinilor ce le-a fost 
încrdințate.



Pnw. 4 STEAUA ROȘIE Nr. 782Din scrisorile sosite la redacție
Rod al unei avîntate 
întreceri

Zilele trecute, colectivul 
muncitori, tehnicieni și 
de la U.C.M. Zlatna, au 
din nou dovada entuziasmului 
care s-au încadrat în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan. La 21 septembrie, har
nicul colectiv a raportat îndeplini
rea planului producției globale și 
marfă pe cele 9 luni care s-au scurs 
din acest an și au pornit cu și mai 
multă hotărîre la îndeplinirea pla
nului pe întregul an înainte de ter
men.

de 
ingineri 

făcut 
cu

că Maria, colectiviste din Ciugud, au 
făcut dovada bogatelor lor cunoș
tințe cu privire la creșterea anima
lelor, urmare firească a cărților 
citite.

Schimbul de experiență s-a dove
dit util și bogat în învățăminte. 
Rămîne ca toți bibliotecarii să pună 
în practică învățămintele desprinse 
cti acest prile j.

V. SORIN

neuitat
grup de 31 tova-

M. ILIESCU

Prețios îndrumar 
pentru activitatea viitoare

Duminica trecută la biblioteca co
munală din Ciugud a avut loc un 
prețios schimb de experiență cu par
ticiparea tuturor bibliotecarilor din 
raion.

Schimbul de experiență, organizat 
de biblioteca centrală raională, a 

expe- 
biblio- 
ce pri- 
și di- 
rîndul

avut drept scop împărtășirea 
rienței cîștigate de colectivele 
tecilor comunale fruntașe în 
veste munca de popularizare 
fuzare a cărții zootehnice în 
colectiviștilor.

Bine organizat, schimbul de ex
periență a răspuns pe deplin scopu
lui propus. In fața bibliotecarilor au 
fost prezentate o expunere educativă 
și un amplu referat metodic cuprin- 
zînd cele mai eficiente metode 
cele mai 
masă menite să deschidă drum 
mai larg cărții zootehnice spre 
sele colectiviștilor.

In continuare, despre felul cum 
au muncit cu cartea zootehnică, des
pre rezultatele obținute, au vorbit 
bibliotecarele din Ciugud, Vințul de 
Jos, Teiuș, Oarda de Jos și altele.

Ca aplicație practică, în fața bi
bliotecarilor a avut loc un concurs 
cine știe răspunde, cu tema „Ce tre
buie să știm despre creșterea ani
malelor", cu care prilej tov. Oana Pa- 
raschiva, Topîrceanu Lenuța și Cio- 

-----------o--------------

De ce nu se trag învățăminte?
Intr-unui din numerele trecute ale 

ziarului nostru, conducerea U.R.C.C. 
Alba lulia a fost criticată pentru 
lipsa de preocupare în ce privește 
aprovizionarea populației cu legu
me. Se aștepta ca serviciul valori
ficări din cadrul U.R.C.C. să ia mă
surile corespunzătoare. Din păcate 
însă situația a rămas aceeași. La 
magazinele de desfacere ale 
U.R.C.C. și în special la cel din pia
ță lipsesc complet fructele, iar sor
timentele de legume pe lîngă că 
sînt puține sînt de slabă calitate.

Ce se mai așteaptă de nu se iau 
măsuri, cînd legume și fructe sînt 
din abundență? Sau poate conduce
rea U.R.C.C. așteaptă să-i facă 
alții munca?

Și 
potrivite manifestări de 

tot 
ca-

Momente de
Nu de mult, un 

răși din cadrul cooperativei mește
șugărești „Mureșul" din orașul nos
tru au făcut o excursie la Bucureș
ti, cu care prilej au vizitat „Expo
ziția realizărilor economiei națio
nale".

încă de la intrarea în marele pa
vilion, care adăpostește expoziția, 
cooperatorii au fost adine impresio
nați de șirul exponatelor care vor
besc oricui despre puternicul avînt 
al industriei noastre constructoare 
de mașini și de prelucrare a metale
lor. Rînd pe rînd apoi, cooperatorii 
noștrii au admirat standurile indus
triei electrotehnice, ale industriei si
derurgice, industriei minelor și a e- 
nergiei electrice, petrolului și chi
miei.

Cooperatorii au admirat în conti
nuare, la nivelul doi al pavilionului 
exponate ale agriculturii noastre so
cialiste, industriei alimentare și 
s-au oprit, după cum era și firesc 
cu mai multă stăruință în fața ex
ponatelor industriei ușoare. A fost 
vizitat apoi pavilionul social-cultu
ral și sectorul de construcții al expo
ziției.

Cele văzute la expoziție, ca și la 
Muzeul satului și Muzeul de artă 
plastică vor rămîne pentru totdeau
na întipărite în mintea și inimile 
cooperatorilor noștrii.

MARIA BOLDURÂ

Contribuția tineretului 
Ia îndeplinirea sarcinilor

(Urmare din pag. l-a)
Un însemnat număr de tineri, ca ur
mare a preocupării organizațiilor 
U.T.M., au participat la diferite ex
puneri pe teme cu caracter tehnic, 
organizate de sindicate.

Rezultate tot atît de frumoase 
au fost obținute și în agricultură. 
Tinerii de la S. M. T. Alba 
lulia și-au adus o contribuție 
mare la obținerea unor sporite pro
ducții de cereale muncind cu însu
flețire pe og'oarele gospodăriilor co
lective, executînd lucrări agricole la 
timp și de bună calitate.

In cadrul gospodăriilor colective, 
tineretul alături de ceilalți colecti
viști muncește cu dragoste pentru 
consolidarea economică a acestora. 
Ei participă la executarea lucrărilor 
agricole, sînt îngrijitori de animale, 
contribuie la ridicarea construcțiilor 
zootehnice și în general la toate 
muncile din cadrul gospodăriilor co
lective. Tineretul a efectuat un ma
re număr de ore muncă patriotică.

Atît raportul cît și un număr în
semnat de tovarăși, care au luat cu
vîntul la discuții în cadrul plenarei 
printre care Galdea Ion de la G.A.C. 
Alba lulia, Angelescu Marin de la 
fabrica „Ardeleana", Popa Petru de 
la S.M.T. și alții au scos în eviden
ță unele aspecte negative ce s-au 
manifestat în activitatea unor or
gane și organizații de bază U.T.M., 
privind mobilizarea tinerilor la în
deplinirea sarcinilor de producție în 
industrie.

In munca 
zații U.T.M. 
— continuă
lism, se lucrează la general, nu se 
folosesc cele mai adecvate forme și 
metode de muncă cu tineretul.

La E. M. Zlatna în sectorul Stă- 
nija I și II, la Șantierul 4 construc
ții sînt tineri care nu cunosc sarci-

producție ale sectorului în 
lucrează. Sînt apoi unii ti-

nile de 
care ei 
neri care lipsesc nemotivat din pro
ducție, iar alții nu folosesc la ma
ximum timpul de lucru, cauzînd în 
felul acesta greutăți echipelor din 
care fac parte în ce privește înde
plinirea sarcinilor de producție, lip
suri de care se fac vinovate organi
zațiile U.T.M. care ,au dovedit slabă 
combativitate.

In unele gospodării colective, u- 
nii tineri nu participă la muncile a- 
gricole, s-a arătat în dezbaterile ce 
au avut loc la plenară, iar alții se 
eschivează de a lucra în unele sec
toare ale gospodăriilor colective, mai 
ales în sectorul zootehnic. Acest 
lucru se datorește faptului că acolo’ 
unde s-au manifestat asemenea ați

nu au 
pe

economice

unor organe și organi- 
—■ se arată în raport 

să se manifeste forma-

tudini, organizațiile U.T.M. 
făcut din aceasta o problemă 
care s-o dezbată cu toți utemiș'tii 
din care să se tragă învățămintele 
necesare. In această direcție Comi
tetul raional U.T.M. și unele organi
zații U.T.M. din gospodăriile colec
tive nu au făcut totul.

Plenara Comitetului raional al 
U.T.M. a apreciat că este necesar să 
se desfășoare o și mai susținută 
muncă politico-educativă în rîndul 
tineretului, atît în industrie cît și 
în agricultură pentru mobilizarea 
acestuia la îndeplinirea sarcinilor 
de producție.

In. cadrul lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tov. Carculea loan, se
cretar al Comitetului raional de 
partid. După ce a scos în evidență 
contribuția pe care tineretul din în

treprinderile și agricultura raionului- 
și-a adus-o la îndeplinirea sarcinilor 
economice, tov. Carculea Ioan a 
scos în evidență necesitatea îmbună
tățirii activității organelor și orga
nizațiilor U.T.M., desfășurarea pe 
scară largă a unei susținute munci 
politico-educative în rîndul tinere
lului.

In fața colectivelor de muncă din 
industrie stau sarcini deosebite, în
deplinirea sarcinilor de producție pe 
ultimul trimestru al anului 1964 și 
pregătirile necesare pentru produc
ția anului viitor, sarcini la îndeplini
rea cărora tineretul este chemat 
să-și aducă aportul său. In agri
cultură vor trebui mobilizate toate 
forțele pentru executarea tuturor lu
crărilor agricole de toamnă la timp 
și în condiții agrotehnice superioa
re. j

Sîntem convinși — a spus in 
cheiere tov Carculea loan — că or- 
ganizațiile U.T.M. din raionul nos
tru, sub conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid vor obține 
noi și însemnate succese în activi
tatea lor.

In încheierea lucrărilor plerțarei, 
tovarășul Lucaci Mircea, prim-sftre- 
tar al Comitetului regional U.T.M. 
făcînd aprecierea muncii Comitetu
lui raional privind preocuparea a- 
cestuia pentru mobilizarea tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor econo
mice a trasat sarcinile de viitor în 
vederea ridicării activității organe
lor și organizațiilor U.T.M. din ra
ionul nostru pe o treaptă superioa
ră.

SIPOBJT -

La cinematograful „Victoria" din oraș, rulează începînd de ieri, 1 
octombrie a.c., filmul francez „Asasinul din cartea de telefon".

IN CLIȘEU: O scenă din film.

Aurul Zlatna — Știința
Gazdele pun stăpînire de la în

ceput pe minge și din primele minu
te de joc reușesc să creieze faze pe
riculoase la poarta Științei. In mi
nutul 11 Bălăneanu trimite o pasă 
lui Done, care se afla în careu și ne
marcat de nimeni șutează în bra
țele portarului. Scorul este deschis 
în minutul 21, cînd gazdele organi
zează un atac pe extremă — prin i 
Felecan — care centrează o minge 1 
lui Done și acesta bine plasat în 
careu reia mingea cu capul în pla
să.

In minutul 25, Felecan de la Au
rul, este faultat în marginea careu
lui și arbitrul dictează lovitură li
beră de la 20 m. Lovitura este e- 
xecutată de Tomotaș și intercepta
tă de Martin care înscrie. :

Și oaspeții prin jocul frumos pres
tat au avut ocazii bune de a marca în 
minutele 10, 23 și 34, cînd au exe
cutat 2 cornere și o lovitură liberă

Refractara Alba lulia -
Un numeros public a asistat la 

partida de fotbal dintre echipele Re
fractara Alba lulia și Minerul Vul
can. Suporterii echipei din Alba lu
lia au rămas însă nemulțumiți nu ,

Pe șantierul de la Porțile de Fier, 
de-a lungul malului sting al Du
nării, și-au dat întîlnire o mulțime 
de oameni a căror activitate a' ră
mas legată de marile șantiere ale 
țării, de Bicaz, Firiza, Argeș.

Aici, unde se dă lupta aprigă în
tre pămînt și apă, uriașul fluviu vi- 
brînd parcă de atîta forță, fringe în 
două brațul de piatră al munților, 
tăindu-și poartă pentru a ieși la în
tîlnire cu Marea Neagră. In cadrul 
acesta pitoresc, constructorii au în
ceput să dea viață impunătorului 
gigant.

Pe o zonă vastă s-au executat 
pînă acum sute de metri de galerii 
în versanți, foraje speciale, încercări 
geotehnice ale rocii de fundație, in
clusiv cercetări prin metode geoseis- 
mice, carotaj electric și altele. S-au 
făcut ridicări topografice amănunți
te ale reliefului albiei sub apă și a 
malurilor, precum și planurile în
tregii suprafețe a lacului de acu
mulare. Intr-un volum mult sporit 
s-au executat lucrări de cercetare 
hidrologică a regimului apelor, ghe
țurilor și aluviunilor. S-au studiat 
rezervele de materiale de construc
ții locale: nisip, pietriș, piatră de 
construcție.

Constructori și mecanici, betoniș- 
ti, dulgheri și mineri — folosind au

Asaltul Dunării la Porțile de Fier

însemnări de pe marele șantier
tocamioane, autobasculante de ma
re capacitate, excavatoare, buldoze
re — au început să însuflețească 
locurile din preajma localității Gu- 
ra-Văii. Aproape de intrarea în sat 
s-a deschis șantierul grupului so
cial al constructorilor. Au și prins 
să se ridice primele blocuri pentru 
familiști. Pînă la iarnă, aici vor fi 
găzduiți 2.000 de oameni.

Nu departe de comuna Gura-Văii 
se ridică o piramidă de lemn, pe 
care se poate citi inscripția P 21 — 
axul barajului, care marchează lo
cul de unde se va ridica uriașa con
strucție ce va stăvili Dunărea.

In acest punct sînt concentrate în 
prezent mari drăgi plutitoare cu o 
capacitate de 300 metri cubi mate
rial excavat și depus într-o oră, ca 
și dragline și excavatoare care lu
crează pe uscat. Se execută bara- 
camente, depozite, diverse ateliere, 
instalații pentru alimentarea cu apă 
potabilă și industrială.

Un program elaborat în comun 
de specialiștii celor două țări asi
gură desfășurarea în mod coordo
nat a lucrărilor de construcții de pe 
cele două maluri. Programul, care 
se încadrează în graficul general e-

laborat de Comisia mixtă romîno- 
iugoslavă pentru Porțile de Fier, 
prevede termenele la care urmează 
să fi atacate și terminate diferite 
faze și părți de construcții.

Problemele tehnice, economice și 
juridice de o deosebită complexitate, 
care s-au ridicat pentru realizarea 
acestui obiectiv, au fost rezolvate 
prin acordul și convențiile încheiate 
între cele două țări pe baza deplinei 
egalități în drepturi și a avantaju
lui reciproc.

Am vizitat într-una din zilele tre
cute o formație de lucru de pe șan
tier. Șeful de echipă, Gheorghe Nea- 
goe, ne-a vorbit despre munca de 
aici. Oamenii din formația lui, mun
citori angajați de curînd, se mîn- 
dresc cu răspunderea ce le revine. 
Sînt oameni încercați pe marile 
șantiere. De aici, din împrejurimile 
punctului de lucru al echipei lui 
Neagoe, numeroasele zone de con
strucție se văd răspîndite pretutin
deni, înfățișînd în felul lor comple
xitatea șantierului. Cît sînt de mari 
proporțiile marelui șantier, aflat azi 
la începutul existenței sale, ne-a 
spus deocamdată cîteva cifre esti
mative: excavațiile și terasamente-

le, de pildă, cele mai specifice unor 
asemenea lucrări, vor însuma un 
volum total de circa 20 milioane 
metri cubi. Se va urni deci din loc 
tot atîta pămînt și piatră cît ar pu
tea împlini încărcătura unui fantas
tic tren cu 4 milioane de vagoane.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de la întreprinderea de construcții 
hidroenergetice, de la Institutul' de 
studii și proiectări hidroenergetice 
și alții desfășoară în continuare lu
crările. Aici, în preajma plăcii de 
marmură care marchează locul un
de se va înălța viitorul baraj, son
dorii forează zeci de metri către 
necunoscutele taine ale pămîntului: 
minerii dăltuiesc drum prin pînza 
subterană a viiturilor de apă. Se 
întocmesc detalii de hărți; se co
relează date. Au început construcția 
marilor batardouri.

Nu peste multă vreme, la adăpos
tul lor se vor construi cele două 
centrale și ecluzele. In acest timp, 
navigația se va face prin mijlocul 
albiei, rămasă liberă. După aceasta 
se va trece treptat la construirea 
barajului, situat în mijlocul albiei, 
iar navigația se va efectua prin e- 
cluze. Cînd vor începe să producă 
energie, primele agregate ale hidro
centralei, inima uriașului de la Por
țile de Fier va pulsa, răspîndind for
ță și lumină pe întinsele artere ale 
tării...

(AGERPRES)

i Petroșani 4-0 (2-C^t' 
de la cca. 20 m, însă ratate în cele 
din urmă datorită jocului bun fă
cut de apărarea gazdă.

La reluare, în repriza secundă, 
oaspeții intră hotărîți să reducă din 
scor, însă apărarea echipei gazdă a 
anihilat acțiunile oaspeților. Ocazii 
de a marca au mai avut și gazdele 
in minutul 48 cind Done primește 
o minge de la Nuțu și singur în 
fața porții trage peste bară. Sco
rul se modifică în minutul 55 cînd 
Nuțu transformă o lovitură de la 11 
m in urma unui henț comis de stu- 
denți în propriul careu.

In minutul 88, se execută un cor
ner în terenul echipei oaspete. Fe
lecan trimite mingea din corner spre-j 
poartă, iar oaspeții o resping d' 
spre Felecan. Acesta paseaz 
Done, care o expediază cu ca 
poartă, deci 4-0, scOr cu care 
cheie partida.

Coresp. N. BAI ȘAN

- Mineral Vulcan 0-0 
atît de rezultatul cu care s-a înche
iat partida (0-0), cît de faptul că 
jucătorii de la Refractara au făcut 
un joc bun numai în prima repriză 
cînd au dominat și au șutat periculos 
la poarta Minerului apărată cu suc
ces de portarul Lupulescu.

In repriza a doua cei care domi
nă mai mult sînt jucătorii de la Mi
nerul, care desfășurînd jocul pe ex
treme au atacat periculos poarta 
gazdelor. Oaspeții s-au dovedit mai 
bine pregătiți din punct de vedere 
fizic față de jucătorii de la Refrac
tara care (mai ales în partea a 
a jocului) au dat semne de : .
lă, pierzînd minge după minge și 
încetinind ritmul de joc mai ales- 
în fazele de finalizare. .Mai multă 
atenție la pregătirea fizică a jucă
torilor este absolut necesară.

CLASAMENTUL
Textila Sebeș 4 3 0 1 15: 5 6
Minerul Ghelar 4 2 2 0 8: 4 6
Aurul Zlatna 4 3 0 1 10: 5 6
Dacia Orăștie 4 2 2 0 9: 4 6
Refractara Alba 4 2 1 1 5: I 5
Minerul Vulcan 4 2 1 1 5; 2 5
Parîngul Lonea 4 2 1 1 6: 5 5
Min. Aninoasa 4 2 1 1 4: 3. ,5
Aurul Brad 4 1 1 2 6:1^ 3
Știința Petroșani 4 1 1 2 3: 5 - 3
Unirea Hațeg 4 1 1 2 3: 5 3
Preparat, Petrila 4 1 0 3 5:10 2
C.F.R. Simeria 4 0 1 3 i: 1 1
Constr. Huned. 4 0 0 4 2:14 O
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