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PRESTĂRILE DE SERVICII
CĂTRE POPULAȚIE

An de ari, ca urmare ă grijii pe 
care o poartă partidul și guvernul 
nostru ridicării nivelului 
material și cultural al celor ce mun
cesc, au crescut nemijlocit, nu 
mai cerințele îmbunătățirii aprovi
zionării cu mărfuri agroalimentare, 

■jLlustriale și altele, ci și cele ale 
'satisfacerii pretențiilor populației, 

în continuă creștere, pe linia bunei 
deserviri prin prestările de servicii. 
Și, sporirea volumului prestărilor de 
servicii către populație este un im
portant indicator care reflectă creș- 
t>Ka nivelului de trai, dragostea 

frumos a oamenilor muncii, 
condiții create de puterea 

iră asigură maselor largi ale 
iției să se îmbrace mai bine

de trai,

nu-

nh
& f 

c<popKra 
poptWie 
și mai frumos, să-și satisfacă dife
ritele gusturi, fie în aranjarea lo
cuinței, fie în alegerea modelului 
dorit etc. Atîtea și atîtea, începînd 
chiar de la un simplu bărbierit și 
pînă la construcția unei case de 
locuit, toate reclamă respect pentru 
populație, pentru calitate și frumos, 
pentru timpul cetățeanului.

Răspunzind acestor cerințe deose
bit de actuale, unitățile de deservire 

iSjc raion. îndrumate fiind de către 
organizațiile de partid, și-au extins 
an de an volumul deservirilor către 
populație. Au fost înființate u- 
nități noi. La Zlatna a fost construit 
și dat în folosință în acest an un 
complex modern de deservire a 
populației, iar la Alba lulia și Te
iuș au fost înființate secții noi, ca 
cele de tăbăcărie, blănărie, secții 
pentru comenzi încălțăminte și con
fecții, a căror servicii sînt foarte 
solicitate de populație. A fost lărgi
tă gama unităților de deservire și 
de către alte întreprinderi. Astfel, 
s-a îmbunătățit transportul în co
mun, s-a extins volumul lucrărilor 
de construcții în așa fel încît 
prin I. G. O. Alba lulia și sectoa
rele din Zlatna și Teiuș populația 
își poate tot mai mult construi lo
cuințe, introduce lumina electrică șl 
al^. lucrări, bucurîndu-se și de a- 
\:jBpjul plății în rate.

fu general, trebuie arătat că baza 
materială pentru a asigura o bună 
d^ervire a populației din raion prin 
i^Tațile de prestări de servicii a 
fost asigurată. Se pune întrebarea 
dacă condițiile create sînt folosite, 
dacă interesul celor chemați să de
servească populația cu diferite lu
crări se ridică la nivelul cerințelor? 
Constatările făcute scot cu putere în 
evidență faptul că în numeroase sec
ții de deservire ale cooperativelor 
de consum și meșteșugărești lu
crătorii se străduiesc să satisfacă 
tot mai mult cererile exigente ale 
populației. La secția de comandă în
călțăminte pentru populație a coo
perativei „Mureșul" din Alba lulia, 
de pildă, cumpărătorul este impre
sionat de atitudinea civilizată 
care o dovedesc lucrătorii de ''C/-vn+iniiprp în opq

centrul de comanda încălțăminte al cooperativei „Mureșul".

Vineri, 39 octombrie 1964 

preluarea comenzilor. Trebuie apre
ciată apoi și calitatea încălțămintei, 
gustul artistic în care sînt concepu
te și realizate noile modele, in care 
este realizată însăși încălțămintea 
pentru populație. Un bun prestigiu 
și-a cîștigat în rindul populației și 
secția de lengerie din cadrul coo
perativei „Meșteșugarul" din Teiuș, 
unde vin cu încredere spre a executa 
lucrări nu numai oameni ai muncii 
din Teiuș, ci chiar și din Abrud, 
Alba lulia și alte orașe. Sau secția 
de blănărie a acestei cooperative 
care, de asemenea, pentru calitatea 
lucrărilor este mult apreciată de 
populație. Este insă necesar să i se 
repartizeze acestei secții un local 
corespunzător, pentru care comitetul 
executiv al sfatului popular comu
nal va trebui să acorde cooperati
vei mai mult ajutor.

Dar, dacă unii lucrători înțeleg 
importanța sarcinilor ce le revine în 
deservirea populației, apoi mai sînt 
alții care dovedesc pur și simplu dez
interes față de prestările de servi
ciu către populație, ignorează ce
rința pentru frumos a acesteia, sau 
fac din săptămină luni, in ce pri
vește respectarea termenelor de e- 
xecutare a comenzilor. Asemenea lip
suri au un dublu efect asupra unită
ții respective, care nu-și realizează 
sarcinile de plan și asupra popu
lației. căreia nefiindu-i satisfăcute pe 
deplin cererile, renunță ia serviciile 
unor astfel de unități. Practica do
vedește cu deplină convingere acest 
lucru. La secția de croitorie coman
dă din Teiuș (resp. Kustosy Alexan
dru), din cauza slabului interes pen
tru calitatea lucrărilor, populația o- 
colește această unitate. Rezultatul 
economic este de fapt evident. In 
timp ce unitatea de lengerie își de
pășește sarcina de plan în medie 
cu 20 la sută, aici nu se realizează 
decît circa 55-60 la sută din sarcina 
de plan lunară. Din slaba preocu
pare a conducerii cooperativei, aici 
cadrele de lucrători continuă să se 
mențină la o slabă calificare. Nu e 
mai puțin adevărat că nici secția 
nu este sprijinită de conducerea 
cooperativei într-o măsură suficien
tă. In plin sezon de confecții de iar
nă se dispune ridicarea unei mașini 
din secție, cu care se executau cu
sături Ia confecții groase (!?), lă- 
sînd secția în imposibilitate de a lu
cra astfel de confecții. La aceasta 
se mai adaugă și faptul că serviciul 
de aprovizionare al cooperativei a 
neglijat complet aprovizionarea sec
ției cu stofe de sezon (probabil re
zervă acest lucru pentru primăvară).

Cazuri de lipsă de răspundere fa
ță de bunul mers al unităților de 
prestațiuni de servicii către popu
lație există și din partea altor con
duceri de unități răspunzătoare de 
această importantă sarcină. Ră-
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Cu 150,162 în probă
In urmă eu cîteva zile, din hala 

de reparații a Depoului de locomo
tive C.F.R. Teiuș, a ieșit din repa
rații și pusă în cursă de probă loco
motiva cu nr. 150.162. Reparațiile e- 
xecutate de meseriașii depoului s-au 
dovedit a fi de bună calitate. Loco
motiva a parcurs distanța Coșlariu- 
Războieni în cele mai bune condi
țiuni, remorcînd un tren cu tonaj 
sporit.

Pe lîngă lucrări de bună calitate, 
muncitorii depoului se străduiesc 
să reducă timpul de imobilizare a 
locomotivelor în perioada reparații
lor. Astfel, în anul 1964. timpul de 
imobilizare a locomotivelor a fost 
redus de la 30 zile, cit era în anul 
19®, la numai 14 zile. De aseme
nea, în aceeași perioadă, prețul de 
cost la reparații a fost redus 
53.000 lei pe locomotivă.

cu

Lucrările agricole să fie grabnic terminate I
Însămînțează de zor

în aceste zile cea mai 
importantă lucrare agri
colă este terminarea în- 
sămînțărilor la un nivel 
calitativ superior.

Organizați-vă bine 
munca pentru a folosi 
din plin fiecare moment 
prielnic la însămînțări! 
Intensificați recoltarea 
culturilor de toamnă 
pentru a grăbi elibera
rea terenului și pregă
tirea patului germinativ 1

ÎNTÎLNIRE CU TOAMNA...

Pletele-i galbene ca 
întilnești pretutindeni, 
în craca mărului, fie 

porumb auriu. Și de-ți 
cu toamna în mijlocul 
cu fruct bombat, bu- 
întregită de cîntecele

Din desișuri parcă, toamna a ve
nit la întîlnire ca de obicei, bogată 
și cochetă, 
păpădia le 
fie cocoțate 
în lanul de 
dai întilnire 
ciorchinilor 
curia ți-e 
culegătorilor. A început așadar cu
lesul...

Am întîlnit toamna în aceste zile 
cu cer răzbunat și soare mult, aici 
în întinsele vii din Cricău ale gos
podăriei agricole de stat din Gal- 
da de Jos. Ca de fiecare dată era 
prezentă și hărnicia unui întreg an 
de muncă spornică. S-a depus 
multă străduință, de la primele lu
crări făcute odată cu îngropatul din 
toamna anului trecut și pînă acum 
în zilele culesului. Toate lucrările 
s-au făcut la timp și Ia un înalt 
nivel agrotehnic, astfel că toată 
suprafața de 147 ha cu vie a rodit 
bogat. Acum cînd culegătorii string 
recolta și o tescuiesc, rezultatele se 
dovedesc a fi peste așteptări. S-au 
obținut în medie 4.300—4.500 kg 
struguri la hectar, cu peste 1.000

mijloc 
cu flori 
zilelor

Trandafirii

rămîi plă- 
ce-ți zăresc ochii, 
este completat în 
de 
a- 

lui

trecute cîteva

De cum treci pragul fabricii 
„Ardeleana" din oraș, 
cut surprins de 
Aspectul îngrijit 
acest 
toamnă 
semeni 
florar,
doresc parcă cu toa
tă dăruirea să stea 
prezenți, mereu pre- 
zenți, alături de fio. 
rile mai mari ale 
fabricii, de fruntașii 
ce cu rodul hărni
ciei au cîștigat a- 
cest titlu de frunte 
și totodată dreptui 
de a-și prinde în 
piept steluța. Da! 
Aici, la fabrică, lo
cul panoului cu 
fruntașii a fost a- 
les între flori.

Am poposit zilele
clipe în fața panoului. Am revăzut 
șirul celor ce-și au fotografia Ia 
locul meritat, lată-1 și pe harnicul 
ștanțator Moangă Virgil. In anul 
trecut realizările obținute, lună 
de lună, l-au situat în rîndul frun
tașilor. Cind i s-a înmînat distinc
ția de fruntaș, ștanțatorul Moangă 
a rostit doar cîteva cuvinte.

— Aici va sta prinsă ani în șir... 
Nu mă voi lăsa.

Au trecut de atunci aproape 10 
luni. In tot acest timp candidatul

Colectiviștii din Cistei au privit cu 
tot simțul de răspundere problema 
însămînțării griului în toamna a- 
cestui an. Datorită aplicării în prac
tică a planului de măsuri tehnico- 
organizatoric, întocmit în vederea 
pregătirii și desfășurării în cele mai 
bune condițiuni a campaniei de 
toamnă, lucrările de recoltare a cul
turilor tîrzii, eliberarea terenului, 
pregătirea patului germinativ și în- 
sămînțările au fost executate la un 
nivel agrotehnic superior. La Cistei, 
în aceste zile, însămînțatul griului 
se desfășoară din plin. Pînă la data 
de 28 octombrie, aici au fost îrjsă- 
mînțate cu grîu 350 ha din cele 445 

Fruntași la recoltatul porumbului
Preocupați să termine în cel mai 

scurt timp lucrările agricole de 
toamnă, colectiviștii din Ighiu, în
drumați îndeaproape de către orga
nizația de partid, și-au mobilizat 
toate forțele și în scurt timp au ter
minat recoltatul porumbului de pe 
întreaga suprafață de 191 ha. Folo
sind din plin toate atelajele și mij-

kg mai mult decît prevedea sarci
na de plan. Iată, deci cum se ade
verește proverbul că „toamna se 
numără bobocii", iar la gospodă- 
ria agricolă de stat se numără bu
toaiele cu must.

Acum în vii culesul este în toi. 
Conducerea gospodăriei a luat 
toate măsurile pentru buna desfă
șurare a acestei lucrări spre a fi 
terminată în timpul cel mai scurt, 
deoarece timpul se poate din nou 
strica de la o zi la alta. Datorită 
măsurilor luate, paralel cu muncile 
de recoltare a porumbului (s-au re
coltat pînă în prezent 405 din 505 
ha) se intensifică cu 
culesul în vii. Pînă în 
fost strînsă recolta de 
față de circa 120 ha.
scoasă în evidență și hărnicia mul
tor lucrători din cadrul gospodări
ei ca, Rus loan, Diodiu N„ Decean 
N. și mulți alții. Ca și în alte cam
panii, și de data aceasta ei sînt în 
fruntea întrecerii socialiste. Se 
străduiesc ca și acum cînd se cu
leg roadele toamnei să fie, ca în
totdeauna, braț la braț cu hărni
cia. 

fiecare zi 
prezent a 

pe o supra- 
Merită a fi

G. N.

de partid Moangă a fost mereu la 
datorie. Lună de lună, la adunările 
lunare de grupă, prezența, lui în 
rîndurile evidențiaților era ca și 

sigură. Tovarășii 
de muncă î-au 
strins mîna și l-au 
felicitat. Nu fără 
motiv. In secția 
ștanță el își înscrie 
numele la panoul e- 
vidențiaților nu nu
mai prin depășirile 
de plan de 15-20 la 
sută în fiecare lu
nă, sau prin calita
tea lucrărilor pe 
care le execută. Nu! 
In dreptul realiză
rilor lui mai întîl- 
nești o rubrică. Este 
rubrica economiilor 
pe care harnicul 

ștanțator și le înscrie în fiecare 
lună. De la începutul anului și 
pînă în prezent, printr-o folosirip 
judicioasă a tiparelor el a realizat 
o economie de peste 300 kg talpă. 
Valoarea acestor kilograme? E 
lesne de calculat. Exact necesarul 
pentru confecționarea a 600 perechi 
încălțăminte.

După cum se vede din 
mai sus, candidatul de 
Moangă Virgil, știe să-și 
vîntul dat.

cele de 
partid, 

țină cu-

N. S.

ha planificate. Viteza medie zilnică 
cu care șe desfășoară lucrările, asi
gură terminarea în scurt timp a în- 
sămînțărilor. Demn de remarcat este 
și faptul că, aici a și fost pregătită 
întreaga suprafață de teren ce ur
mează a fi însămînțată în toamna 
acestui an.

Paralel cu executarea lucrărilor 
de însămînțări, colectiviștii din Cis
tei lucrează de zor și la recoltatul 
porumbului. Numai în ultimele 6 
zile ei au reușit să recolteze porum
bul de pe suprafața de aproape 100 
ha. Pînă la această dată aici s-a 
recoltat porumbul de pe suprafața 
de peste 150 hectare.

recolta-

la însă- 
la data 

cu

loacele de transport, existente, aici 
în aceste zile se dă zor la transpor
tul cocenilor de porumb, eliberînd 
grabnic terenul îi) vederea pregătirii 
lui pentru însămînțări. Astfel, gos
podăria colectivă din Ighiu se nu
mără printre unitățile agricole so
cialiste fruntașe pe raion la 
tul porumbului.

Aici se lucrează d.e zor și 
mînțările de toamnă. Pînă 
de 29 octombrie s-a însămînțat 
grîu suprafața de peste 160 ha din 
cele 280 ha planificate. Ritmul în 
care se lucrează la pregătirea tere
nului și executarea însămînțării griu
lui dovedește că la Ighiu, colectiviș
tii sînt hotărîți să termine printre 
primii și lucrările de însămînțări, 
executînd totodată lucrări de calita
te superioară, care să le asigure 
producții sporite de grîu și în anul 
viitor.

Sub posibilități
Gospodăria colectivă din Berghin 

se află printre unitățile agricole ră
mase în urmă cu lucrările agricole 
din actuala campanie. Aici din cele 
500 ha destinate culturii griului, în
sămînțatul s-a făcut pe numai 208 
ha, deci, pe mai puțin de jumătate 
din suprafața planificată.

La Berghin există forțe de mun
că suficiente Și rezultatele puteau fi 
cu mult mai bune dacă consiliul de 
conducere, președinte tov. Dusa 
Ispas și inginerul agronom tov. I. 
Vicleanu s-ar fi îngrijit din timp 
să organizeze mai temeinic munca 
din actuala campanie, dacă ar fie- 
xistat o bună mobilizare a colecti
viștilor la lucru. Cea mai mare par
te din terenul unde urmează să se 
însămînțeze grîul este ocupată și în

(Continuare în pag. 3-a)
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Organisme vii, în care munca se 
desfășoară cu regularitate de cea
sornic, unitățile Complexului C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu numără sute de mun
citori. Și, de numele multora dintre 
ei sînt legate fapte de seamă. Pe 
drum de fier, zeci de mecanici șl 
fochiști remorchează trenuri cu su- 
pratonaj. Zi și noapte la datorie, 
lăcătușilor de revizie nu le scapă 
nici cea mai mică defecțiune, iar de 
veghe circulației stau sute de cefe
riști din ramura mișcare.

Și-așa, zilnic la ore stabilite so
sesc și pleacă din stații trenurile. 
Iși încheie munca un schimb și al
tul îi ia locul. Iată-i! Se salută. 
Drum bun — sînt cuvintele unora. 
Odihnă plăcută —• le răspund cei
lalți. Și, le sînt firești urările. Unii 
pleacă la muncă, alții se pregătesc 
pentru a înscrie noi succese. învață. 
Iși împrospătează forțele minții 
trupului din realitățile noastre 
azi.

Să-i însoțim de astădată pe 
din ture libere.

In pas cu tehnica nouă
Intr-una din clădirile situate în 

prea jma stației Teiuș, loc de unde se 
aude limpede fiecare șuier de loco
motivă, un grup de oameni discută 
cu aprindere. Sînt tovarășii din 
colectivul clubului muncitoresc de 
aici. întocmesc programul de acti
vitate al acestuia. Și propunerile se 
succed una mai bună decît cealal
tă :

— Eu, tovarăși, consider că jurna
lul de noutăți tehnice „Ce e nou 
în ramura vagoane" ar stîrni mult 
interes în rîndul muncitorilor no
ștri — își spune unul din cei de 
față părerea. Eu cred că și conferin
ța. „Problemele frînării la vitezele 
actuale" ar fi bine primită — își 
face auzit glasul un altul. Dar, oare 
„Dinamica și distribuirea aburului1' 
n-ar fi și aeeasta o temă interesan
tă? — vine cu o completare al trei
lea.

Și propunerile nu mai contenesc. 
Alte și alte teme se înscriu ca de 
mare actualitate, vorbind oricui des
pre atenția pe care colectivul clubu
lui o acordă problemelor producți
ei, tehnicii noi.

Tovarășul Tîrtescu Vintilă, respon
sabilul clubului, notează cu grijă 
fiecare temă propusă. Apoi, din cele 
multe, sînt alese cele mai strîns le
gate de actualitate și, cu sprijinul 
inginerilor, tehnicienilor și fruntași
lor în producție, se trece la acțiune, 
ținîndu-se seama de specificul fie
cărui loc de muncă. Așa, bunăoară, 
în acest an, în cadrul propagandei 
tehnice, pentru mecanicii, fochiștii 
și. meseriașii depoului au fost pre
zentate expunerile „Termotehnica a- 
plicată", „Dinamica și distribuirea 
aburului", „Tracțiunea Diesel elec
trică", „Distribuția locomotivelor" 
și altele. Și tot pentru cei ce mun
cesc aici a fost organizat un con
curs „Cine știe cîștigă" pe teme pro
fesionale și vizionarea filmului „Re
pararea locomotivelor în depou". Cu 
muncitorii de la revizie au fost dez
bătute problemele „Dezvoltarea căii 
în lumina celui de-al IlI-lea Con
gres", „Frîna K. S. pentru trenurile 
rapide", „Creșterea economiilor prin 
repararea vagoanelor fără detașare 
din tren" și multe altele, iar cefe
riștilor din ramura mișcare le-au 
fost prezentate expunerile „Reparti
zarea vagoanelor în funcție de na
tura mărfii", „Semnalizarea optică 
și acustică în triaje și modul de pro
cedură în cazuri de vizibilitate re
dusă", „Regularitatea circulației fac
tor important în realizarea sarcinii 
de transport" și jurnalul vorbit „A-

După pregătiri făcute zile de-a 
rîndul cu toată rîvna, artiștii ama
tori din Micești au prezentat dumi
nica trecută pe scena căminului cul
tural din. sat un reușit program ar
tistic. Și cu toate că muncile agri
cole de toamnă sînt în toi, sute de 
colectiviști. tineri și vîrstnici au fost, 
în dupa-amiaza zilei, prezenți la că
min unde au urmărit cu viu interes 
evoluția artiștilor.

Urmind conferinței „Ziua Forțe
lor Armate ale R.P.Rj", un grup de 
recitatori au evocat, prin poeziile 
prezentate, lupta dusă de comuniști 
în ilegalitate și-apoi din zilele noas
tre pentru construirea socialismului. 
Tinerii Tcpîrcean I. Maria, Popa

con-

plicarea metodei Mamedov în ramu
ra comercială". Alte expuneri apoi 
au fost prezentate în fața ceferiștilor 
de la întreținerea căii și întreținere 
clădiri, toate acestea înarmînd pe 
muncitorii ceferiști din cadrul com
plexului cu cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii, venindu-le în ajutor în rea
lizarea sarcinilor de plan.

Clipe de destindere
Dacă problemele producției

stituie pentru colectivul Clubului 
muncitoresc din Teiuș o preocupare 
din cele mai de seamă, se poate 
spune că nici preocuparea menită să 
creeze muncitorilor ceferiști condi
ții optime de a-și petrece plăcut și 
instructiv timpul liber nu este mai 
prejos. De acest lucru te convingi cit 
ce treci pragul acestui lăcaș de cul
tură. lată! Intr-una din săli cîțiva 
ceferiști își dispută întîietatea la 
șah. Intr-alta, cei tineri, se întrec 
în dibăcie la tenis de masă, iar iubi
torii de muzică fac cerc în jurul pi- 
capului. susținîndu-și preferințele 
pentru o melodie sau alta.

Atît însă, ar fi prea puțin spus 
despre felul cum ceferiștii își pe
trec timpul lor liber. Joile de tineret, 
bunăoară, cu program educativ șl 
iureș de dans, îmbie pe oricare din 
tinerii complexului să apuce spre 
club. Și multora le-au rămas neș
terse din inimi aceste manifestări, 
așa cum multor ceferiști le-au ră
mas întipărite în minte serile de 
odihnă, călătoriile pe hartă, serile 
și montajele literare pe teme ca 
„Eliberarea patriei de sub jugul fas
cist oglindită în literatură", „Chi
pul muncitorului în literatura noas
tră nouă", excursiile de la Băile ro
mane. de la Cheile Rimețului și In- 
tregalde. Clipe plăcute au trăit a- 
poi de atîtea ori ceferiștii Franț 
loan. Joldoș loan, Potîrcă Mircea, 
Pătrînjan Longhin, Popa loan și 
mulți alții. împreună cu familiile lor, 
atunci cînd pe scenă au urcat artiș
tii amatori din formația de cor, bri
gada artistică de agitație, echipa 
de fluierași și cea de dansuri, or
chestră și cei din formația de teatru 
care au prezentat în ultimul timp 
cu mult succes piesa de teatru 
„Freamăt de toamnă".

Si... de vorbă cu un prieten 
drag

In zilele de sărbătoare, ca și în cele 
din timpul săptămînii, aproape nu-i 
ceferist, care, călcînd pragul clubu
lui, să nu se abată și pe la biblio
teca de aici. A intrat aceasta în o- 
bișnuința muncitorilor complexului 
încă cu ani în urmă și dragostea lor 
pentru carte e pe zi ce trece tot mai 
vădită. Cum altfel s-ar explica fap
tul că numai în acest an lăcătușul 
C'niorean Ion a citit 50 de cărți, îna- 
fară de cărțile tehnice împrumutate 
de la locul său de muncă? Și-apoi 
nu-i singurul a cărui fișă e plină de 
titluri si autori. Acarul Chitulea Tra
ian a citit și el 50 de volume, cură- 
țitorul de macaze Jipa Constantin 
a stat de vorbă cu eroii din 41 de 
cărți și cu tot atîția s-a întreținut 
și impiegatul de mișcare Dragotă 
Octavian.

Cartea i-a devenit fiecărui munci
tor din cadrul Complexului C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu un prieten drag, ne
despărțit. Dovadă acestui lucru sînt 
cei 1067 cititori înscriși de la înce
putul anului, cele 7.092 cărți citite.

Vin muncitorii complexului și se 
interesează de noutăți și fiecare își 
găseste cartea preferată printre cele 
aproape 6000 de volume pe care le 
deține biblioteca. Vin în număr mare

so- 
o 

me-

Giieorțhe, Luca A. Ioan și alți 
liști vocali, au adus pe scenă 
seamă din cele mai frumoase 
lodii. iar Gavrilă N. Nicolae și Popa 
N. Gheorghe au 
sătenilor lor cu 
fericită1'.

Bine pregătit, 
program a fost 
de spectatori. La fel de aplaudați 
apoi, au fost și tinerii Breteanu 
Gheorghe, Muntean Elena, Crăciun 
Elena, jopîrcean Aurel, Moldovan 
Zaharie și Poleac Livia, care și-au 
interpretat cu multă măes'trie roluri
le din piesa de teatru „Secretul'1.

V. RUSU 

apărut în fața con- 
dialogul „O idee

fiecare punct din 
aplaudat îndelung

apoi la bibliotecă, mecanici și fo- 
chiști, impiegați de mișcare, lăcă
tuși și manevranți, telegrafiști și 
montatori și atunci cînd se organi
zează manifestări de masă cu car
tea. Și se poate spune că și în a- 
ceastă privință biblioteca clubului a 
făcu* pași înainte față de alți ani. 
Ceferiștii complexului au trăit cue- 
moție evenimentul din 1933, cînd 
la bibliotecă a fost prezentat monta- 
jui literar „Cîntec eroilor din fe
bruarie". In prezența a numeroși 
muncitori ceferiști apoi au fost pre
zentate recenziile cărților „Moro- 
meții", „Cordovanii", „Muntele", 
. Pasiuni" și multe altele. Au fost 
prezentate seara literară cu tema 
„Poeții patriei cîntă realizările re
gimului democrat-popular", simpo
zionul „Publiciști străini despre țara 
noastră" și alie manifestări care 
i-au deschis drum larg cărții spre 
inima fiecărui muncitor, fie el tînăr 
sau vîrstnic.

★
Fără răgaz, munca din unitățile 

Complexului GF.R. Teiuș-Coșlariu 
înmănunchează zi de zi rezultate 
din ce în ce mai bune. Și oamenii de 
aici sînt pe bună dreptate mîndri de 
acest fapt. Ei însă sîrrt pe deplin 
convinși că la condițiile de muncă 
mereu îmbunătățite, în lupta și 
rîvna lor pentru sucese, o contribu
ție o are și clubul care prin activi
tatea ce o desfășoară le este spri
jin în însușirea tehnicii noi, în ridi
carea nivelului de cultură și în în
țelegerea vieții tot mai luminoase și 
pline de bucurii spre care ne condu
ce partidul.

La numai cîteva zile de la luarea acestei imagini, elevii Școlii profe
sionale de construcții au terminat acoperirea noului local de școală.

Insistență, răbdare, tact

a- CUVINTUL PEDAGOGULUI

Au trecut aproape două luni de 
la deschiderea noului an școlar și 
munca învățătorilor și profesorilor 
Școlii de 8 ani din Ampoița, con
cretizată în rezultatele obținute în 
procesul instructiv-educativ, capătă 
contururi din ce în ce mai precise. 
Majoritatea elevilor noștri au în
scrise în cataloage numai note bune 
și foarte bune. AL_____________
ții, considerați 
nul trecut mai 
slabi la unele ma- ~

terii, sprijiniți în acest an cu mai 
multă insistență încă din primele 
zile de școală, au reușit să recupe
reze rămînerea in urmă și să pă
trundă cu mai multă ușurință în e- 
sența lecțiilor predate, iar un alt 
grup de elevi au ajuns și ei la con
vingerea că priutr-o muncă susținu
tă orice greu poate fi învins.

Cu rezultatele dobîndite pină în 
prezent, noi învățătorii și profesorii 
școlii ne mîndrim. E departe însă 
de noi gîndul că succesele ne sînt 
depline și că toate problemele 
procesului instructiv-educativ la 
școala noastră sînt de acum rezol
vate. Si, să luam numai un caz.

Mare parte din elevii actualei cla
se a VUI-a, clasă la care sînt diri
ginte, au dat mult de gîndit colecti
vului nostru didactic încă de cînd 
au pășit pragul clasei a V-a. Acte
le de indisciplină se țineau lanț în 
rîndurile acestor elevi. Și urma
rea? Rezultatele la învățătură erau 
și ele slabe.

Preluînd dirigenția la această cla
să mi-am pus o întrebare firească: 
care să fie oare punctul de plecare 
pentru lichidarea răului? M-am con-

Prestările de servicii către populație 
____ (Urmare din pag. l-a) 
mîne nemulțumită populația uneori 
și de felul cum este deservită în 
secțiile de frizerie, de curățătorie 
etc. Rămîne indignat cetățeanul 
cînd, ajungînd la secția de frizerie 
de la parterul sediului cooperativei 
„Mureșul", în loc să fie săpunit pe 
bărbie, i se dă cu pămătuful peste 
urechi sau peste gură. Sau, tot așa 
de grav, cînd merge la secția de cu
rățătorie a cooperativei „Mureșul" 
și i se spune săptămîni în șir „vino 
mîine". Și de multe ori acest „vi
no mîine" îți oferă surpriza că o- 
biectul adus la curățit este... tot ne
curățit. La unele secții de frizerie, 
cum sînt cele din Teiuș și Alba Iu
lia, din cauza slabului control, a- 
numite sume încasate nici nu se în
registrează, fapt pentru care aceste 
secții rămîn lună de lună sub plan.

Larga rețea de unități create pen
tru prestările de servicii către popu
lația raionului cuprinde și alte do
menii de activitate, unde, de aseme
nea, nu se face totul pentru buna 
deservire a populației. La I.G.O. 
Alba Iulia, de pildă, într-o perioadă 
scurtă, de numai aproape o jumă
tate de an, sînt înregistrate mai bine 
de o sută de cereri, dintre care u- 
nele reclamau doar puțină preocu
pare și puteau fi rezolvate. Dar sla
bul interes pe care-1 dovedesc atît 
conducerea întreprinderii cît și 
organizația de partid, face ca multe 
din aceste sesizări juste și rezolva
bile să rămînă fără rezolvare. O 
cauză a acestei stări de lucruri își 
găsește explicația, mai ales în sec
torul construcții către populație, 
care lucrează cu lucrători slab ca
lificați, fără ca tovarășii din con
ducere să se îngrijească de lărgirea 
acestui sector pe măsura cerințelor

sulfat apoi asupra celor ce gîndeam 
cu conducerea școlii și ceilalți pro
fesori. Și, cu toții am ajuns la con
cluzia că, în primul rînd, trebuie să 
ne îndreptăm atenția asupra compor
tării elevilor, înfiltrîndu-le cu răb
dare și tact simțul disciplinei și al 
datoriei.

Lucrul nu era de loc ușor, dar 
nici imposibil. In 
acest sens am cău
tat să-mi apropii 
cit mai mult ele

vii, să le pătrund tot mai adînc în 
viața lor interioară. Am studiat pe 
fiecare elev în parte și mi-am notat 
cu grijă observațiile. Le-am urmărit 
cu atenție preocupările și m-am stră
duit să încheg un grup de elevi care 
să sesizeze ei înșiși abaterile cole- 
gilor lor și să ia la timp atitudine 
împotriva actelor de indisciplină.

Măsurile luate, la care pot spune 
că o contribuție prețioasă și-au a- 
dus-o și părinții elevilor in cauză, 
n-au rămas fără rezultate. Elevi 
cum sînt Opruța Ioan, Miron Simion, 
Davidaș Pavel, Pascu loan și alții 
s-au alăturat rînd pe rînd prin com
portare elevilor Ivașcu Petru, res
ponsabilul clasei, Bodea Valeria, se
cretara organizației U.T.M., Opruța 
Ilie și David Petru, reușind în ace
lași timp să-și îmbunătățească și 
situația la învățătură. Și rezultatele 
obținute ne întăresc convingerea că 
toți elevii clasei a VUI-a vor păși 
pe același drum bun, astfel ca sfîr- 
șitul anului să le aducă și lor șl 
nouă profesorilor școlii depline sa
tisfacții.

S. MITROFAN
prof, diriginte Școala de 8 ani

Ampoița 

e-

populației. Tot ca o lipsă serioasă 
față de cerințele populației este și a- 
ceea care domnește la secția de îm
buteliat sifoane a I.R.I.L. Alba Iu- 
lia. Deși a fost sesizat faptul că 
sifoanele nu corespund normelor de 
distribuire spre desfacere, ele conti
nuă să fie de aceeași calitate. Oare 
conducerea I.R.I.L. Alba Iulia nu 
are de gînd să remedieze această 
lipsă? Răspunsul ÎI așteaptă consu
matorii. Tot aici trebuie scoasă în 
evidență lipsa Secției de rețele și 
stații din Alba Iulia, care satisface 
greoi cererile justificate ale cetățe
nilor din diferite cumune și sate, ca 
Ciugud, Feneș, Pătrinjeni etc., în 
ce privește introducerea luminii
lectrice în casele acestora. Statui 
nostru a creat toate posibilitățile 
pentru electrificarea satelor și este 
de datoria acestei unități să ia mă
suri urgente pentru ca fiecare om 
al muncii să se bucure de bineface
rile luminii electrice.

In unitățile prestatoare de servij 
cii către populație există toate ccn? 
dițiile spre a se face un salt calita
tiv în întreaga lor activitate. Este 
necesar însă ca, îndrumate mai în
deaproape de organizațiile de partid, 
conducerile administrative să-și în
drepte mai mult atenția spre a^ 
ceastă importantă problemă. veghi^S 
zi de zi ca oamenii munci să s 
cure de întreaga atenție în 
deservire, iar lucrătorii acestor 
tăți să facă totul pentru calitate 
crărilor executate, pentru a da cîmp 
larg frumosului, atrăgînd spre uni
tățile prestatoare un număr tot mal 
mare de oameni ai muncii. In felul 
acesta se întărește situația econo
mică a acestor unități și se satis
fac tot mai mult cerințele justifica
te și tot mai exigente ale populației.

iȚ’Șr
iui-

O școală >•;
conslruieșîe 

altan școală
Pe fundația turnată de colectiviștii 

din Șard, elevii Școlii profesionale 
de construcții din Alba Iulia au în
ceput în zilele primăverii acestui an 
construcția noii școli de aici. Și 
dovada hărniciei și priceperii au 
făcut-o încă din primele zile de mun
că. Zidurile noii școli, au prins a 
se înălța, astfel că îtl scurt timp 
parterul clădirii a fost terminat.

Noului local de școală i-a fost tur
nat apoi planșeul pe care harnicii e- 
levi, supravegheați îndeaproape de 
maiștrii și în special de tovarășul 
Florea Dumitru, inimosul director al 
școlii, au așezat din nou cărămidă 
peste cărămidă. Apoi, tot ei au 
cei care au rînduît cu toată 
pînă la - una și țiglele pe acoperii 
Și-acum victorie. Cu lucrările de 
darie terminate, elevii școlii profSkjj 
sionale de construcții au început lu
crările de introducerea curentului e- 
lectric și de tencuirea impunătorului 
local de școală.

Faptul că o școală construiește 
altă școală își are semnificația sa. 
Și, mai mult decît atît, vorbește ori
cui despre buna pregătire a elevilor 
Școlii profesionale de construcții 
din orașul nostru, despre viitorii con
structori care, mai devreme sau mai 
tîrziu, își vor dovedi hărnicia și pri
ceperea pe marile șantiere ale pa
triei.

!N VITRINELE



Admarea de dare de seamă și alegeri îa orgaiizația da bază de la Secția Ateliere Centrale Alba lulia

Comuniștii în primele rînduri Lucrările agricole să He grabnic 
terminate ’

Anul acesta, Secția Ateliere cen
trale din Alba lulia a sărbătorit un 
deceniu de la data cînd a luat fiin
ță. In cei zece ani care s-au scurs, 
prin grija partidului și a statului 
nostru, atelierul a fost dotat cu ma
șini și utilaje moderne, de mare 
randament.

Odată cu lărgirea și dezvoltarea 
atelierului au crescut și oamenii. Ei 
dau dovadă de răspundere și price
pere în executarea lucrărilor de re- 
,parații.

Ridicarea permanentă a nivelului 
>de pregătire profesională și politi
că a colectivului de muncă de la 
Secția Ateliere centrale, este o sar
cină ce stă mereu în atenția orga
nizației de partid. Îndeplinirea aces
tei sarcini este oglindită în realiză
rile obținute de muncitorii, ingine- 

. rii și tehnicienii Secției Ateliere 
Jțkcentrale în ceea ce privește îndepli- 

w' nirea planului de producție.
întruniți în adunare generală, de 

■dare de seamă și alegeri, membrii 
de partid de la Secția Ateliere cen
trale au analizat cu răspundere ac- 

" tivitatea pe care a desfășurat-o bi- 
J^oul organizației de bază in perioa- 

s-a scurs de la ultimele ale- 
^^fri și pină în prezent, pentru înde- 
^Kiirea sarcinilor politice și econo- 

OTce ce i-au fost încredințate.
*Din darea de seamă a biroului or

ganizației de bază s-a desprins că 
în perioada raportată s-au înregis
trat succese deosebite în ce privește 
activitatea economică din cadrul a- 
telierului, rod al muncii întregului 
colectiv în frunte cu comuniștii, sub 
conducerea și îndrumarea organiza
ției de bază.

Avînd în centrul preocupărilor 
i sale, cele mai esențiale probleme ale 

^•^producției, organizația de bază a 
desfășurat o largă muncă politică și 
organizatorică în rîndul muncitori
lor, mobilizîndu-i la lupta pentru 
realizarea în întregime a obiective
lor economice izvorite din documen
tele celui de-al 111-lea Congres al 
P.M.R. Ca urmare a acestui fapt, 
planul de producție a fost îndeplinit 
și depășit lună de lună, trimestru de 
trimestru la toți indicatorii, execu- 
tîndu-se lucrări de bună calitate.

Astfel, pe trimestrul I, planul la 
producția globală a fost realizat în 
proporție de 103,9 la sută, pe tri
mestrul II în proporție de 107,9 la 
sută, iar pe trimestrul III al anului 
1964 s-a realizat o depășire a pla
nului cu 24,94 la sută.

j,- Introducerea noului în producție, 
folosirea integrală a capacității de 
Aproducție a mașinilor, este o preo
cupare a membrilor de partid, ceea 

JPte a dus de la trimestru la trimes- 
~ tru la creșterea productivității mun

cii, acest indicator de plan fiind în
deplinit Ia sfîrșitul trimestrului Iii 
în proporție de 116,7 la sută.

Cumulat pe nouă luni ale anului 
1964, rezultă că planul producției 
globale pe această perioadă a fost 
-depășit cu 12,38 la sută. Pe acest 
interval de timp colectivul de mun

--------------------------- O

Acțiuni ale tinerelului 
ketale vechi pentru oțelării

Acțiunea patriotică de strîngerea 
metalelor vechi și expedierea lor 
către oțelăriile Hunedoarei constitu- 
ie o preocupare a. tineretului din ra
ionul nostru. Mobilizați de organi
zațiile U.l.M. tinerii din întreprin
deri, instituții, gospodării colective 
și școli au colectat de la începutul 
anului și pînă în prezent cantitatea 
de peste 400 tone metale vechi.

Numai în ultimul timp, tinerii mi
neri de la E. M. Zlatna au strîns 
peste 500 kg fier vechi.

Rezultate frumoase în această ac
țiune patriotică au obținut și tinerii 
de la U.C.M. Zlatnâ, Revizia de va
goane C.F.R. Coșlariu și din alte 
ijtfreprinderi ale raionului, 

întreținerea fondului forestier
O importantă bogăție a raionului 

o constituie și fondul forestier. Prin 
grija organelor de resort, au fost 
Întreprinse numeroase acțiuni care

că a realizat economii peste plan în 
valoare de 330.000 lei.

Dezbaterile ce au avut loc în ca
drul adunării generale de dare de 
seamă și alegeri au scos în eviden
ță contribuția deosebită a comuniș
tilor Moldovan Simion, Șerban Ion, 
Vitrohan Nicolae, Coșniță loan, 
Țîmpea Andrei, Trif Traian, Uivari 
Nicolae, Meteș Nicolae, Dreghici 
loan, Josan Manole, Ordean Nico- 
dim, Colceriu Nicolae și alții, la ob
ținerea rezultatelor de mai sus.

Discuțiile purtate în cadrul adu
nării nu s-au limitat la realizările 
obținute, ci au fost axate și pe mă
surile ce vor trebui luate pentru con
solidarea și lărgirea lor, pentru ca 
sarcinile trimestrului IV ai anului 
1964 să fie îndeplinite cu cinci zile 
mai devreme, așa cum a fost luat 
angajamentul, chiar în cadrul adu
nării generale a organizației de 
bază de dare de seamă și alegeri.

Cu simț de răspundere
Larg, temeinic și cu simț de răs

pundere, în cadrul adunării de dare 
de seamă și alegeri au fost dezbă
tute problemele vieții interne de 
partid. In perioada la care se referă 
darea de seamă, biroul organizației 
de bază și-a desfășurat activitatea 
in mod planificat, a convocat cu re
gulai itate adunările generale ordi
nare ale organizației de bază și a 
pus în discuția membrilor de partid 
cele mai importante probleme prin
tre care: îndeplinirea planului de 
producție, aprovizionarea cu mate
riale, activitatea organizației U.TÎM. 
desfășurarea învățămîntului de 
partid, primirea de noi membri și 
candidați în rîndul organizației de 
bază, pregătirea atelierului pentru 
perioada de iarnă, etc. și, de fiecare 
dată, adunarea generală a organi
zației de bază a adoptat hotărîri co- 
respunzătore, iar îndeplinirea lor a 
dus la îmbunătățirea muncii.

în acest an, ca urmare a muncii 
politico-educative desfășurată, în 
rîndurile organizației de bază au 
fost primiți 8 membri de partid și 6 
candidați de partid, din rîndurile 
celor mai buni muncitori.

In cadrul dezbaterilor ce au avut 
loc în adunarea generală a 
organizației de bază, membrii de 
partid care au luat cuvîntul, au cri
ticat în mod principial lipsurile din 
activitatea biroului organizației de 
bază, privind viața internă de partid.

Astfel, tov. Dreghici loan, Or
dean Nicodim, Totir Ioan, Pop 
Gheorghe și alții au scos în eviden
ță faptul, că biroul organizației de 
bază a dovedit o slabă preocupare 
pentru controlul îndeplinirii hoîărî- 
rilor. De asemenea unele sar
cini deosebit de importante, cum ar 
fi munca cu activul fără de partid, 
munca politică de masă, controlul 
îndeplinirii sarcinilor, nu au consti
tuit o preocupare permanentă a birou
lui organizației de bază.

Referindu-se Ia munca pentru e- 
ducarea membrilor și candidaților 

să contribuie la buna întreținere și 
îngrijire a acestui important sector 
al economiei naționale. Una din a- 
ceste acțiuni o constituie lucrările 
de împădurire. La Executarea aces
tor lucrări un aport deosebit îl adu
ce și tineretul.

Astfel, în acest an, prin muncă 
patriotică, tinerii din raion au exe
cutat lucrări de Împădurire pe o su
prafață de 15 ha, din care 10 ha 
fond forestier și 5 ha păduri comu
nale, evidențiindu-se tinerii din co
munele Feneș și Meteș.

Alte lucrări
Tot în cadrul 

organizate de organizațiile U.T.M., 
tinerii au mai efectuat și alte lucrări 
ca: îndiguiri și desecări pe o su
prafață de 4 ha, întrețineri și repa
rări de drumuri, plantări de pomi și 
arbori ornamentali etc. 

acțiunilor patriotice

de partid, tov. Cutcan Alexandru, în 
discuțiile purtate, a scos în eviden
ță faptul că biroul organizației de 
bază nu a sprijinit suficient îndepli
nirea acestei sarcini. In cadrul a- 
telierului mai sînt unii membri și 
candidați de partid care se abat de 
la disciplina socialistă. Unii lipsesc 
nemotivat din producție, sau întîrzie, 
așa cum este tov. Stoia Ion, 
Bota Gheorghe și alții, dar ei nu au 
fost puși în discuția adunării ge
nerale a organizației de bază, ca 
unii care nu respectă prevederile 
statutului P.M.R.

Biroul organizației de bază trebu
ia să-și desfășoare activitatea pe 
baza principiului muncii colective. 
Acest lucru nu a fost respectat în
tocmai. In multe cazuri — a arătat 
printre altele în discuții tov. Ordean 
Nicodim — munca biroului era înlo
cuită de secretar și unul sau doi 
membri din birou, iar restul tovară
șilor au avut o slabă activitate.

Criticînd lipsurile din activitatea 
biroului organizației de bază și ana- 
lizînd cauzele care le-au generat, 
membrii de partid au propus noului 
organ ales să tragă învățăminte 
prețioase, să ia măsuri menite 
să ducă la lichidarea lipsurilor, 
pentru continua îmbunătățire a 
muncii.

Organizarea cît mai temeinică a 
muncii politice pentru îndeplinirea 
sarcinilor politice și economice, en
tuziasmul și hotărirea de care dau 
dovadă membrii și candidații de 
partid de Ia Secția Ateliere centrale 
Alba lulia. constituie o garanție si
gură că în activitatea de viitor, co
lectivul de muncă de aici, va obține 
rezultate din ce în ce mai bune.

La gospodăria agricolă colectivă din Alba lulia se lucrează de zor la 
pregătirea terenului pentru însămînțarea lui cu grîu.

IN CLIȘEU : Tractoriștii Todor ioan, Grecu Stănilă, Javla Alexan
dru și OpruțaOmșțfor din brigada^ l-a în Jirnpul lucrului.____________

Efectivele de animale planificate trebuie completate
Dezvoltarea continuă a șeptelului 

și sporirea neîntreruptă a producti
vității animalelor constituie o cale 
sigură pentru consolidarea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective, pentru creșterea ve
niturilor colectiviștilor. Și faptele a- 
rată că acolo unde a existat preo
cupare, s-au obținut rezultate bune 
în această direcție. Majoritatea gos
podăriilor colective din raion și-au 
sporit mult efectivele de animale, 
dezvoltînd în mod deosebit creșterea 
vacilor cu lapte. Numeroase unități 
agricole socialiste, ca cele din Cal
da de Jos, Alba lulia, Oarda de Jos 
și altele sînt pe punctul de a reali
za, încărcătura de animale la suta 
de hectare prevăzută în planul de 
producție pe acest an.

Nu peste tot stau însă lucrurile la 
fel de bine. De exemplu, dacă anali
zăm felul cum membrii consiliului 
de conducere al gospodăriei colecti
ve din Mihalț (președinte tov. Gh. 
Bedeleanu) s-au preocupat de dez
voltarea șeptelului și mai ales al 
sectorului bovin, putem constata că 
aici nu s-a făcut prea mult pentru 
completarea efectivelor de animale 
matcă planificate. In prezent, gos
podăria colectivă din Mihalț dispu
ne de 600 bovine, din care 165 vaci 
cu lapte. Față însă de 743 bovine, 
din care 339 vaci cu lapte planifi
cate, mai sînt încă multe de făcut. 
Curios este faptul că aici, deși nu
mărul bovinelor a crescut, al vaci
lor cu lapte în loc să crească a scă

Sul» posibilități
(Urmare din pag, l-a) 

prezent cu porumb și alte culturi tîr- 
zii. Pînă la data de 29 octombrie 
s-a recoltat porumbul doar de pe 112 
ha din cele 533 ha cultivate. Aici 
nici suprafața recoltată nu este eli
berată în întregime de coceni din 
care cauză tractoriștii nu pot să 
lucreze cu întreaga capacitate la 
pregătirea terenului în vederea în 
sămînțărilor.

Sub posibilități se desfășoară și 
recoltatul cartofilor.- Din cele 45 
ha cultivate cu cartofi, pînă la a-

De ce numai 36 Ia sută?
Pe bună dreptate se poate pune a- 

ceastă întrebare consiliului de con
ducere al gospodăriei colective din 
Drîmbar (președinte tov. Mărginean 
.Acnim). La Drîmbar, din cele 380 

I ha destinate culturii griului, pînă 
i la data de 29 octombrie sa însă- 
■ mînțat cu grîu doar suprafața de 

peste 100 ha (36 la sută). Mai mult, 
I în perioada de la 22 la 29 octombrie, 
! în timp ce la majoritatea unităților 
1 agricole socialiste din raion s-au în- 
i sămînțat cu grîu suprafețe de teren 
1 între 80-100 ha, la gospodăria co- 
( lectivă din Drîmbar s-au însămînțat 
i abia 12 ha. Aceasta înseamnă în 

medie mai puțin de 1 ha pe zi.
j Rămînerea în urmă cu lucrările 
i de însămînțări trebuie să dea de

zut de la 174 capete Ia începutul a- 
nului la 165 capete în prezent. Apoi 
și mai curios este faptul că mem
brii consiliului de conducere nu 
cunosc nici la această dată precis 
numărul bovinelor și al vacilor de 
lapte care trebuie să-1 aibă la sfîr
șitul acestui an. Fiind întrebat de 
numărul de bovine din care vaci cu 
lapte ce trebuie realizat pînă la 
sfîrșitul anului, tov. Bedeleanu, pre
ședintele gospodăriei, răspunde cu 
aproximație, fără să cunoască ci
frele absolute. Din cele arătate mai 
sus se poate constata preocuparea 
care există aici față de completarea 
efectivelor de animale. Apoi, nici în 
ce privește creșterea productivității 
animalelor nu stau mai strălucit. 
Producția de lapte pe cap de vacă 
furajată s-a realizat doar în propor
ție de 55 la sută. Și aceasta din 
cauza slabei furajări și a condițiilor 
de adăpostire necorespunzătoare.

Desigur această stare de lucruri 
nu poate continua. Este cazul ca 
în timpul cel mai scurt, comitetul 
de partid să analizeze felul cum 
membrii consiliului de conducere al 
gospodăriei colective își îndeplinesc 
sarcinile încredințate, stabilind to
todată măsuri concrete care să du
că ia îmbunătățirea muncii în ca
drul sectorului zootehnic și în spe
cial la ferma de vaci și juninci. 
Condiții sînt create. Baza furajeră 
necesară în majoritate este asigu
rată, calitatea nutrețurilor este su
perioară față de anii trecuți, spațiile 

ceastă dată s-a recolat abia supra
fața de 15 ha. (In perioada de timp 
de la 22 la 29 octombrie s-a recol
tat de pe suprafața de numai 1 ha).

Comitetul de nartid are datoria să 
stabilească de urgență măsurile cele 
mai concrete care să ducă la lichi
darea rămînerii în urmă a lucrărilor 
de recoltat și însămînțări. Să se a- 
sigure o bună mobilizare a colecti
viștilor la lucru în fiecare brigadă 
pentru a se putea grăbi recoltatul șî 
eliberarea terenului destinat însămîn- 
țărilor.

gîndit membrilor consiliului de con
ducere al gospodăriei colective, care 
sînt datori să întreprindă măsuri 
corespunzătoare pentru a se intensi
fica ritmul la semănat. Și acest lu
cru se poate realiza în scurt timp 
dacă se organizează mai bine mun. 
ca și zilnic se mobilizează întreaga 
masă de colectiviști la recoltatul po
rumbului și eliberarea terenului, 
dînd posibilitate mecanizatorilor să 
pregătească terenul și să execute 
lucrările de însămînțări.

Ritmul recoltărilor 
trebuie intensificat!

La gospodăria colectivă din Totoi 
ritmul la recoltarea culturilor tîrzii 
poate și trebuie să fie intensificat. 
Aici, pînă la data de 29 octombrie 
s-a cules porumbul doar de pe 
125 hectare din cele 478 hectare. 
Ritmul încetinit în care se desfășoa
ră recoltatul porumbului și elibera
rea terenului întîrzie mult și lucră
rile de pregătirea terenului în ve
derea însă.mînțărilor. Aceasta reiese 
din faptul că la Totoi pînă la data 
actuală s-au însămînțat cu grîu 100 
ha’ față de 419 ha cît trebuie să se 
însămînțeze. Apoi nesatisfăcător se 
desfășoară și recoltatul cartofilor. 
Din cele 28 ha cultivate cu cartofi 
s-au recoltat pînă la această dată 
abia 18 ha.

Deoarece o parte însemnată din 
suprafața ce se va însămînța cu grîu 
va fi semănat după culturi prăsitoa
re, este necesar ca ritmul de recolta
re a acestora să fie intensificat pen
tru a se putea pregăti terenul în 
vederea însămînțării’ lui cu grîu în 
timpul optim.

de adăpostire au fost lărgite și a- 
menajate, în prezent se lucrează la 
șarpanta unui nou grajd de 100 ca
pete, care în scurt timp va fi aco
perit și dat în folosință. La fel, în 
cadrul sectorului zootehnic de aici 
lucrează colectiviști pricepuți, cu 
multă dragoste față de animale ca 
tov. Stînea Petru, Ordean Cornel, 
Silvășan Traian, Breaz Nicolae, 
Barna Nicolae și mulți alții care a- 
cordă toată atenția îngrijirii și fu
rajării animalelor ce le-au fost încre
dințate. De asemenea, există condiții 
ca în scurt timp numărul vacilor cu 
lapte să fie dublat deoarece există 
în prezent 96 juninci și 87 tineret 
femei cu vîrsta între 1 și 2 ani. A- 
ceste efective, îngrijite și furajate 
rațional vor completa în bună par
te numărul de animale matcă plani
ficat și prin aceasta se va asigura un 
puternic efectiv de animale de re
producție care, după un plan judi
cios întocmit, prin montările la timp 
și fătări va spori cu mult efectivul 
de bovine.

Desigur această acțiune trebuie di
rijată cu toată grija de către specia
liștii care lucrează în gospodăria 
colectivă și pentru reușita ei depli
nă, în primul rînd este necesar să 
se stabilească rațiile de furaje după 
producția și greutatea animalelor, 
deoarece numai printr-o furajare ra
țională se va putea realiza o crește
re substanțială a productivității a- 
nimalelor și asigura un efectiv da 
animale sănătos și bun de prăsilă.



OAPIEMII MUNCII SESIZEAZĂ
Aștept de trei luni

Prin grija partidului și statului 
nostru, pentru continua ridicare a 
nivelului de trai material și cultu
ral, noi cetățenii satului Presaca, 
trăim pe zi ce trece o viață tot mai 
bogată, mai înfloritoare. Printre alte 
realizări înfăptuite în anii vieții 
noastre noi, este și electrificarea 
satului. In ziua cînd, pentru prima 
oară în viața satului, s-a aprins be
cul electric, alături de ceilalți ce
tățeni am trăit o mare bucurie șl 
«ui-am propus să„ termin eu îgmoa 
<ie petrol. Zis și făcut. M-am adre
sat Secției rețele și stații (uzina e- 
lectrică) Alba Iulia, pentru a-mi 
face legătura la rețeaua de curent, 
pentru care am și achitat costul lu
crării și al materialului necesar. La 
acea dată, 
"stații nu avea sîrmă în 
pentru a-mi putea executa

Tocmai cum n-ar

însă, Secția rețele șl 
magazie 
lucrarea.

Am înțeles acest lucru și 
așteptat. M-am interesat ___
tîrziu și am aflat de la unul din sa- 
lariații secției că s-a primit sîrmă, 
dar că lipsește gestionarul. Cînd a 
venit și gestionarul, acesta pe un 
ton nu prea tovărășesc mi-a spus 
că nu este sîrmă, îndrumîndu-mă să 
mai dau pe acolo. Ce puteam face ? 
Am tot trecut pe la Secția rețele și 
stații, am tot întrebat care este si
tuația cu cererea mea, dar lucrurile 
au rămas baltă. Și uite așa aștept 
și tot aștept de trei luni de zile, 
pentru ca lucrătorii de la Secția sta
ții și rețele Alba Iulia să-mi execu
te lucrarea pe care de fapt am 
chita t-o.

JORJ TRIFON
satul Presaca, comuna Feneș

trebui să fie!

am 
mai

a-

1

firesc să
Și felul

De ești bolnav, e lucru 
te prezinți la un consult.

primește medicul, căldura și 
cu care îți vorbește, îți dau 
puteri în stare să-ți învingă

cum te 
calmul 
primele 
boala.

Despre calm și căldură însă, la 
dispensarul de la Sectorul ceramic 
Sîntimbrii nu poate fi vorba. De ce? 
Pentru că tovarășul Barbu Lucian, 
medicul de aici, este tocmai cum 
n-ar trebui să fie. Vorbește răstit 
cu bolnavii, le nesocotește cererile. 
Așa a fost, bunăoară, cazul cu mun
citoarea Cristea Lucreția, așa s-au 
petrecut lucrurile și cu muncitorul 
Tîrnovcanu Vasile. Au solicitat oa-

Nu...! 
întîmpinat

ce nu ne- 
parte, ci

menii să fie trimiși pentru consult 
la Policlinica din Alba Iulia. Medi
cul însă, le-a tăiat-o scurt. 
Și cu același „Nu!“ i-a 
și a dcua cară.

Sînt, ce-i drept, cazuri 
cesită trimiterea în altă
pot fi pe loc rezolvate la dispensa
rul sectorului. Oricare ar fi situația 
însă, medicul Barbu Lucian trebuie 
să-și revizuiască atitudinea, să se 
comporte calm și să manifeste toa
tă grija față de cei ce se prezintă la 
dispensar pentru a-și vedea de să
nătate.

Un grup de muncitori de la 
Sectorul ceramic Sîntimbru

Un colectiv cu realizări 
frumoase

Colectivul de muncitori 
cadrul Icarcoop din Alba Iulia 
desfășoară o susținută muncă pen
tru a realiza înainte de termen noi
le localuri ale magazinelor sătești 
ale cooperativelor de consum aflate 
in construcție. Astfel, după ce cu 
mai puțin de două luni în urmă au 
fost terminate și date în folosință 
noile magazine sătești de la Galda 
de Sus și Pianul de Jos, construc
torii sînt pe punctul de a termina și 
da în folosință noi obiective. Astfel, 
în prezent se lucrează de zor la lu
crările de zugrăveli la magazinul 
construit în vara aceasta la Stremț. 
De asemenea, zilele acestea au fost 
terminate lucrările de amenajarea 
unui frumos magazin cu autoservire 
la Teiuș, iar o parte din forțe Iu- 
crează, la construcția magazinului 
sătesc de la Coșlariu. Deși pentru 
acest an valoarea lucrărilor ce tre
buiau executate la acest magazin se 
ridică la 40.000 lei, printr-o bună 
organizare a muncii s-a reușit să 
se depășească deja această sumă, 
valoarea lucrărilor ajungînd pînă la 
sfîrșitul anului in jurul a 150.000 
lei. Pe întreaga întreprindere sarci
na de plan pe acest an a fost înde
plinită și depășită pînă în prezent 
cu 10,7 la sută, realizîndu-se eco
nomii de materiale de peste 
lei.

Rezultatele cele mai bune 
obținute de tovarășii Magda 
Preda Mircea și Asprițoiu Ilie, ca 
și de conducătorul auto Magda Du
mitru, care a muncit 
buna aprovizionare cu 
punctelor de lucru.

După Cea de-a VIII-a etapă, din 
cadrul campionatului regional de 
fotbal, echipa Refractara Alba Iulia 
ocupă locul 8 în clasament, în urma 
victoriei asupra formației Minerul 
Ghelar, de care a dispus cu 2-0 în 
meciul disputat în ziua de 25 oc
tombrie a.c. pe stadionul sportiv din 
Alba Iulia. Din cele opt meciuri dis
putate pînă în prezent albaiulienii 
au cîștigat doar trei.

In meciul de
rul Ghelar, care ocupă un loc frun
taș în clasament, Jucătorii de la 
Refractara au dovedit o comportare 
mai bună, mai ales față de jocul cu 
Aurul Brad. (Meciul cu echipa din 
Brad a fost o lecție bună pentru ju
cătorii echipei din orașul nostru care 
de fapt au meritat-o).

De data aceasta atît în atac cit 
și în apărare jucătorii au dovedit

calitate. Este de fapt 
îndreptățită a tuturor

10.000

au fost 
Aurel,

neobosit la 
materiale a

duminică cu Mine-

mai multă voință și dorință de a 
desfășura un joc de calitate. De 
acest lucru trebuie să fie stăpî- 
nit fiecare jucător, indiferent de ad
versar. Aceasta cu atît mai mult, 
cu cît s-a constatat că în unele me. 
ciuri jucătorii de la Refractara au 
dovedit multă voință de a desfășura 
joc de bună 
și o dorință 
spectatorilor.

Rezultatul de 2-0 pentru Refrac- ,-4 
tara în meciul cu Minerul Ghelar. 
ne îndreptățește să credem că în vii
tor jucătorii: vor da dovadă de șl 
mai mult interes pentru a desfășura 
jocuri din ce în ce mai spectacu
loase, mai dinamice, bine organiza-jL 
te, indiferent dacă joacă pe teren p*d^V 
priu sau în deplasare.

La juniori, Refractara — Mint^^r-'T- 
rul Ghelar 1-1. *

Aurul Zlatna - Constructorul Hunedoara 4-1
Jocul desfășurat pe terenul spor

tiv din Zlatna între echipa locală 
Aurul și cea a constructorilor din--------- -------------

Pe ecranele cinematografelor

s-a încheiat cu rezulta- 
(3-0) în favoarea local- 
acest rezultat, echipa Au- 
este la cea de-a cincea

Pe strada Griviței...
le pe strada Griviței, m-am adresat 
Sfatului popular al comunei Teiuș 
cu cererea de a lua măsuri pentru 
desfundarea acelui pîrîiaș. Și doar 
tovarășul Priplata Rudolf, președin
tele sfatului popular comunal, a ie
șit la fața locului. Piriiașul însă tot 
înfundat a rămas.

Văzînd că nu se ia nici o măsură, 
am mers mai departe. M-am adre
sat Secției de drumuri și poduri. 
Dar și de astădată fără rezultat. 
Care să fie cauza? Tovarășii din 
Secția drumuri și poduri a Sfatului 
popular raional Alba, nu consideră 
că această întrebare își așteaptă 
răspunsul ?

La Teiuș, pe strada Griviței, în
tre numerele de casă 44 și 46, exista 
un pîrîiaș de scurgerea apei dintr-o 
parte în cealaltă a drumului de țară 
ce duce spre Blaj și care aparține 
Secției drumuri și poduri a Sfatului 
popular raional Alba.

Încă din vara anului 1963, din 
motive numai de el știute, tovarășul 
Breazu Mihai, locatar pe strada Gri
viței, a astupat acel pîrîiaș de scur
gere. Și urmarea? Apa nu s-a mal 
scurs normal, ci parte s-a strîns bal
tă în fața clădirilor 
și 44, iar cealaltă 
grădinii tovarășului

Dată fiind această
pul asigurării unei circulații norma.

cu numerele 42 
a luat drumul 
Rusu Octavian. 
situație, în sco- Alex. CR1ȘAN

Teiuș
-'•v—**

Incepînd din 2 noiembrie la cinematograful „Victoria" rulează fil
mul „Comisarul".

La Expoziția realizărilor economiei naționale
Linia electrică de înaltă tensiune

Realizarea liniei de foarte înaltă 
tensiune, prezentată și la expoziție 
are o importanță deosebită. Tran
sportul energiei electrice la tensiune 
înaltă și foarte înaltă prezintă mari 
avantaje tehnico-economice. Maiîn- 
tîi nu se produc perturbații în ali
mentarea consumatorilor industriali 
sau particulari, deoarece căderile de 
tensiune pe traseu, care au loc în 
mod normal, nu se fac simțite la 
tensiuni ridicate. In al doilea rînd, 
energia electrică poate fi transpor
tată la distanțe foarte mari de lo
cul unde se produce. In al treilea 
rînd permite conectarea la 
energetic al celorlalte țări 
te.

Linia de foarte înaltă 
pentru transportul energiei 
la tensiunea de 400 kV, are ca iti- 
nerariu localitățile Luduș, Halmeu 
(pe teritoriul țării noastre) Mucace- 
vo (U.R.S.S.) — Lemeșany (pe te
ritoriul R. S. Cehoslovace).

Proiectantul acestei linii este In
stitutul de studii și proiectări ener
getice, care, în urma unor cercetări 
temeinice în regiunea respectivă, a 
determinat un traseu foarte scurt, în. 
tre Luduș și Halmeu, și anume de 
206 km. Indicii tehnico-economici 
proiectați pe km de linie (consum 
de metal, volum de beton turnat, preț

sistemul 
socialis-

tensiune 
electrice

de cost etc.) sînt comparabili cu cei 
ai liniilor similare realizate în alte 
țări la cel mai înalt nivel al tehnicii 
contemporane. In ce privește nivelul 
execuției trebuie arătat că materia
lizarea documentației tehnice a ridi
cat probleme dificile, supunînd ca
drele tehnice și muncitorii Trustu
lui de construcții și montaje 
energetice la un greu examen. 
Practica confirmă însă, că el a fost 
trecut cu succes. Au fost proiectate 
și executate, pentru prima dată în 
țara noastră, utilaje noi, moderne, 
cu caracteristici superioare. Linia 
este susținută pe stîlpi metalici de 
tip portal, ancorați cu conductori 
din oțel aluminiu. Protecția împotri- 
va descărcărilor atmosferice este a- 
sigurată prin montarea la partea 
superioară a liniei a unor conductori 
de oțel cu secțiunea de 70 mm.

Ca noutăți tehnice linia se carac
terizează prin faptul că pentru pri
ma oară în lume, la o linie de 400 
kV au fost montați experimental 5 
stîlpi portal din< beton centrifugal, 
armat și precomprimat ceea ce a 
contribuit la reducerea substanțială 
a consumului de metal. El constituie 
o realizare de înalt nivel tehnic a 
specialiștilor noștri.

O altă noutate a constituit-o și 
faptul că s-au folosit pentru prima 
oară pe scară largă sîlpi de susți-

nere portali ancorați, în confecțio
narea cărora s-au utilizat tehnologii 
și metode avansate care au dus, pe 
de o parte, la însemnate economii de 
laminate, iar pe de altă parte la re
ducerea timpului de montaj.

Tot ca o noutate este apoi și mon
tarea conductorilor sub acțiune me
canică cu fir pilot, rezultatul fiind 
o

Linia de foarte înaltă tensiune, de 
care vizitatorii iau cunoștință în 
cadrul expoziției, reprezintă o ima
gine, deși incompletă, "a dezvoltării 
producției și transportului de ener
gie electrică în anii puterii popu
lare, simbol al luminii care, create 
de mîna și puterea omului, a pă
truns în cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării.execuție de bună calitate.

Vagonul de 60 tone pentru cereale
In garnitura de vagoane cu loco- 

tiva în față, gata parcă de plecare, 
de la peronul gării din expoziție, se 
află un vagon pentru transportul ce
realelor, cu o capacitate de 60 to
ne. Vagoanele au intrat în produc
ția de serie încă din anul trecut la 
Uzina de vagoane din Arad.

Pentru încărcare, la instalațiile 
special amenajate, vagonul este 
prevăzut cu 4 guri practicate în aco
periș, deci, încărcătura cerealelor se 
face pe deasupra. In stațiile în care 
nu dispun de sisteme mecanizate de 
încărcare, această operație se face 
în mod obișnuit, prin ușile laterale.

Trebuie remarcat, printre altele că, 
spre deosebire de construcțiile mai 
vechi, acest vagon are suspensie, la
gărele sînt cu rulmenți cu aluneca
re, față de sistemul clasic cu cuzi
neți, ceea ce îi permite circulația cu 
o viteză de pînă la 100 km pe oră,

iar șasiul este întărit cu ferme me
talice în vederea trecerii la cuple 
automate. In general, el prezintă o 
serie de avantaje tehnico-economice 
conferite atît de soluțiile moderne 
de proiectare cît și de realizarea lui 
la un înalt nivel tehnic.

Hunedoara 
•tul de 4-1 
nicilor. Cu 
rul Zlatna
victorie, din cele opt partide jucate 
pînă în prezent în turul campiona- 
tului regional de fotbal.

In acest meci, gazdele au meritat 
victoria, datorită faptului că au ju
cat mai legat, mai organizat, mai 
ales în linia de atac.

La juniori, Aurul Zlatna — Con
structorul Hunedoara 2-1.

ALTE REZULTATE

Știința Petroșani — Parîngul Le
nea 4-0; Preparatorul Petrila — 
Unirea Hațeg 3-0.

Intîlnirea dintre echipele Minerul 
Aninoasa — Textila Sebeș, 
avut loc în ziua de miercuri 
tombrie a.c. ș-a încheiat cu 
zultat de egalitate 4-4.

CLASAMENTUL

VIITOARE

Dacia Orăștie 7 4 3 0 13: 6 1T
Știința Petroșani 8 4 2 2 15: 6 10
Minerul Ghelar 8 4 2 2 13: 8 10
Aurul Zlatna 8 5 0 3 16:10 IC
Parîngul Lonea 8 4 2 12 14.11 IO
Textila Sebeș 7 4 1 2 19: 8 0
Minerul Vulcan 7 3 2 2 7: 8 8
Refractara Alba 8 3 2 3 10:15 8
Aurul Brad] 7 3 1 3 19:16 7
Min, Aninoasa 7 3 I 3 6: 8 7
Preparat. Petrila 8 2 1 5 10:18 5
C.F.R. Simeria 7 1 2 4 6:11 4
Unirea Hațeg 8 1 2 5 5:14 4
Constr. Huned, 8 1 1 6 8:22 3

ETAPA
Parîngul Lonea — 

Petrila; Aurul Brad — 
troșani; Minerul Ghelar — Minerul
Vulcan; Constructorul Hunedoara — 
Refractara Alba Iulia; Dacia Orăș- 
tie — Aurul Zlatna; Textila Sebeș— 
C.F.R. Simeria; Unirea Hațeg — 
Minerul Aninoasa.

La Expoziție aflațî că...
...în ultimii cinci ani (1959-1963) 

țara noastră a exportat cca 25.000 
tractoare în aproape 40 de țări, 
printre care Belgia, Brazilia, Da
nemarca, Franța, R. D. Germană, 
Grecia, India, R.A.U.,' Uruguay, 
etc.

...industria chimică romînească 
exportă cca 200 produse chimice în 
peste 60 de țări.

...în perioada 1959-1963 exportul 
de ciment romînesc a atins cifra 
de 5,4 milioane de tone.

...în timp ce la București sute 
de vizitatori din țară și de peste

hotare sînt oaspeții Expoziției rea
lizărilor economiei naționale, țara 
noastră a organizat expoziții gene
rale de produse la tîrgurile inter
naționale de la Izmir (Turcia), Sa
lonic (Grecia), Dar-el-Beida (Al
geria) și Viena, oficii de informații 
comerciale cu expunere de produ
se la tîrgurile internaționale din . 
Toronto (Canada), Miinchen și 
Frankfurt pe Main (R.-F.G.), Hel
sinki, Leipzig (R.D.G.), Tunis, 
Plovdiv (R. P. Bulgaria), Liublia- 
na și Zagreb (R.S.F. Iugoslavia), 
Brno (R. S. Cehoslovacă), etc.
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