
Cursurile de calificare și ridicarea 
întreprinderi

Eficiența mare pe care o are în 
creșterea productivității muncii con
tinua ridicare a calificării cadrelor 
este oglindită de nenumărate exem
ple practice. La fabrica „Ardeleana" 
de pildă, înainte de organizarea a- 
cestor cursuri peste 30 la sută din 
muncitorii necalificați nu-și îndep..- 
neau sarcina de plan fie ia mano
pera respectivă fie la indicatorul de 
calitate. Acum după absolvirea a- 
cestor cursuri, foarte puține cazuri 
de rămînere sub plan mai pot fi 
întîinite. In plus calitatea produse
lor s-a îmbunătățit considerabil, în
călțămintea fiind foarte apreciată 
și solicitată de cumpărători.

Experiența de zi cu zi ne-a dove
dit că in acțiunea de calificare și 
ridicarea calificării, un roi hotărî- 
tor îl au cadrele vechi, oameni cu 
o bogată experiență. De contribuția 
lor la ridicarea calificării se leagă 
succesul echipei sau brigăzii, a în
tregului colectiv. La Depoul 
Teiuș, organizația de partid 
mitetul sindicatului situează 
tă problemă pe prim plan, 
de la reparații, condusă de 
nistul Morar Ioan a .devenit 
vărată pepinieră de cadre calificate 
tocmai datorită ajutorului pe ca
re-1 dau meseriașii cu experiență 
celor tineri. Sub îndrumarea munci
torilor Breazu L, Radu T., și a altora, 
peste 50 absolvenți ai școlilor pro
fesionale și-au desăvîrșit cunoștin
țele, devenind azi meseriași de bază 
ai depoului.

In general trebuie apreciat ca 
pozitiv faptul că spre deosebire de 
alți ani, in ultimul timp în majori
tatea întreprinderilor problema cali
ficării și ridicării calificării cadre
lor s-a bucurat de mai mare atenție. 
In comparație cu anul trecut, numă
rul cursanților a crescut cu aproa
pe încă odată. Mai sînt totuși uni
tăți care iasă necuprinși în aceste 
importante cursuri sute și sute de 
muncitori, limtându-se numai la 
cîteva cursuri de calificare. E. M. 
Zlatna este una din cele mai mari 
și importante unități industriale ale 
raionului. Aici lucrează un mare nu
măr de mineri, care sînt într-o per
manentă bătălie pentru a scoate la 
lumină bogățiile pămîntului. Și aici 
se simte nevoia continuei ridicări a 
calificării minerilor, mai ales că pot 
fi întîinite situații cînd un număr 
mare de echipe rămîn sub normă. 
Problema aceasta însă a fost une
ori neglijată, lucru dovedit de fap
tul că în afară de cursurile de cali
ficare pentru ajutori mineri și 
tificieri numai 11 muncitori sînt cu
prinși în cursul de ridicarea califi
cării. Poate fi considerată mulțumi
toare o astfel de situație cînd nu
mărul muncitorilor din cadrul ex
ploatării trece cu mult de o mie ? 
Categoric că nu! Este adevărat că 
se mai țin la sectoare conferințe le
gate de probleme tehnice, dar a- 
cestea nu pot înlocui cursurile de ri
dicarea calificării, care-și axează în
treaga activitate pe extinderea me
todelor înaintate de muncă, a expe
rienței fruntașilor. Nici la Șantierul 
5 al T.R.C.H. nu se acordă toată 
atenția ridicării calificării cadrelor 
deși, șantierul duce lipsa de cadre 
calificate. Slab se preocupă apoi de 
această problemă și_ cooperativele 
meșteșugărești „Mureșul" din Alba 
lulia și „Meșteșugarul" din Teiuș, 
unde problema ridicării calificării 
cadrelor este lăsată pe planul al 
doilea. Nu este de mirare că în u- 
nitățile de deservire ale acestora pot 
fi întîinite dese 
este de calitate 
tocmai din cauză
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calificam dm
Întrebările se succed una după al- 

> ta... Elevul răspunde fără cea mai
Tf mică greșeală. Comisia de examina- 
* re îi înminează apoi certificatul de 

muncitor calificat, însoțit, bineînțe
les, de strîngerile de mînă, de ură
rile de noi succese în viitor. Aspectul 
acesta a devenit cotidian în toa
te întreprinderile noastre. Cu deplină 
mîndrie, în fiecare an zeci și zeci de 
muncitori, care au urmat cu sîrguin- 
ță cursurile de calificare își înscriu 
numele în rîndul muncitorilor cali
ficați.

Partidul și guvernul nostru a- 
eordă o atenție deosebită calificării 
și ridicării continue a calificării ca
drelor. Dezvoltarea industriei noas
tre, înzestrarea acesteia cu mașini 
moderne, impun ridicarea nivelului 
calificării cadrelor astfel ca aceștia 
să stăpînească mașina, s-o știe fo
losi în scopul sporirii producției și 
productivității muncii. Vorbind la 
sesiunea solemnă a Marii Adunări 
Naționale cu prilejul celei de a 

. XX-a aniversări a eliberării patriei, 
jb tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 

'^arăta că ; „In prezent două treimi 
din sporul producției industriale se 
obțin pe seama creșterii producti- 
vității muncii. Aceasta se bazează 

•4 în primul rînd pe introducerea teh
nicii noi, pe ridicarea calificării, pe 
organizarea superioară a producți
ei* lată cît de importantă este ac
țiunea de calificare și ridicarea ca
lificării cadrelor în fiecare întreprin
dere, la fiecare loc de muncă.

Organizațiile de partid din între
prinderile raionului nostru au acor
dat o atenție sporită problemei cali
ficării și ridicării calificării cadre
lor. Ele au îndrumat conducerile 
tehnico-administrative și comitetele 
sindicatelor să organizeze cursuri 
de calificare în diferite meserii, să 
se Pyrope permanent de ridicarea 
calificării. De asemenea s-au luat 
măsuri ca temele să fie îmbi- 

ț . Pate strîns cu munca practică, re- 
'W^țpartizînd cursanții să lucreze pe 

lîngă cei mai pricepuți muncitori, 
fruntași în producție, oameni care 
au o valoroasă experiență în mun
că. In prezent asemenea cursuri 
sînt frecventate de mii de muncitori. 
Numai în cadrul Complexului C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu sînt cuprinși peste 
900 de ceferiști. La Depoul C.F.R. 
din Teiuș s-a încetățenit obiceiul ca 
Ia cursurile de ridicarea calificării, 
mecanicii instructori să folosească 
material didactic specific muncii, iar 
expunerile ce le fac sînt actualizate 
cu exemple din cadrul depoului.Cu 
multă răspundere s-a muncit și se 
muncește în problema calificării și 
ridicării calificării cadrelor și la fa- 

*orica de încălțăminte „Ardeleana" 
• i.R.I.L. din oraș, la secția L 11, 
■^.C.M. Zlatna, Atelierul de zonă 

Alba lulia etc. Pentru a îm
bina cît mai strîns lecțiile teoretice 
cu cele practice la cursul de califi
care care s-a încheiat recent la fa
brica „Ardeleana" lucrările practice 
au cuprins 120 de ore, cu 20 
multe decît cele teoretice.
Alba lulia, pentru a se 
un număr corespunzător 
unui curs de calificare
mura lemn s-a organizat acest curs 
prin colaborare cu Iprodcoop Alba 
lulia. In prezent cursul de calificare 
în ramura lemn își desfășoară acti
vitatea cu un număr de 22 cursanțl 

^^jntrc care 6 de la Iprodcoop.

mai 
La l.R.I.L. 
ajunge Ia 
deschiderii 

pentru ra-

SITUAȚIA
însămînțării griului înCAC

la 20 octombrie 1964
1. Cricău 90*/.
2. Bucerdea Vinoasă 85»/.
3. Teiuș 58*/.
4. Oarda de Jos 55*/»
5. Cistei 54’/.
6. Galtiu 53’/.
7. Ighiu 53’/.
8. Galda de Jos 50°/.
9. Benic 42»/.

10. Alba lulia 42%
11. Henig 40»/.
12. Ciugud 40»/.
13. Sard 40%
14. Vintul de Jos 40%
15. Bergh in 37%
16. Totoi 32°/.
17. Mihalț 31%
18. Micesti 30’/.
19. Drîmbar 24%
20. Stremt 24’/.
21. Straja 20»/.
22. Căpud 20°/.

Au terminat recoltatul
porumbului

In perioada de față. colectiviștii

r

din Bucerdea Vinoasă sînt preocu
pați să termine în cel mai scurt 
timp însămînțările de toamnă. Pen
tru buna reușită a acestei impor
tante acțiuni, aici, toate forțele au 
fost îndreptate din vreme la recol
tatul porumbului, eliberarea terenu
lui de coceni și pregătirea lui în 
vederea însămînțărilor. Prin orga
nizarea judicioasă a muncii și folo
sirea din plin a timpului bun de 
lucru, colectiviștii din Bucerdea Vi
noasă au reușit să termine recolta
tul porumbului și să transporte co
cenii de pe întreaga suprafață de 
240 ha.

Tot aici, harnicii colectiviști aju
tați de către tractoriștii din briga
da nr. 4, pînă la data de 20 octom
brie, au reușit să însămînțeze cu 
grîu peste 180 ha din cele 210 ha 
planificate.

Utilată modern, fabrica „Ardeleana" din oraș și-a schimbat înfățișarea.
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comu- 
o ade-

Indată după eliberarea terenu
lui de culturile tîrzii tractoriștii 
au trecut Ia executarea arăturilor 
în vederea însămînțărilor. IN 
CLIȘEU : Tractoriștii din bri
gada nr. 4 Ighiu în timnul lucru
lui.

Fiecare clipă folosita dtira plin
în majoritatea gospodăriilor co

lective din raion, colectiviștii spriji
niți de către mecanizatori muncesc 
cu multă hărnicie pentru ca lucră
rile agricole din această campanie 
să fie executate la timp și în con
diții calitative ridicate. Ținîndu-se 
seama de faptul că obținerea unor 
produse sporite la hectar este influ
ențată în mod direct de calitatea a- 
răturilor și executarea semănatului 
la timpul optim, se acordă o atenție

ar

CEI CE POARTĂ STELUȚA

Eî dau trăinicie cuptorului

cazuri cînd lucrul 
necorespunzătoare, 
că unele cadre de
in pag. 2-a)

Căldura miilor de grade o crezi, 
nu fără motiv, mai puternică decît 
oricare. E firesc. Aici la tempera
turi înalte metalul dur devine flu
viu, ce pornește spre lingou ase
meni izvorului născut 
undeva la poale de 
munte. Oamenii 
prind parcă în mîini 
vînjoase apa pîrîiașu- 
lui incandescent, și o 
prefac, după dorinți, 
în diferite forme. Mîi- 
ne fluviul potolit por
nește spre uzinele pa
triei ca să se întoarcă 
apoi purtînd pe ume
ri grteutatea luminii. 
Un proces întreg pe 
care-1 dirijează și-l 
stăpînesc metalurgiștii.

Aici la Uzinele chi- 
mico-metalurgice din 
Zlatna puterea focu
lui o stăpînesc tot oa
menii. De numele lor este legat 
urcușul graficului spre sutele de 
tone de cupru sau acid date peste 
plan, milioanele de lei econo
misite. Nici unul din cei ce formea
ză uzina nu este de prisos. Meta
lurgiștii potolesc furia fluviului in
candescent, chimiștii dau viață for
mulelor. Cei ce veghează la bunul 
mers al întregului proces de pro
ducție sînt cei de la întreținere — 
mecanicii, sudorii, zidarii șamotori. 
De numele și munca șamotorilor 
este legată trăinicia cuptoarelor.

Pe zidarul șamotor, Filus Fran- 
cisc l-am întîlnit într-una din zile 
la cuptorul de topire de la instala
ția metalurgică veche. Conduce o 
echipă de șamotori harnici și pri- 
cepuți. Baiasfi Iosif, Jinek Emil, 
Rizea Ilie și Sătmărean loan, sînt 
cunoscuți în întreaga uzină. Cu 
toții erau cuprinși în entuziasmul 
muncii. E și firesc. Au de înfăptuit 
sarcini mari. La începerea repara

Rezultatele obținute de colectiviș
tii din Henig în executarea lucrări^ 
lor agricole din această campanie 
de toamnă dovedesc preocuparea 
consiliului de conducere al gospo
dăriei colective care, îndrumat de 
către organizația de partid, s-a ocu
pat de buna organizare a muncii 
pentru eliberarea terenului și efec
tuarea însămînțărilor. Faptele vor
besc cel mai bine. Pînă la data de 
20 octombrie, la gospodăria colec
tivă din Henig s-a însămînțat cu 
grîu suprafața de 150 ha, s-a recol
tat porumbul de pe o suprafață în
semnată și s-au pregătit aproape 200 
ha teren pentru însămînțat, iar lu
crările de însămînțări și recoltări 
continuă.

Cum însă în acest an, gospodăria 
colectivă din Henig a cultivat car- . 
tofi pe suprafața de 35 ha, trebuie 
luate măsuri ca și aceștia să fie 
recoltați .în întregime în timpul cel 
mai scurt. Pînă la această dată 
s-au recoltat cartofii abia de pe su
prafața de 17 hectare.

deosebită acestor lucrări. Sub în
drumarea specialiștilor care lucrea
ză în gospodăriile colective, meca
nizatorii și colectiviștii se ocupă în 
aceeași măsură atît de calitatea lu
crărilor cît și de intensificarea rit
mului de însămînțări. De exemplu, 
pînă la data de 20 octombrie, în 
cadrul gospodăriilor colective din 
raion s-a însămînțat cu grîu, orz. 
și secară mai bine de jumătate din

(Continuare în pag. 3-a)

țiilor la instalațiile de topire, echi
pa s-a angajat să scurteze terme
nul de dare în folosință a instala
ției cu două zile. Și-a mai propus 
apoi echipa să termine zidăria cup

torului de la granu- 
lare și a unui conver- 
tizor cu trei zile îna
inte de termen. A- 
ceasta înseamnă sute 
de tone de produse 

peste plan, înseamnă 
cifre noi la realizările 
de pînă acum.

Și comunistul Fi
lus Francisc, împreu
nă cu ortacii de echi
pă știe să-și țină cu- 
vîntul dat. De altfel 
însăși steluța rubinie 
de fruntaș în întrece
rea socialistă pe care 
o poartă cu mîndrie, 
este un semn al vred
niciei. In februarie 

cînd a intrat în reparație cuptorul 
de 80 m.p., cu toate greutățile 
cauzate de gerul iernii, a muncit cu 
un avînt deosebit, terminînd lu
crarea cu 6 zile înainte de ter
men.

La 20 octombrie în întreaga u- 
zină făcu ocolul vestea unei noi 
victorii. La metalurgie s-a aprins 
focul. Echipa condusă de comunis
tul Filus Francisc și-a îndeplinit și 
de data aceasta angajamentul luat. 
Lucrările de reparații au fost ter
minate cu 5 zile înainte de 
termen.

Cum era și firesc, oamenii l-au 
felicitat cu căldură pe acest har
nic zidar șamotor, ce lună de lună, 
de aproape doi ani, își înscrie prin 
fapte numele la panoul evidenția- 
ților.

Coresp. BĂI ȘAN N.



CARTEA SI SATUL
I

Sute de cititori
Zilnic, la ora 12 și uneori chiar 

mai devreme, tovarășa Oțoi Valeria 
trece pragul bibliotecii comunale din 
Ighiu. Rînduiește ici o carte mai ie
șită din raft decît celelalte, așează 
pe o masă, în colecții, ziarele și re
vistele abia sosite. Apoi, cu toate în 
ordine notează într-un registru cifre 
cu privire la cititorii nou înscriși, la 
frecvența acestora la bibliotecă. Și 
face comparații care o bucură. De 
la o zi la alta numărul cititorilor e 
mereu sporit, tot mai mare fiind și 
numărul cărților citite.

Prea mult răgaz pentru asemenea 
preocupări însă, nu are tovarășa bi-

in- 
în- 
s-a 
au 

atunci

Faptul că biblioteca comunală din 
ighiu cuprinde, în prezent, un •" 
semnat număr de cititori nu-i 
tîmplător. Pentru acest lucru 
muncit. Cărțile din bibliotecă 
fost larg popularizate iar 
cînd, reținuți de alte treburi, colec
tiviștii n-au putut veni la biblio
tecă pentru a aduce cărțile citite și 
a lua altele noi, a trecut bibliotecara 
pe la ei. Și, pe ulița principală, pe 
ulița mică, pe Valea Țelni sau alte 
ulițe a fost la fel de bine primită și 
de colectivista Dobo Floare ca și 
de Bălgrădean Sofia, Comanici Sa- 
veta și mulți alți cititori.

De nimeni contestat este 
faptul că la sporirea numărului de 
cititori e contribuție din cele mai 
însemnate au avut-o manifestările 
de masă cu cartea organizate de 
bibliotecară. Deosebit de 
te și instructive au fost 
rile cărților „Focul viu", 
„Creșterea și îngrășarea 
Bine primite au fost apoi

însă

interesan- 
prezentă- 
„Setea 
vacilor", 

recenziile

Intre elevii clasei I-a. In curînd vom ști socoti și fără mașina cu bile.

La fabrica „Ardeleana" din Alba 
lulia, pe lîngă muncitorii mai vîrst- 
nici lucrează și mulți tineri. Unii au 
venit aici după terminarea școlilor 
profesionale, alții au învățat mese
ria în cadrul fabricii, urmînd 
cursurile de calificare. Greutățile i- 
nerente oricărui început au fost în
vinse. Ei obțin în producție, zi de 
zi, rezultate tot mai bune, se stră
duiesc să fie la înălțimea muncitori
lor cu vechime mai mare și cu ex
periență mai bogată în 
contribuie din plin la 
sarcinilor de producție.

Un rol de seamă in 
mobilizarea și educarea 
au organizațiile U.T.M.

muncă, să 
îndeplinirea

ce privește 
tinerilor îl 

_  = In activita
tea pe care o desfășoară organiza
țiile U.T.M. de la fabrica .„Ardelea
na" pentru educarea tineretului și 
mobilizarea lui în producție, un loc 
de frunte îl ocupă disciplina, con
diție de seamă în îndeplinirea pla
nului de producție la toții indica
torii.

A privi disciplina ca o datorie a 
fiecărui utemist și tînăr, aceasta 
este sarcina principală pe care or
ganizațiile de bază au pus-o în fața 
membrilor U.T.M. Cu ocazia dezba
terilor sarcinilor de producție, orga
nizațiile de bază U.T.M. le-au ce
rut tinerilor să considere o chestiu
ne de onoare respectarea propriilor 
angajamente, să muncească cu în
suflețire pentru realizarea ritmică 
și depășirea prevederilor planului 
de producție, să folosească integral 
capacitățile mașinilor și a timpului 
de lucru, să contribuie la formarea

mii de cărți citite
bliolecară Oțoi Valeria. Fiind vre
mea cînd ies elevii de Ia școală, rar 
se întimplă ca aceștia să nu dea pe 
la bibliotecă. Și-apoi, în trecere prin 
centrul satului, se opresc la biblio
tecă și o seamă de colectiviști. To
varășul Florea Florean, bunăoară a 
ajuns la a 24-a carte citită în acest 
an. Colectivistele Bogdan Elena și 
Turlea Lovînia au citit Ia fel, cîte 
17 cărți fiecare și asemenea lor sînt 
mult: alții. In lunile care s-au scurs 
din acest an. în fișele bibliotecii 
comunale din Ighiu au fost înscriși 
780 cititori, numărul cărților citite 
ridieîndu-se la 9.192.

cărților ..Răscoala", „Desculț", „Ni- 
coară Potcoavă" și „Baltagul", con
sfătuirile cu cititorii pe teme cum 
sîrt „Cultura griului de toamnă", 
„Cum putem obține producții spori
te de cereale". „Metode noi de creș
tea a și îngrășarea animalelor" și 
altele

Dar... și cîteva probleme 
ce-și așteaptă, rezolvarea
Rezultatele obținute în cursul a- 

cestu: an în munca de popularizare 
și difuzare a cărții în rîndul colecti
viștilor din Ighiu sînt îmbucurătoare 
ș: SI2U la baza obținerii de succe
se ș: mai grăitoare în viitor.

Se ridică însă aici, în munca cu 
cartea, și o seamă de probleme de a 
căror justă rezolvare va depinde în 
bună măsură mersul înainte. Și, să 
le luăm pe rînd. Din localul biblio
teci1 lipsește soba și doar timpul s-a 
răcit Ca urmare a unei mici strică- 

DIN ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR U. T. M

unei opir.ii de masă împotriva în- 
tîrzierilor și lipsurilor nemotivate.

Organizațiile U.T.M. acordă a- 
tențîe pregătirii temeinice a adună
rilor generale, pentru ca ele să fie cit 
mai atractive, problemele ce se pun 
în discuție să fie legate de viața și 
activitatea tinerilor. In afară de sar
cinile de producție, în cadrul adu
nărilor generale au fost prezentate 
referate tratînd probleme ca intere
sau tineretul. Așa, de exemplu, au 
fost expuse referatele: „Cum trebuie 
să se poarte un tînăr în societate", 
„Morala comunistă — morala omu
lui nou" și altele. 'Referatele bine 
întocmite au scos în evidență fapte 
din viața și activitatea utemiștilor 
fruntași și au criticat unele aspecte 
negative din comportarea altora.

In munca politică de educarea ti
nerilor în spiritul unei înalte disci
pline, atît în ce privește viața de 
organizație, cît și în producție, un 
loc de frunte îl ocupă și învățămîn- 
tul politic U.T.M. căruia comitetul 
U.T.M. pe fabrică și organizațiile de 
bază îi acordă atenția cuvenită.

Toate acestea precum și alte for
me ale muncii de educare, ca dis
cuțiile tovărășești dintre membrii 
U.T.M. și membrii comitetelor or
ganizațiilor de bază, postul U.T.M. 
de control au influență în mod po- 

ciuni la acoperiș, apa ploilor căzute 
în uiumul timp a pătruns prin ta
van umezind firul electric. Ori, în 
bibliotecă sînt bunuri ce reprezintă 
valori însemnate și care trebuiesc 
protejate de orice stricăciuni. Ce pă
rere au tovarășii din sfatul popular 
comunal de acest lucru?

Alte probleme ce-și așteaptă re
zolvarea STit direct legate de mun
ca cu cartea. Colectivul bibliotecii, 
din care fac parte tovarășii Țandău 
Simion, Nemeș Maria, Muntean 
Zamfira și Pavel Octavia, trebuie să 
vină mai des în sprijinul biblioteca

ra fie consultați cititorii asu- 
cu 
Se 

cu ca-

lecturii 
insiste 

un real

re;.
pra căror manifestări de masă 
cartea să se insiste mai mult, 
impune apoi ca să se prevadă în
planul de muncă cît mai dese con
sfătuiri cu cititorii pe teme legate 
de munca lor din gospodărie și să se 
difuzeze în mai mare măsură în rîn
durile colectiviștilor cărțile 
racier agrozootehnic.

Și în privința orientării 
cititorilor ar trebui să se 
mai mult. In acest sens de 
folos în perioada ce urmează ar fi 
întocmirea fișelor pe profesii. Va 
trebui, de asemenea, de pe acuma- 
lese cărțile al căror conținut este le
gat de temele ce se vor preda în ca
drul învățămîntului agricol de ma
să și tot de pe acum reorganizate 
cercurile de citit.

Forțe pentru a da rezolvare aces
tor probleme sînt la Ighiu. Rămîne 
să se treacă la acțiune și rezultate
lor obținute pînă acum li se’vor a- 
dăuga cu siguranță altele și mai 
grăitoare.

Sărbăioarea 
celor 14 fini

Duminica trecută, în sala mică a 
Casei raionale de cultură a avut loc 
înmînarea buletinelor de identitate 
tinerilor care au împlinit vîrsta de 
14 ani.

încă înainte de începerea festivi
tății, zeci de tineri ce aveau să in
tre în posesia prețiosului document 
și-au ocupat în ordine locurile pe 
scaune, avînd întipărite pe fețe a- 
tît emoția, cît și seriozitatea eveni
mentului.

Și, festivitatea a început. Despre 
importanța primirii buletinului de 
identitate le-au vorbit tinerilor, în 
calde cuvinte, tovarășii Vancea Ste- 
lian, secretarul comitetului orășe
nesc U.T.M. și căpitan Mates loan 
din partea Miliției raionale Alba.

In cinstea celor care au primit 
buletinele de identitate apoi, elevii 
Școlii de 8 ani nr. 2 din localitate 
au prezentat un frumos program 
artistic compus din cîntece și reci
tări.

zitiv în ce privește întărirea discipli
nei.

Ca urmare a muncii politice des
fășurată de organizațiile U.T.M. cu 
tineretul din rîndurile acestora s-au 
ridicat fruntași atît în ce privește 
viața de organizație, cît și în pro
ducție așa cum sînt tov. Onica Gh„ 
Trifan Vasile, Marcu loan și alții 
care pentru rezultatele obținute în 
anul 1963, au fost declarați fruntași 
în producție.

De asemenea, tov. Gabor Ioan, 
Debreczeni Francisc și alții se nu
mără printre muncitorii evidențiați 
lună de lună în cursul anului 1964.

Deosebit de important este faptul 
că organizațiile U.T.M. au luat ati
tudine la timp împotriva acelor ute- 
miști care nu au înțeles să respecte 
prevederile statutului U.T.M., n-au 
participat la viața de organizație, 
au avut unele abateri în producție 
sau în viața socială.

Așa a fost cazul tinerei Simu 
Cornelia. Ca utemistă, ea nu a par
ticipat la viața de organizație, nu-si 
îndeplinea obligațiile statutare. In 
producție făcea ore nemotivate. Ba, 
ceea ce a fost și mai grav, dînd do
vadă de neglijență, și-a pierdut car
netul de membru al U.T.M. Pentru 
asemenea fapte, adunarea generală 
a organizației de bază U.T.M. a ho

De ziua celor ce stau de strajă 
apărării patriei

La 25 octombrie, alături de în
tregul popor, oamenii muncii din 
raionul nostru sărbătoresc Ziua 
Forțelor Armate ale Republicii 
Populare Romîne.

Evenimentul este pe cît de mă
reț pe atît de semnificativ. El evo
că fapte de arme de o neștearsă 
strălucire, constituie o mărturie a 
grijii și dragostei cu care partidul 
și poporul nostru înconjoară arma
ta populară, scut de nădejde a ma
rilor cuceriri revoluționare ale ce
lor ce muncesc.

Alăturîndu-se luptei forțelor pa
triotice populare pentru înfăptuirea 
insurecției armate de la 23 August 
1944, pentru răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste, armata nomînă a 
întors armele împotriva Germaniei 
hitleriste participînd cu toate for
țele, alături de glorioasa armată 
sovietică, la războiul antihitlerist. 
Și, la 25 octombrie, zdrobind ulti
mele rezistențe dușmane de pe te
ritoriul țării, vitejii ostași romîni 
și sovietici au consemnat în noua 
noastră istorie un eveniment me
morabil — completa eliberare a 
patriei de sub jugul fascist, cu a- 
dîncă semnificație în viața po
porului nostru, de care se leagă 
sărbătorirea Zilei Forțelor Armate 
ale Republicii Populare Romîne.

Desăvîrșind eliberarea țării noas
tre de sub jugul fascist, armata ro- 
mînă a continuat lupta cu aceeași 
abnegație și dincolo de hotarele 
patriei pînă la victoria finală asu
pra Germaniei hitleriste. Timp de 
260 de zile, cu un efectiv de peste 
360.000 de oameni, bravii noștrii 
ostași au străbătut, într-o aprigă 
încleștare cu dușmanul 1.000 de 
km în dispozitivul inamic. Au forțat 
numeroase cursuri de apă și au

^Oești din întreprinderi
Rezultate tot
Lună de lună, desfășurînd o însu- 

flețită întrecere pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate, colectivul de 
muncă de la secția Ateliere centrale 
din Alba Iulia dobîndește rezultate 
tot mai frumoase în muncă. In pri
mele trei trimestre din acest an, co
lectivul de muncă de aici a realizat 
sarcina de plan în proporție de 
112,3 Ia sută, la producția globală, 
116,8 la sută la producția marfă și 
a redus prețul de cost al lucrărilor 
cu 330.000 lei. De asemenea, pro
ductivitatea muncii a 
ceasta perioadă în 
110,5 la sută.

Rezultate de seamă 
nute și în primele 15 

crescut în a- 
proporție de

au fost obți- 
zile din luna

tărît excluderea ei din rîndul mem
brilor U.T.M. Un caz asemănător a 
fost acela al utemistului Popa Du
mitru. Intr-o perioadă de timp ei a 
dat dovadă de indisciplină, nu-și 
îndeplinea sarcinile ce-i reveneau. 
Sesizat de această atitudine, comi
tetul organizației de bază U.T.M. 
l-a pus în discuția utemiștilor. Cei 
prezenți în adunarea generală, n-au 
fost de acord cu atitudinea tov. Popa 
Dumitru. Ei au luat atitudine critică 
împotriva lipsurilor, i-au arătat că 
ele nu sînt compatibile cu calitatea 
de mebru U.T.M. Lecția dată de u- 
temiști l-a ajutat pe tînărul Popa 
Dumitru să înțeleagă necesitatea de 
a lupta pentru a lichida lipsurire 
de care se făcea vinovat și a luat 
hotărîrea de a le lichida. Ajutorul or
ganizației U.T.M. a fost eficace. U- 
temistul Popa Dumitru se numără 
în prezent printre tinerii evidențiați 
în producție, iar pentru rezultatele 
obținute atît pe linie de organizație, 
cît și în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice a fost primit în rîndul can- 
didaților de partid.

Ca urmare a muncii pe care o 
desfășoară organizația U.T.M. pen
tru continua întărire a disciplinei, 
de remarcat este și faptul că în ul
timul timp nu s-a înregistrat din 
partea tinerilor nici o absență ne
motivată. Utemiștii participă cu en- 
tuziasm la toate acțiunile întreprin
se de comitetul U.T.M. pe fabrică, 
dau dovadă de inițiativă și răspun
dere pentru sarcinile încredințate, a- 
tît în producție cît și pe linie de or
ganizație, considerînd disciplina o 
îndatorire a fiecărui tînăr.

eliberat sute de orașe și sate. Au 
participat la eliberarea Ungariei 
și au înfruntat cu bărbăție dușma
nul în luptele duse în Munții Ta- 
tra pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
în focul bătăliilor duse împotriva 
dușmanului comun, fascismul, cl- 
mentîndu-se frăția de arme romlno- 
sovietică.

Născută in focul marilor bătălii 
duse împotriva cotropitorilor fas
ciști, devotată trup și suflet cauzei 
mărețe a socialismului și păcii, ar
mata noastră populară stă de stra
jă cuceririlor revoluționare ale oa
menilor muncii, slujește cu credin
ță interesele poporului. Izvorul tă
riei și forței sale stă în conduce
rea sa de către partid. Și grijii și 
dragostei de care se simt înconju
rați, militarii Forțelor noastre Ar
mate le răspund printr-o muncă 
plină de abnegație. Niciodată în 
trecut munca pașnică, creatoare a 
poporului romîn, integritatea teri
toriului și independența țării n-au 
fost atît de temeinic străjuite. Ni- 
cicînd armata noastră n-a avut a- 
liați așa de puternici ca acum cînd. 
alături de armatele frățești a sta
telor participante la Tratatul de. IÂ 
Varșovia, face și ea parte din set? 
tul ce stă de strajă securității la
gărului socialist și păcii.

De Ziua Forțelor Armate ale Re
publicii Populare Romîne, militarii 
armatei noastre raportează parti
dului și guvernului că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru continua 
perfecționare a pregătirii lor de 
luptă și politică, fiind hotărîți să 
dovedească prin întreaga lor acti
vitate că sînt Ia înălțimea răspun
derii ce le-a fost încredințată de 
partid și poporul muncitor.

mai frumoase
octombrie, cînd planul la producția 
globală a fost îndeplinit în propor
ție de 103 ' - -
ției marfă

Ia sută si cel al produc - 
în proporție de 105,2 la.

IN 15 ZILE
Colectivul de muncă de la între

prinderea de morărft din orașul 
nostru a obținut succese deosebite 
în îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan. In primele trei tri
mestre ca urmare a folosirii judiJfi 
cioase a capacității de producție, c^fr 
lectivul de muncitori și tehnicieniW. 
reușit să-și îndeplinească și să-și 
depășească sarcinile de plan, dînd 
peste plan 450 tone făină.

Munca în cadrul întreprinderii a 
început cu avînt și pentru îndeplini
rea și depășirea angajamentelor pe 
ultimul trimestru din acest an. An
trenați în întrecerea socialistă, mun
citorii din cadrul acestei întreprin
deri au raportat că pe primele 15 
zile din această lună planul de pro
ducție a fost îndeplinit în proporție 
de 103,5 la sută, realizîndu-se nu
mai făină de cea mai bună calitate.

Cursurile de calificare și 
ridicarea calificării din 

întreprinderi
(Urmare din pag. l-a) 

cooperatori au o pregătire profesio
nală incă slabă.

Ridicarea continuă a calificării ca
drelor, calificarea de noi cadre ne
cesare este o sarcină deosebită ce 
trebuie să stea permanent în grija 
organizațiilor de partid și sindicale, 
în atenția conducerilor tehnico-ad- 
minist'rative. Sarcinile sporite ale 
anului 1965 — ultimul an al șese- 
nalului — impun luarea tuturor mă
surilor în vederea îmbunătățirii or
ganizării producției, a extinderii 
tehnologiei noi, spre a determina o 
și mai mare creștere a productivi
tății muncii. Iată, de ce ca o pr5< 
blemă de o mare însemnătate trebuș 
ie să fie calificarea și ridicarea ca
lificării cadrelor, făcînd din ea o 
importantă acțiune de masă, temei
nic organizată, în toate întreprinde
rile raionului nostru.



Cu răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate
Comuniștii din organizația de 

bază Ateliere-diverse din cadrul 
U.C.M. Zlatna, întruniți de curînd 
în adunarea generală de dare de 
seamă și alegeri.au analizat felul 
cum a muncit biroul organizației de 
bază de la ultimele alegeri și pînă 
în prezent, pentru îndeplinirea 
sarcinilor politice și economice is- 
vorîte din hotărîrile organelor su
perioare ale partidului și ale pro
priilor lor hotărîri.

Darea de seamă a biroului orga
nizației de bază, bogată în conținut, 
a sintetizat metodele și stilul de 
muncă ale biroului organizației de 
bază, a scos în evidență contribuția 
membrilor de partid la îndeplinirea 
planului de producție pe întreaga 
uzină. Darea de seamă ca de altfel 
și discuțiile purtate de cei 14 tova
răși ce au luat cuvîntul la discuții, 
au scos în evidență rezultate deose- 

Lbite obținute în muncă, precum și 
-nTwiele lipsuri ce s-au manifestat în 
> perioada la care se referă darea de 

seamă, au analizat cauzele care au 
generat aceste aspecte negative și 

♦ au făcut propuneri pentru lichida
rea lor. Cu multă atenție și răspun
dere au fost analizate problemele 

ind viața internă de partid, mun- 
jolitică și ideologică.

Un loc important în cadrul 
terilor l-au ocupat problemele 
mice.

priJji 
ca țpi

dezba- 
econo-

★
Secția Ateliere-diverse, nu 

secție direct productivă în 
U.C.M. -

este o 
cadrul 

Zlatna. Dar, prin sarcinile 
ce le are, prin munca ce o desfă
șoară contribuie nemijlocit, alături 
de colectivele de muncă ale celor
lalte secții direct productive, la în
deplinirea sarcinilor de producție.

Fără contribuția colectivului de 
j muncă al secției noastre — spunea 

^tovarășul Dominic Alexandru, — 
nici celelalte secții nu ar putea 
să-și îndeplinească planul, iar tova
rășul ing. Ursu Traian, vorbind mai 
plastic spunea că muncitorii din 
secția Ateliere-diverse ar putea 
fi numiți „medicii uzinei". Intr-ade
văr și unul și altul au dreptate. Pu
nerea în funcțiune a utilajelor, pre
venirea defecțiunilor sau repara
rea instalațiilor, asigurarea unei 
perfecte funcționări a tuturor șecții- 
lor productive cad în seama colecti
vului de muncă de la secția Ateliere- 
diverse.

In perioada care s-a scurs de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent 
în fața colectivului de muncă de la 
secția Ateliere-diverse au stat sar
cini deosebit de importante, de rea
lizarea cărora depindea îndeplinirea 
sarcinilor celorlalte secții direct 
awductive. Pregătirea și crearea 
cOdițiilor pentru asigurarea termi
nam cu succes a reparațiilor capi
tale la instalația de la secția meta-
■
tale la instalația de la secția meta
lurgică, aprovizionarea cu piese și

Cum pregătii iernatul 
animalelor ?

Ploile căzute în ultimele zile au 
anunțat sosirea perioadei cînd ani
malele vor intra în stabulație. Și, 
pentru ca ele să aibă asigurate con
diții bune de hrană și adăpostire, un 
rol hotărîtor îl are felul cum mem
brii consiliilor de conducere ale gos
podăriilor colective ș-au ocupat în 
acest an de asigurarea furajelor ne- 

■eesare întregului efectiv de anima
le, de terminarea la timp a con
strucțiilor zootehnice, precum și de 
repararea, revizuirea și dezinfecta- 

celor existente.
Analizînd felul cum s-a pregătit 

iernatul animalelor proprietate ob
ștească, se poate constata că în ma
joritatea gospodăriilor colective din 
raion, unde consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective s-au pre
ocupat tot timpul îndeaproape pen
tru îndeplinirea sarcinilor încredin
țate în ce privește asigurarea fura
jelor și pregătirea din vreme a a- 
dăposturilor necesare, s-au obținut 
rezultate bune. Față de anul trecut, 
s-au asigurat cantități mai mari de 
diferite plante de nutreț, fînuri na
turale și furaje însilozate. De ase
menea, au fost terminate și date în 
folosință grajdurile începute în anul 
trecut și s-au construit o serie de 
nai adăposturi pentru animale. To- 
tuțț, ținîndu-se seama de creșterea 
continuă a efectivelor de animale, 
în unele gospodării colective, ce-i 
drept puține la număr, cu tot tim
pul înaintat de pînă acum, mai sînt 
încă multe de făcut mai ales în ce 
^privește asigurarea unor condiții

VIAȚA DE PARTID

materiale necesare reparațiilor ca
pitale la secția acid, construirea și 
amenajarea noului atelier mecanic, 
reparația capitală a instalațiilor de 
la fabrica de sulfat de cupru, pre
gătirile în vederea anotimpului re
ce, sînt obiective ce au stat în fața 
colectivului de muncă de Ia secția 
Ateliere-diverse.

îndeplinirea întocmai și la timp 
a acestor obiective deosebit de im. 
portante a stat mereu în atenția or
ganizației de bază. Periodic întruni
ți in adunări generale, comuniștii 
au analizat diferite aspecte legate 
de activitatea economică ce se des
fășoară în secție și de fiecare dată 
au fost luate măsuri politice cores-

Adunări de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile 
____ de partid ___  
punzătoare care au venit în spriji
nul conducerii tehnico-administrati- 
ve a secției.

Referindu-se la sprijinul și îndru
marea organizației de bază în ce 
privește îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, în discuțiile purtate în ca
drul adunării generale de dare de 
seamă și alegeri, tovarășul inginer 
Ursu Traian, șeful secției, a arătat 
că a simțit din plin și întotdeauna 
ajutorul calificat competent al or
ganizației de bază în toaie proble
mele ce i-au stat în față. Acest lu
cru este oglindit de rezultatele obți
nute în producție de colectivul de 
muncă al secției Ateliere-diverse în 
primele nouă luni ale anului 1964. 
Astfel, atit la reparații capitale, mij
locii sau curente, sarcinile de plan 
au fost îndeplinite și depășite, tim
pul de imobilizare a agregatelor 
a fost scurtat în medie cu 15 la sută 
față de sarcina planificată. Colecti
vul secției a mai executat, peste 
plan, lucrări de producție și între
ținere în valoare de 885.000 lei, rea- 
lizînd în același timp economii de 
311.000 lei.

Din cuprinsul dezbaterilor ce au 
avut loc în cadrul adunării generale 
de dare de seamă și alegeri s-au 
desprins și alte aspecte deosebit de 
semnificative legate de munca șl 
activitatea membrilor de partid, a 
întregului colectiv de muncă sub con
ducerea și îndrumarea organizației 
de bază.

.Așa, de pildă, a reieșit că în ur
ma unor defecțiuni tehnice, cuptorul 
de topire de la secția metalurgică a 
fost oprit. Reparația acestui agregat 
nu era prevăzută. Amînarea lucră
rilor de reparații ar fi însemnat ră- 
minerea în urmă cu îndeplinirea 
sarcinilor de producție. Pentru a 
evita acest lucru trebuiau luate mă
suri urgente. Din inițiativa comu
niștilor a fost convocată adunarea 
generală lărgită a organizației de 
bază la care a participat și colecti- 

bune de adăpostire a animalelor. 
Printre acestea se numără și gos
podăria colectivă din Stremț.' Și, să 
vedem cum stau lucrurile aici. Sec
torul zootehnic al gospodăriei co
lective din Stremț cuprinde în pre
zent peste 300 bovine din care 68 
vaci cu lapte, 190 porcine din care 
35 scroafe, peste 1000 ovine și un 
număr însemnat de păsări. In ve
derea asigurării bazei furajere și 
aici au fost obținute unele rezultate 
bune. Astfel, pe lîngă cele 105 ha 
finețe naturale și 78 ha cultivate cu 
plante de nutreț, care au fost re
coltate și depozitate la timp, s-au 
însilozat și peste 900 tone de po
rumb și alte diferite furaje, asigu- 
rîndu-se o bază furajeră mult mai 
bună decît în anul trecut. Este a- 
devărat că pentru a se economisi 
o parte din fin. pentru ovine trebu
iau făcute frunzare. Condiții au 
fost. Organizarea acestei acțiuni 
însă a fost neglijată de către con
siliul de conducere al gospodăriei 
colective.

Dacă în privința asigurării bazei 
furajere necesare s-au obținut unele 
rezultate, apoi în ceea ce privește 
adăpostirea corespunzătoare a ani
malelor, mai sînt încă multe de 
făcut la Stremț. De exemplu aici, în 
acest an trebuia terminat și dat în 
folosință un grajd pentru 100 ca
pete taurine, care a fost ridicat în 
roșu încă din toamna anului trecut, 
Cu toate că o bună parte din mate
rialele de construcție au fost asi
gurate încă din primăvară, nici pînă

Ei au făcut recuperări de 
au confecționat unele piese 
din material vechi, reușind 
în funcțiune cuptorul cu 8 
devreme.

evidență rezultatele

vul de muncă din secția metalurgi
că. In cadrul discuțiilor ce s-au 
purtat, membrii de partid Vîlsănes- 
cu Gheorghe, Pușcău loan, Valacic 
Ioan, Sătmărean Gheorghe, Magda 
Ioan, Negriny Iosif, Glodeanu Gh. 
și mulți alții au făcut prețioase pro
puneri pentru înlăturarea defecțiuni
lor tehnice. In perioada executării 
lucrărilor de reparații s-au ivit apoi 
unele greutăți, pe deoparte, cauzate 
de condițiile naturale, iar pe de al
tă parte, de lipsa unor materiale ce 
nu au sosit la timp de la furnizori. 
Dînd dovadă de inițiativă și răs
pundere pentru îndeplinirea sarci
nilor la care s-au angajat, de a re
para și da în producție cuptorul cu 
6 zile mai devreme, comuniștii de 
la Ateliere-diverse au găsit soluții 
practice, 
piese și 
necesare 
să pună 
zile mai

Scoțînd în 
deosebite obținute în muncă pentru 
îndeplinirea sarcinilor de produc
ție, cei ce au iuat cuvîntul la dis
cuții pe marginea dării de seamă, 
printre care tov. Cotea Eugen, Vîi- 
sănescu Gheorghe, Pușcău loan, 
Dominic Alexandru, Muntean Ioan 
și alții,nu au trecut cu vederea de a 
arăta că în activitatea biroului or
ganizației de bază s-au manifestat 
și unele lipsuri. Astfel, a existat in
suficientă preocupare pentru condu
cerea și îndrumarea organizației 
U.T.M. din care cauză activitatea u- 
nor tineri nu este la înălțimea 
cinilor, făcînd propuneri pentru li
chidarea lipsurilor în viitor.

îndeplinirea sarcinilor izvorite 
hotărirea adoptată de adunarea ge
nerală a organizației de bază de 
dare de seamă și alegeri va duce 
cu siguranță la obținerea unor noi 
succese în activitatea organizației de 
bază de la secția Ateliere-diverse din 
cadrul U.C.M. Zlatna.

sar-

din

la această dată grajdul nu a fost 
încă acoperit, iar tineretul bovin a- 
dăpostit aici, suferă din cauza fri
gului și a ploilor. De tărăgănarea 
nejustificată a începerii lucrărilor de 
ridicarea șarpantei și acoperirea 
grajdului se face vinovat întregul 
consiliu de conducere, care răspun
de de construcțiile zootehnice în 
cadrul gospodăriei colective.

Desigur această situație nu poate 
continua. Este cazul să fie întreprin
se măsuri urgente pentru acoperirea 
grajdului în cel mai scurt timp. Și 
aceasta se poate face deoarece în 
Stremț sînt colectiviști pricepuți 
care execută astfel de lucrări, 
ceștia trebuie însă mobilizați 
sprijiniți în așa fel îneît lucrarea 
fie executată cu forțele proprii 
timpul cel mai scurt posibil.

Tot la Stremț, trebuia să se con
struiască în acest an un saivan pen
tru adăpostirea celor peste 1.000 o- 
vine, proprietate obștească. Această 
lucrare nu a fost începută nici pînă 
la această dată.

Rămînerea în urmă cu pregătirea 
adăposturilor pentru iernatul anima
lelor trebuie să dea de gîndit con
siliului de conducere și fiecărui co
lectivist în parte. Pentru remedierea 
acestei situații se cer a fi luate de 
urgență măsuri corespunzătoare 
care să dtică în cel mai scurt timp 
la amenajarea unor adăposturi co
respunzătoare pentru întregul efec
tiv de animale.

A-
Și 
să 
în

Lncrârilc agricole de toamnă
sâ fie urgentate

Fiecare clipă folosită din plin
r Urmare drn pag. l-a)

suprafața planificată. Cele mai bune 
rezultate s-au obținut la Cricău, Bu
cerdea Vinoasă, Teiuș și alte gos
podării colective.

Cu toate rezultatele obținute, rit
mul însămînțărilor pe raion nu este 
satisfăcător. In unele gospodării co
lective ca cele din Căpud, Straja, 
Stremț, Drîmbar șî altele, tractoa
rele și celelalte mașini agricole nu 
au fost folosite la întreaga capaci
tate, iar din cauza defecțiunilor în 
organizarea muncii șî slabei mobi
lizări la lucru, sînt încă mult ră
mase în urmă. Ploile căzute în zilele 
trecute au îngreunat și ele executa
rea unor lucrări agricole. De a- 
ceea, în zilele care urmează, folo
sind din plin fiecare clipă bună de

Cu toate forțele la recoltarea porumbului
Timpul instabil din zilele trecute 

a împiedicat în mare măsură lucră
rile de recoltare a porumbului și e- 
lîberarea terenului de coceni. Ră
mînerea în urmă cu eliberarea te
renului a dus și la întîrzierea exe
cutării arăturilor. De aceea, fiecare 
oră și zi bună de lucru trebuie folo
site la maximum pentru strîngerea 
și depozitarea în bune condițiuni a 
întregii recolte de porumb și a ce
lorlalte culturi tîrzii. Deoarece, o 
bună parte din suprafețele ocupate 
cu porumb, cartofi și sfeclă de zahăr 
urmează să fie însămînțate cu grîu, 
grăbirea lucrărilor 
eliberare a acestor 
și mai mult.

Ținînd seama de

de recoltare și 
suprafețe se cere

aceste conside-

IN CLIȘEU: 
transportarea cocenilor de 
rumb de pe ultimele suprafețe de 
teren la gospodăria colectivă din 
Bucerdea Vinoasă.

Predarea cartofilor si a fiorii-soarelui 
grăbită
soarelui. La Ciugud, Cricău, Vințul 
de Jos nu s-au predat decît canti
tăți foarte mici, iar în unele gos
podării cum este cea din Benic, pre
darea florii-soarelui nici n-a înce
put. in ce privește predarea fasolii 
în afară de gospodăria colectivă din 
din Teiuș nici o altă gospodărie din 
raion nu și-a achitat sarcina con
tractuală. Pe raion, pînă în momen
tul de față abia a fost predată o 
cantitate de 5 tone față de 107 
tone cît trebuie predată conform 
contractelor încheiate. In unele gos. 
podării se merge pe panta greșită 
de a nu mai recolta fasolea de pe 
paiele de porumb. O astfel de ten
dință este cu atît mai greșită cu 
cît este bine cunoscută importanța 
fasolii în alimentație.

Pentru a asigura buna depozitare 
a cartofilor înainte de venirea în
ghețului, consiliile de conducere din 
gospodăriile coleetive trebuie să în
treprindă acțiuni urgente pentru 
grăbirea recoltărilor și predarea 
cartofilor. De asemenea .trebuiesc 
luate măsuri pentru intensificarea 
predării fasolii și florii-soarelui.

Ne aflăm la sfîrșitul lunii octom
brie cînd timpul poate să se răceas
că brusc și să dea înghețul. Iată 
de ce în aceste zile se pune mai 
mult ca oricînd la ordinea zilei pro
blema grăbirii recoltării cartofilor și 
predarea acestora cooperației de con
sum. conform contractului, spre a 
putea fi însilozați în cel mai scurt 
timp. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît pînă la data actuală din cantita
tea ce urmează să fie predată 
s-a predat decît circa 35 la sută, 
multe gospodării colective care 
avut însămînțate suprafețe mari 
cartofi, recoltarea s-a făcut abia 
pe cîteva hectare. La Mihalț, 
pildă, s-au predat cooperației de con
sum din cele 240 tone cît are con
tractat abia 29 tone, nici 15 la sută 
din totalul ce trebuie 
ții asemănătoare pot 
la Micești, Vințul de 
alte gospodării, unde 
înaintat nu se iau măsuri operative 
pentru grăbirea recoltărilor și pre
darea cartofilor.

Mult rămasă în urmă este și pre
darea către stat a fasolii și a florii- 

nu 
In 
au 
cu 
de 
de

predat. Situa- 
fi întilnite și 
Jos, Teiuș și 
cu tot timpul

lucru în cîmp, ritmul la însămînțări 
trebuie să se desfășoare cu mai 
multă intensitate.

Pentru aceasta, consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective, 
cadrele de specialitate să organize
ze mai bine munca, să vegheze cu 
toată răspunderea pentru ca semă
natul să se facă în condițiile ceruta 
de agrotehnica avansată.

Dacă nu vor continua ploile, în 
zilele următoare intensificarea rit
mului de însămînțări este pe deplin 
posibilă. Pentru aceasta însă este 
necesar ca organizațiile de partid și 
consiliile de conducere ale gospodă
riilor colective să mobilizeze întrea
ga masă de colectiviști la recolta
tul porumbului și eliberarea terenu-' 
lui în vederea pregătirii Iui pentru 
a fi însămînțat cu grîu.

rente, în multe gospodării colective, 
printre care se numără și cele din 
Bucerdea Vinoasă, Ighiu, Șard și 
altele, unde membrii consiliilor de 
conducere au mobilizat la recoltări 
toate forțele, s-au obținut rezultate 
bune, reușind să se recolteze în scurt 
timp porumbul de pe suprafețe în
tre 150 și 240 ha.

Cu toate acestea, în numeroase 
gospodării colective din raion rit
mul de recoltare la porumb este sub 
nivelul posibilităților. Pînă la a- 
ceastă dată, s-a recoltat abia 30 
la sută din suprafața cultivată cu 
porumb. Ritmul încetinit al recoltă
rilor se datorește în mare parte și 
faptului că în unele gospodării co
lective nu se acordă atenția cuveni
tă acestei lucrări. Numai așa se 
explică faptul că Ia gospodăria co
lectivă din Straja, pînă la data de 
22 octombrie, din cele 190 ha cul
tivate cu porumb, au fost recoltate 
doar 3 ha. Mai mult, aici, în perioada 
de timp de la 14 la 22 octombrie nu 
s-a recoltat nici un hectar de po
rumb. Apoi, mult rămase în urmă 
sînt și gospodăriile colective din 
Căpud, Vințul de Jos, Ciugud și 
Micești, unde pînă la această dată 
s-a recoltat abia 8-10 la sută din 
suprafețele cultivate cu porumb. A- 
ceastă rămînere în urmă poate fi 
lichidată în scurt timp dacă mem
brii consiliilor de conducere vor privi 
cu mai mult simț de răspundere pro
blema recoltatului. Trebuie folosită 
din plin fiecare oră bună de lucru 
la recoltatul porumbului.

Organizațiile de partid sînt che
mate, de asemenea, să acorde în 
această perioadă un ajutor substan
țial în organizarea muncii, mobili
zarea tuturor forțelor la recoltat șl 
eliberarea terenului. Desfășurarea 
unei munci susținute în rîndul co
lectiviștilor, intensificarea întrecerii 
socialiste, constituie chezășia suc
ceselor în realizarea acestor sarcini.

alegeri.au
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Îndrumat de organizația de partid 
și bueurîndu-se de un mai substan
țial spri jin din partea conducerii în
treprinderii, colectivul de muncă al 
sectorului I.G.O. Zlatna a reușit să 
obțină în acest an realizări de sea
mă în munca de buna gospodărire 
a fondului de locuințe și de înfru
musețare a comunei. Așa, bunăoară, 
pe linia întreținerii spațiului locativ 
•— proprietate de stat — cît și a 
instalațiilor aferente, muncitorii sec
torului au executat lucrări de repa
rații capitale și curente în sumă de 
194.000 lei. Clădirilor situate pe 
strada Muncii, la numerele 13, 15, 
17 și 19 le-au fost refăcute tencuie- 
lile interioare și exterioare. In ca
mere au fost instalate sobe de tera
cotă, au fost reparate ușile, feres
trele și a fost vopsită întreaga tîm- 
plărie, fapt ce a condus la îmbună
tățirea condițiilor de locuit ale lo
catarilor, iar prin lucrările executa
te la cele 8 blocuri muncitorești din 
strada Horia, înfățișarea acestora a 
fost mult schimbată, lichidîndu-se 
aspectul de slabă gospodărire din 
trecut.

O altă preocupare a colectivului 
sectorului I.G.O. Zlatna a fost pre
gătirea clădirilor și instalațiilor 
pentru sezonul rece. Și, se poate 
spune că și în această privință har
nicul colectiv a obținut rezultate

Se poate oare $1 așa?
Sfatul popular al comunei Ciugud 

s-a străduit să termine lucrările de 
electrificarea Ciugudului șl a sate
lor Șeușa și Limba, iar colecti
viștii, la rîndul lor, și-au făcut și ei 
din plin datoria achitînd la timp su
mele pentru electrificare, astfel că. 
în prezent, rețeaua este întinsă pe 
98 la sută din trasee.

Sînt însă unii tovarăși de la Sta
ția de rețele Alba Iulia, care pun 
tot felul de greutăți colectiviștilor 
de pe raza comunei, acum la lucru 
gata. Cu toate că instalațiile inte
rioare au fost executate de munci
torii stației, tot ei sînt aceia care 
vin și spun că nu pot face brasa- 
mentul pe motiv că instalațiile nu 
sînt efectuate reglementar, unele 
clădiri nefiind podite în interior. 
Și, astfel fiind colectiviștii sînt puși 
mereu pe drumuri la stafia de re
țele pentru a rezolva acest lucru.

Oare e firească această situație ? 
Care e răspunsul conducerii Stației 

bune. S-au reparat acoperișurile, 
jgheaburile și burlanele blocurilor 
din străzile Horia, Tudor Vladimi- 
rescu și 7 Noiembrie, iar în jurul a- 
cestora au fost construite trotuare. 
S-a făcut revizia celor două centra
le termice și a instalațiilor de încăl
zit din blocuri, astfel că începînd cu 
15 octombrie blocurile au putut fi în
călzite, înlăturîndu-se deficiențele 
semnalate iarna trecută.

Un însemnat volum de lucrări au 
exectrtat muncitorii sectorului și la 
clădirile instituțiilor social culturale 
și imobilelor unor cetățeni din comu
nă. In acest sens, un titlu de mîn- 
drie pentru ei îl constituie calitatea 
lucrărilor executate la clădirea cine
matografului „Muncitorul1", șcceLa 
medie, imobilul din strada 7 Noiem
brie nr. 15 și altele. De asemenea, 
în satul Cib, muncitorii sectorului 
au ridicat cu plata în rate, 4 case 
de locuit, valoarea lucrărilor presta
te la întreprinderi, instituții și popu
lație ridicîndu-se la 220.000 lei, ceea 
ce reprezintă o realizare a planului 
de 160 la sută.

Realizările obținute, însuflețesc 
colectivul de muncitori și tehnicieni 
ai I.G.O. Zlatna care sînt hotărîți 
să muncească și mai bine pentru a 
deveni sector fruntaș în cadrul în
treprinderii de gospodărire orășe
nească Alba Iulia.

N. B.

de tețele Alba Iulia la această în
trebare ?
___________ POPA N1COLAE

v»
Intre 26-28 octombrie, la cinematograful „Victoria" din oraș rulează 

filmul sovietic „Golful Elena". IN CLIȘEU : Scenă din film.

O tnaltâ dovadâ 
de con$llin|â

Sub îndrumarea Comitetului raio
nal de Cruce Roșie, secțiile de Cru
ce Roșie din cuprinsul raionului des
fășoară o muncă tot mai susținută 
în rîndul membrilor lor în scopul 
recrutării a cît mai mulți donatori de 
sînge. Și, mulți din aceștia, con- 
știenți de importanța acțiunii, con
sideră pe bună dreptate că în con
dițiile asistenței medicale gratuite 
acordate celor suferinzi este o înda
torire patriotică să sprijine această 
importantă acțiune. Faptul e 
viu oglindit în cifre și fapte, în 
creșterea continuă a celor care prin 
sîngele lor contribuie la salvarea de 
vieți omenești. Dacă în 1961 în ra
ionul nostru existau 10 donatori de 
sînge, în anul 1962 numărul acesto
ra a crescut la 20, iar din 1963 nu
mărul celor 110 donatori de singe 
onorifici a ajuns în prezent la 862.

Ce-i drept, numărul donatorilor 
de sînge onorifici este în continuă 
creștere. Rezultatele în această pri
vință ar putea fi însă și mai bune 
dacă fiecare membru de Cruce Ro
șie ar desfășura cu mai multă con
vingere munca de lămurire în rîn
dul oamenilor muncii de a deveni
donatori de sînge, însoțind aceasta 
cu exemplul lor personal.

MARIA BUDULĂ
secretara Comitetului raional de 

Cruce Roșie

F O ir O A F
Aurul Brad — Refractara Alba Iulia 11-2 (5-1)

Meciul de fotbal desfășurat dumi
nică 18 octombrie 1964 pe stadionul 
din Gura-Barza, în cadrul celei de a 
Vll-a etape din campionatul regio
nal de fotbal, dintre Aurul Brad și 
Refractara Alba Iulia s-a soldat cu 
o categorică înfrîngere a echipei 
Refractara 11-2. Iată cîteva aspecte 
din această partidă. Jocul începe în 
nota de dominare a echipei din Brad, 
care deschide seria golurilor chiar 
în primul minut de joc, prin Si- 
lagy, la o greșeală a întregii apă
rări a echipei Refractara, care a lă
sat liberi jucătorii echipei Aurul și 
ca atare ei au acționat precis. După 
marcarea primului gol jucătorii de 
la Refractara își revin și organizea
ză cîteva acțiuni la poarta echipei 
Aurul, însă ocaziile sînt ratate pe 
rînd atît de Popa Cornel cît și de 
Moldovan. Jocul se desfășoară mai 
mult pe centru pînă în minutul 24, 
cînd la o centrare cu efect a Iui Si- 
lagy, mingea lovește bara interioară 
și intră în gol, deci 2-0 pentru Au
rul.

In continuare asistăm la o puter
nică presiune la poarta echipei Re
fractara. In minutul 26 de joc, ace
lași Silagy înscrie din clară pozi
ție de ofsaid, la care gol jucătorii 
echipei din Alba Iulia protestează, 
însă decizia arbitrului Zlotaru A- 
lexandru rămîne fermă.

In continuare jucătorii echipei din 
Alba Iulia se întrec din greșeli în 
greșeli. In minutul 33, jucătorul Su- 
ciu Petru de la Refractara comite 
henț în careu, deci arbitrul pe bună 
dreptate acordă lovitura de la 11 m 
pe care o transformă Roman. Așa
dar, scorul devine de 4-0 pentru Au
rul.

In formația echipei Refractara se 
fac schimbări. Suciu trece în cen
trul liniei de atac, iar în apărare a 
trecut Cristian. In minutul 38 de 
joc Suciu marchează primul gol al 
echipei din Alba Iulia. După acest 
goi, jucătorii echipei din Alba Iulia 
in loc să intensifice acțiunile la 
poarta echipei Aurul Brad, slăbesc 
ritmul de joc și ca urmare în minu
tul 40, Manea marchează din pozi
ție de ofsaid un nou gol. Se protes
tează dar fără rezultat. In asemenea 
condiții jucătorii se enervează șl 
joacă din ce în ce mai slab, lipsit 
de orice orizont. După pauză, asistăm 
la o serie de goluri înscrise la poar
ta echipei Refractara, din care unul 
a fost înscris de Dunarițiu, care 
vrînd să degajeze introduce mingea 
în proprie poartă.

Echipa din Alba Iulia mai mar
chează un gol prin Oancea și pri

mește încă 4 goluri. Partida se în
cheie cu categoricul scor de 11-2 
pentru Aurul Brad.

Despre echipa învingătoare se 
poate spune că deși avea în forma
ție 4 juniori, aceștia s-au achitat cu 
cinste de sarcina încredințată. La 
fel se poate spune că jocul s-a des
fășurat în limitele sportivității, fapt 
care a ușurat mult sarcina arbitru
lui.

Despre jucătorii echipei Refractara 
Alba Iulia putem spune că au jucat 
fără nici o convingere și concepție 
de joc. Jucătorilor le lipsește con
diția fizică, lucru observat și în par-J 
fidele anterioare.

Acest lucru dovedește că antrena
mentele echipei se fac de multe ori 
Ia voia întîmplării. Nu există un • 
plan de lucru bine definit după care 
să se facă antrenament. Unii jucă
tori nu se prezintă Ia antrenamente. 
(Gogorici, Vicol, Jiboteanu) sau, 
chiar dacă fac antrenament îl fac 
de mîntuială, așa cum se întîmplă 
cu Vasiu, Dunarițiu și alții. Unii 
dintre jucători nu duc o viață spor
tivă, așa cum este cazul lui Deme
ter, pe care de fapt nici nu-1 mat 
preocupă alte activități obștești.

Nici conducerea echipei nu dove
dește suficientă preocupare pentru a 
analiza cauzele care au dus la o 
slabă comportare a jucătorilor înulyi 
timele jocuri. Conducerea asociației* 
va trebui să ia asemenea măsuri 
care să ducă la îmbunătățirea acti
vității sportive a echipei de fotbal.

Coresp. BENEA VIOREL

CLASAMENTUL
Dacia Orăștie 7 4 3 0 13: 6 ir
Mineral Ghelar 7 4 2 1 13: 6 10
Paringul Lonea 7 4 2 1 14: 7 IO
Textila Sebeș 7 4 1 2 19: 8
Știința Petroșani 7 3 2 2 11: 6 s
Aurul Zlatna 7 4 0 3 12: 9 8
Minerul Vulcan 7 3 2 2 7: 8 8
Aurul Brad 7 3 1 3 19:16 7
Min. Aninoasa 7 3 1 3 6: 8 7
Refractara Alba 7 2 2 3 8:15 &
C.F.R. Simeria 7 1 2 4 6:i i
Unirea Hațeg 7 1 2 4 5:1 li■
Constr. Huned. 7 1 1 5 7:18
Preparat. Petrila 7 1 1 5 7:18 3

Ut ^reeenlăm ...
Cea mai mare

De departe se zăresc 8 coșuri, a 
căror înălțime atinge aproape 100 
metri, străjuind ca niște falnice sen
tinele mulțime de hale imense. Așa 
arată noua oțelărie Martin a Hune
doarei — cea mai mare „fabrică de 
metal din țară".

Fină în luna mai 1958, cînd a 
fost elaborată prima șarjă la cupto
rul nr. 1 al oțelăriei noi, la hune
doara erau numai cuptoare cu o ca
pacitate de 60 tone. Acum însă aici, 
în cetatea de foc a țării, există nu
meroase cuptoare de 185 și 400 
tone fiecare

Sub puterea focului, lava incan
descentă de oțel fierbe continuu. 
Cuptoarele produc zi. și noapte fără 
întrerupere. Pe platforma de lucru 
și în cabinele de comandă oțelarii 
conduc cu multă competență proce
sul tehnologic. La unele din cuptoa
re se încarcă fier vechi și fontă li
chidă, la altele se iau probe, se ur
mărește elaborarea corectă și de 
bună calitate a mărcilor de oțel pres
crise.

In hala de turnare, lingouri după 
lingouri sînt purtate pe trenuri in
terminabile care își iau drumul, une
le după altele, spre noul grup de la
minoare. Peste tot, topitorii, mai
ștrii și inginerii se luptă nu numai 
cu focul dar și cu timpul, pentru a 
le face mai productive.
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oțelărie a țării
Cuptoarele de mare capacitate, 

unice în felul lor în țară, au cerut 
din partea constructorilor siderur
gici calități deosebite: calificare, 
pricepere, răspundere, iar oțelarilor 
măiestrie și siguranță în exploatare. 
Dorința de a întruni pe deplin a- 
ceste calități a transformat noua o- 
țelărie hunedoreană într-o adevărată 
școală a muncii. Cei vîrstnici îm
părtășesc cu căldură tinerilor din 
experiența lor și, cu toții, studiază 
cu sîrgiiință, însușindu-și noi cu
noștințe tehnice. Oțelari pricepuți, 
căliți în ! tipia cu dogoarea oțelului 
incandescent, ca maiștrii Șt. Tripșa, 
Erou al Muncii Socialiste, Aurel 
Stanciu și Fugen Damianoiu, prim- 
topitorii Avram Opriș și Ion Bab- 
tea, inginerii Nicolae Sîntimbreanu 
și Cornel Deheleanu sînt neobosiți 
oromovatori ai noului. Din frămîn- 
tarea lor pentru ridicarea permanen
tă a productivității agregatelor a 
izvorit metoda nouă de sudare și 
reparare a vetrelor la cald, genera
lizată în scurt timp la toate oțelării- 
le Martin din țară. S-a născut o 
nouă tehnologie de lucru Ia efectua
rea reparațiilor curente a vetrelor. 
Și astfel timpul de staționare a cup
toarelor s-a redus de la 4 la sută, la 
numai 1,5 la sută.. Preocupările pen
tru scurtarea durate: de elaborare 
a șarjelor, pentru perfecționarea me

todelor de turnare a oțelului lichid, 
pentru îmbunătățirea calității pro
ducției se concretizează în realizări 
deosebite, căci gînuirea colectivului, 
maturitatea profesională a oame
nilor, îmbinate organic cu neastîm- 
părul in căutarea noului, rodesc 
bogat. Iată un exemplu: La mai pu
țin de o lună de la intrarea în ex
ploatare a cuptorului nr. 7, cu o 
capacitate de 400 tone, agregatul a 
depășit indicii de utilizare ai ce- 
lorlalte instalații similare hunedo- 
rene. Cuptorul nr. 8, de aceeași ca
pacitate. cu care s-a încheiat recent 
construcția oțelăriei, se ridică din 
punct de vedere a productivității Ia 
același nivel.

Pe frontul larg al bătăliei pentru 
mai mult metal se consemnează noi 
cifre cu mare semnificație. Anul a-

Și uzina de utilaj petrolier „1 Mai“
Cu 15 ani în urmă, constructorii 

de utilaj petrolier din Ploiești au 
primit cu bucurie vestea că uzina lor 
se va numi „1 Mai".

De atunci, plăcuța cu inscripția 
„1 Mai" Ploiești, aplicată pe utila
jul petrolier, a traversat multe me
ridiane, mări și oceane și a dus cu 
ea faima hărniciei și priceperii co
lectivului acestei uzine.

De cînd uzina a început a fi nu
mită „1 Mai", ea s-a dezvoltat mult. 
S-au construit noi secții moderne, au 
intrat în producție utilaje de mare 
productivitate, multe cu comenzi 
automatizate.

De la serviciile de proiectare, un
de părțile componente ale instalații- 

cesta, colectivul oțelăriei a elabo
rat în medie pe fiecare m.p. vatră de 
cuptor și zi calendaristică cu peste 
2,500 tone de oțel mai mult față de 
realizările din anul premergător șe- 
serialului. S au înregistrat astfel cei 
mai înalți indici de utilizare a cup
toarelor din istoria oțelăriilor noas
tre. Ridicarea productivității agrega
telor a făcut posibil depășirea pla
nului de producție pe 9 luni ale a- 
nului cu peste 66 000 tone de oțel, 
cantitate de metal suficientă pentru 
fabricarea a peste 14.600 tractoare. 
Tot mai multe mașini și utilaje, 
construcții metalice, instalații petro
liere își au originea în marile cup
toare ale Hunedoarei, care anul a- 
cesta dau patriei de 5 ori mai mult 
oțel decît producția întregii țări a 
anului 1938.

lor de foraj sînt simple contururi pe 
hîrtia de calc, și pînă la imensul și 
modernul stand de probe, unde in
stalațiile fac primele „mișcări", to
tul înseamnă muncă entuziastă, mă
iestrie și perseverență. Și toate au 
un numitor comun: utilaje cu per
formanțe ridicate, la nivelul tehnicii 
mondiale. Oamenii fac ca din miile 
de repere să „se nască" instalațiile 
de foraj, care săgetează cerul ca 
niște piscuri de oțel. Se muncește 
mereu cu hărnicie și iscusință. O 
spune aceasta de la bun început fap
tul că aici s-au realizat încă din 
1951 primele instalații de foraj com
plete pentru adîncimi pînă la 2.500 
m, că tot atunci s-a trecut la fabri

cația în serie a sapelor cu role, a- 
gregatelor de cimentare, prevenitoa
relor de erupție cu acționare meca
nică, s-a asimilat producția turbine
lor de foraj și s-a creat instalația 
pentru adîncimi de 3.200 metri. Ca 
o expresie a interesului mereu cres- 
cînd al constructorilor ploieșteni de 
a pune în valoare rezervele produc
ției și a ridica nivelul tehnic al uti
lajelor petroliere, în 1957 a început 
fabricarea noilor tipuri de instalații 
de foraj. Sondorii au primit cu 
mare interes atunci instalația de fo
raj 4-LD, pentru adîncimi pînă Ia 
3.500 m, echipată cu motoare {Me
sei, cu timp de montaj redus și ttka 
lă rabatabilă. Troliul cu comedii 
pneumatice a reprezentat pentru 
sondori o adevărată revoluție în 
manevrabilitatea sondei. Pîrghiile 
greoaie și zgomotoase au fost înlo
cuite cu butoane și becuri multico
lore. Acestei instalații moderne i-au 
urmat noi tipuri de agregate: 2DH, 
T-50. La standul de probe al uzinei 
a dat apoi „examen" instalația 3DH- 
200, pentru adîncimi pînă la 5.000 
m, care a întrunit aprecierile unani
me ale specialiștilor din multe țări 
ale lumii.

Producția uzinei cunoaște o as
cendență continuă. Din 1950, ea 
s-a mărit de 5,6 ori. Azi mai mult 
de 70 la sută din lucrările de foraj- 
extracție și prelucrare a țițeiului se 
efectuează în țara noastră cu 
lații purtînd emblema „1 Mai" Pw- 
iești. Aproape jumătate din produc
ția întreprinderii ploieștene se ex
portă în peste 20 de țări din lume.

(AGERPRES)
|40370


