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Revoluția Socialista din Octombrie 
piatra de hotar tn Istoria omenirii

IN CLIȘEU : Sectorul de o- 
țelării — Hunedoara.

In urmă cu 47 de ani, condusă de 
gloriosul partid comunist creat de 
V. L Lenin, clasa muncitoare din 
Rusia, în alianță cu țărănimea să
racă, a înfăptuit Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie, eveniment 
politico-social fără egal în istoria o- 
menirii.

Rupînd lanțul imperialismului 
mondial, Revoluția din Octombrie a 

ștasturnat puterea capitaliștilor și 
moșierilor pe a șasea parte a globu
lui pămîntesc, a făurit primul stat 
al muncitorilor și țăranilor și a 
deschis, pentru întreaga omenire, o 
eră nouă, eră de uriașe transformări 
al cărei principal conținut îl con
stituie trecerea de Ia capitalism la 
socialism.

Răsturnînd dominația capitaliști
lor și moșierilor, poporul sovietic 
șî-a luat soarta în propriile sale 
mîini. Și în perioada care a urmat 
Marii Revoluții a străbătut, sub 
conducerea partidului comunist, un 
drum glorios marcat de mari izbînzi 
care au schimbat din temelii fața 
țării. Printr-o muncă titanică, oa
menii sovietici au înfăptuit cu suc
ces programul construirii socialis
mului elaborat de V. I. Lenin, au 
făurit o puternică industrie, o agri
cultură înfloritoare și o grandioa
să revoluție culturală. Dacă în anul 
1917, cota parte a statului sovietic 
Ia producția mondială era doar de 
2-3 la sută, în 1963 ea a ajuns să 
reprezinte o cincime din producția 
lumii. Pe vastul teritoriu al Uniunii 
Sovietice au fost ridicate mii de mari 
combinate industriale, uzine meta
lurgice, chimice, centrale electrice, 
baraje și alte obiective industriale 
și social culturale, producția indus
triei sovietice din anul 1963 depă
șind de 52 de ori pe cea dinainte 
de revoluție.

. Paralel cu industria s-a dezvoltat 
e baze noi agricultura, a luat un 
vînt fără precedent știința și cul

tura, a crescut necontenit nivelul de 
trai al oamenilor sovietici.

Ca urmare a grandioaselor 
succese obținute, Uniunea Sovie
tică a pășit într-o nouă etapă 
de dezvoltare social-politică, etapa 
construcției desfășurate a comunis
mului, programul adoptat în acest 
sens de cel de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S. îndeplinindu-se cu suc
ces.

Victoria Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie a avut un profund 
ecou în conștiința tuturor popoarelor, 
întreaga desfășurare a evenimente
lor social-politice pe arena mondială 
din ultimele patru decenii purtînd 
amprenta acesteia. însuflețiți de i- 
deile marxism-leninismului și ur- 
mînd calea deschisă de Revoluția 
din Octombrie, oamenii muncii, în 

Se ridică în ritm rapid construcțiile noii fabrici de produse refrac tare de la marginea orașului.

frunte cu comuniștii, au răsturnat 
dominația exploatatorilor în nume
roase țări din Europa și Asia. Socia
lismul a ieșit din cadrul unei singu
re țări devenind un puternic sistem 
mondial care cuprinde 26 la sută din 
suprafața globului pămîntesc și 35,5 
la sută din populația lumii. In cen
trul epocii actuale se află clasa 
muncitoare și vlăstarul ei, sistemul 
mondial socialist, cea mai de preț 
cucerire a tuturor popoarelor, rea- 
zim de nădejde a luptei pentru pa
ce, democrație, independență și pro
gres social.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a dat un puternic impuls 
luptei de eliberare a popoarelor de 
sub jugul colonial, iar formarea sis
temului mondial socialist a accele
rat intr-o măsură uriașă acest pro
ces care contribuie la schimbarea 
înfățișării lumii. Revoluțiile de eli
berare națională au învins pe întin
deri vaste, peste un miliard și jumă
tate de oameni desprinzîndu-se din 
robia colonială.

Atotbiruitoare, ideile marxism-le
ninismului, au rodit bogat și pe pă- 
mintul scumpei noastre patrii. In 
cadrul sistemului mondial socialist, 
prin munca sa entuziastă pentru în
făptuirea programului de dezvoltare 
a economiei naționale elaborat de 
Congresul al III-lea al partidului, 
poporul nostru își aduce o prețioasă 
contribuție la întărirea acestuia. Pla
nurile anuale sînt îndeplinite și de
pășite, economia noastră se dezvol
tă în ritm rapid și pe o linie mereu 
ascendentă. Volumul producției in
dustriale este în prezent de 8 ori 
mai mare decît în 1938, iar venitul 
național de 3,5 ori mai mare. Sub 
conducerea încercatului nostru partid, 
oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă au construit so
cialismul și au pășit în etapa desă- 
vîrșirii acestuia, la temelia marilor 
lor victorii fiind eforturile lor crea
toare, resursele interne ale țării șl 
strînsa unitate cu toate țările socia
liste pe baza principiilor Declarații
lor din 1957 și 1960, unitate în care 
rezidă izvorul forței și invincibili
tății fiecărei țări socialiste.

Alături de oamenii muncii din în
treaga lume, poporul nostru, mun
citorii, colectiviștii și intelectualii ra
ionului, își îndreaptă cu recunoștin
ță gîndurile spre luminosul Octom
brie 1917, spre Revoluția sub a că
rei steag luptă acum cele mai îna
intate forțe sociale ale contempora
neității. Nu există nimic care să stă
vilească drumul popoarelor spre so
cialism. Ideile Marelui Octombrie 
sînt invincibile. Ele unesc uriașe 
forțe sociale, luminează întregii lu
mi calea spre progres, spre socia
lism și comunism.

15 ani de aciIvit ale a ziarului „Steaua roșie” 

Salutul Comitetului raional Alba al P. M. R. 
către ziarul „Steaua roșie“

Cu prilejul împlinirii a 15 ani de la apariția primului număr al ziarului „Steaua roșie", Comitetul raio
nal Alba al P.M.R. adresează un călduros salut și felicită colectivul redacțional, pe colaboratorii și co
respondenții ziarului, muncitorii tipografi și difuzorii ziarului. De 15 ani, ziarul „Steaua roșie" condus și 
îndrumat permanent de Comitetul raional de partid militează în coloanele sale pentru traducerea în via
ță a sarcinilor trasate de partid pentru a-și îndeplini tot mai mult rolul de educator, organizator și mobili
zator colectiv al oamenilor muncii din raion, obținînd rezultate tot mai frumoase în ce privește legarea 
conținutului său de problemele politice și economice ce au stat în fața organizațiilor de partid și a orga
nelor și organizațiilor economice și de stat din raion. De la primul său număr ziarul „Steaua roșie", ur- 
mînd cu consecvență linia partidului, îndrumările date de către comitetul raional, a avut în centrul aten
ției munca pentru consolidarea succeselor obținute în dezvoltarea economică și culturală a raionului, des- 
fășurind o activitate sistematică pentru creșterea producției și productivității muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea calității produselor și continua dezvoltare a agriculturii noastre socialiste. Nu există 
domeniu de activitate în raion în care ziarul „Steaua roșie" să nu-și fi consemnat prezența. Pentru acti
vitatea desfășurată în cei 15 ani, oamenii muncii din raion stimează ziarul și îl apreciază.

Programul măreț al construcției socialiste elaborat de Congresul al III-lea, a pus în fața întregului nos
tru popor, sarcini deosebite la înfăptuirea cărora o largă contribuție trebuie să-și aducă și oamenii muncii 
din raion. Militînd cu și mai multă iiotărîre, desfășurînd o activitate plină de pasiune, ziarul „Steaua ro
șie" va reuși să-și îmbunătățească și mai mult munca de mobilizare a colectivelor de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderile raionului, a celor ce lucrează în agricultură, la înfăptuirea sarcinilor încre
dințate. Ancorat permanent în actualitate, ziarul „Steaua roșie" trebuie să dea cîmp larg experienței îna
intate, să susțină cu pasiune tot ce este nou și înaintat și să combată în același timp cu toată hotărîrea 
și intransigența rutina și tot ce împiedică mersul nostru înainte.

Ca instrument puternic de formare a conștiinței socialiste, de educație partinică, presa este chemată să 
lărgească și să îmbunătățească continuu propaganda marxist-leninistă, să lupte pentru puritatea ideologiei 
marxist-leniniste, să combată cu fermitate ideologia burgheză. In paginile ziarului să apară mai viu, mai 
pregnant, trăsăturile omului nou, însuflețit de dragostea fierbinte pentru patrie, educat în spiritul moralei 
comuniste.

Comitetul raional de partid urează colectivului redacțional al ziarului „Steaua roșie" noi și importante 
succese în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor țnărețe trasate de partid.

COMITETUL RAIONAL ALBA AL P.M.R.

Muncă entuziastă în întregul ration 
pentru îndeplinirea angajamentelor

Realizări de seama
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la Secția Ateliere 
centrale Aibă Iulia, sub îndrumarea 
organizație; de partid și cu sprijinul 
comitetului sindicatului, desfășurînd 
o largă întrecere socialistă pe bri
găzi și echipe, a reușit ca lună de 
lună să obțină realizări de seamă. 
A.stfel, pe cele zece luni din anul 
1964 planul producției globale a 
fost realizat în proporție de 112,7 la 
sută, iar planul producției marfă în

Bilanț rodnic
Muncitorii districtului C.F.R. Te- 

iuș au încheiat luna octombrie cu 
un bilanț ce reflectă strădaniile la 
întreținerea celor 35 km cale ferată 
în condiții de deplină siguranță a 
circulației.

In această perioadă, a fost apli
cată cu succes metoda de sudare a 
inimilor de încrucișare a căii, pre
cum și repararea tot prin sudură a 
șinelor patinante din apropierea sem
nalelor de ieșire și intrare din stație.

Pe lîngă lucrări de bună calitate, 

proporție de 117,43 la sută. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
9,7 la sută, indicele de calitate a 
fost realizat sută la sută și s-au 
realizat economii peste plan în va
loare de 350.000 lei.

Pe luna octombrie, planul pro
ducției globale a fost realizat în 
proporție de 122,65 la sută. De ase
menea, productivitatea muncii s-a 
realizat în proporție de 109,1%.

Coresp. TOTIR. IOAN

pe această perioadă planul a fost 
depășit cu peste 30 la suflă, reali- 
zîndu-se însemnate economii de ma
teriale.

La obținerea acestor rezultate a 
contribuit întreg colectivul de mun
că, evidențiindu-se echipa condusă 
de tov. Vlad Simion.

Coresp. OȚOI ADRIAN

Cu planul pe 11 luni îndeplinit
Mereu preocupat pentru a înde

plini sarcinile de plan la toți indi
catorii ca și angajamentele luate 
în întrecerea socialistă colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni din 
cadrul I.R.I.L. Alba Iulia, mobilizat 
de organizația de partid a reușit să 
înscrie la bilanțul realizărilor un 
binemeritat succes. Astfel, la finele 
a 10 luni planul producției globale a 
fost îndeplinit în proporție de 111,09 
la sută, iar cel al producției marfă 
în proporție de 108,61 la sută. Pe 
ramuri industriale cele mai mari 
realizări au fost obținute de ramura 
metalurgică, minereuri nemetalifere 
și cea extractivă a materialelor de 
construcții. Depășirea înregistrată 
în 10 luni a asigurat pe întreaga în
treprindere realizarea sarcinilor de 
plan la producția globală pe 11 luni 
în proporție de 100,86 la sută.

In cadrul întreprinderii noastre 
sînt multe ramuri ale căror colecti
ve, drept urmare a hărniciei de ca-

Recoltatul verzei de toamnă la
G.A.C. Micești.

re au dat dovadă în muncă au reu
șit să-și îndeplinească deja sarcini
le de plan pe întreg anul 1965. Așa, 
de pildă, ramura metalurgică și-a 
îndeplinit planul pe acest an în pro
porție de 106,29 la sută, ramura a- 
limentară în proporție de 119,7 la 
sută, cea de minereuri nemetalifere 
în proporție de 117 la sută și cea 
extractivă a materialelor de con
strucții în proporție de 110,25 la 
sută. Dintre secții, rezultatele cele 
mai mari au fost obținute de colec
tivele secțiilor mecanică, condusă 
de tov. Volonciu loan, turnătorie 
condusă de tov. Groza Nicolae și 
lăcătușerie II condusă de tov. Qor- 
laciu Ioan. De altfel aceste secții au 
încheiat planul pe acest an cu mult 
timp înainte.

(De la punctul de corespondenți 
de la I.R.I.L. Alba Iulia)



Oamenii muncii scriu ziarului
Succesele viitoare 
trebuie pregătite de pe acum

In anul pe care-1 încheiem peste 
puțin timp, unitățile C.F.R. din ca
drul Stației Teiuș au dobîndit rezul
tate deosebite în bunul mers al mun
cii. Lună de lună, colectivele de 
muncă de aici și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan, dînd pa
triei însemnate economii peste plan. 
In cele 10 luni care au trecut de la 
începutul anului, colectivul Depou
lui C.F.R. Teiuș a transportat cu 
trenuri de supratonaj aproape 150 
de mii tone, realizînd în același timp 
economii în valoare de peste 700 
niii iei.

Mobilizați de rezultatele obținute, 
colectivele de muncă din cadrul com
plexului desfășoară în aceste zile o 
susținută activitate pentru produc
ția anuiid viitor. Pretutindeni au 
fost întreprinse acțiuni pentru a se 
traduce în v iată planurile de mă
suri tehnico organizatorice stabilite 
cu prilejul prelucrării cifrelor de 
plan pe 1965. Astfel, dat fiind că 
pentru unitățile C.F.R. greul muncii 
îl prezintă perioada de iarnă au fost 
puse pe prim plan acele măsuri care 
asigură buna desfășurare a muncii 
în lunile de iarnă. In această direc
ție la Depoul de locomotive din Te
iuș, de pildă, au fost izolate toate 
instalațiile care sînt supuse înghe
țului de la locomotive, cele de apă 
și a fost pregătit întreg parcul de 
locomotive de rezervă pentru perioa
da de iarnă. Paralel cu aceste ac
țiuni au fost luate o serie de măsuri 
și pentru continua ridicare a cali
ficării cadrelor. Astfel, pe lingă 
cursurile de ridicarea calificării care 
au loc cu regularitate, în cadrul de
poului s-a început instruirea meca- 
nicilot1 și a lochiștilor cu probleme 
legate de mînuirea și întreținerea a- 
parata’iihiî locomotivelor pe timpul 
iernii. Au lest luate o serie de mă
suri pentru buna desfășurare a mun
cii și în cadrul stației, unde, de a- 
semerea. s-au luat măsuri pentru 
revizuirea si repararea întregii in
stalații care asigură siguranța cir
culației. Pe asemenea, pentru a asi
gura continua ridicare a calificării 
cadrelor în unitățile de pe raza com
plexului au fost cuprinși în diferite 
cursuri aproape i.000 de cursanți 
care își desăvîrșesc continuu mese
ria în care lucrează

Pe lîngă aceste rezultate aici se 
mai fac simțite și unele lipsuri le-

----------**----------

Un libret C.E.C. 
la patru locuitori

Printr-o susținută muncă de popu
larizare a avantajelor de care se 
bucură depunătorii de surplusuri bă
nești pe librete de economii C.E.C., 
Agenția C.E.C. Zlatna a reușit să 
obțină în acest an rezultate de sea
mă. De la 450 de consimțăminte, nu
mărul acestora s-a ridicat la 840, a- 
jungîndu-ăe ca în prezent fiecare al 
patrulea om al muncii din comuna 
Zlatna să fie depunător Ia C.E.C.

însemnate rezultate în acest sens 
au obținut și mandatarii C.E.C. din 
comunele Feneș, Almaș și Valea Do
sului. Ca urmare a muncii desfășu
rate în rîndul locuitorilor acestor co
mune, numărul depunătorilor a a- 
juns la aproape 4.500 și este în con
tinuă creștere.

BĂIȘAN NICOLAE 

IN CLIȘEU : O parte din vacile de lapte ale gospodăriei colective 
din Cistei.

gate de asigurarea condițiilor de 
odihnă a celor ce însoțesc trenu
rile. După sosirea din cursă de 300- 
400 km mecanicii și fochiștii ca și 
celălalt personal de tren au nevoie 
de odihnă, ca apoi să se poată în
toarce din nou la muncă. La Teiuș, 
însă, asemenea condiții n-au fost 
încă asigurate. Dormitorul persona
lului de tren, a cărui reparație a în
ceput de mult, nu este nici azi ter
minat, deși termenul era pînă la 1 
octombrie. Direcția regională C.F.R. 
Cluj, care cunoaște bine această sta
re de lucruri trebuie să ia măsuri 
urgente pentru terminarea lucrărilor, 
deoarece iarna, cum bine este știut, 
nu ține cont că semnalul la stația 
Teiuș este pe oprire. Ea intră fără 
a avea liber. De altfel trebuie ară
tat că și în ce privește asigurarea 
stației pentru perioada de iarnă 
încă nu s-a făcut totul. Aici încă 
nu s-a făcut aprovizionarea cu com
bustibilul necesar pentru încălzirea 
sălilor de așteptare.

Pînă la sfîrșitul anului a mai ră
mas timp destul de puțin. De aceea 
pregătirea temeinică a succeselor a- 
nului ce vine trebuie urgentată, ast
fel ca încă din prima zi a noului an, 
să putem să ne îndeplinim sarcinile 
sporite, dar în același timp mobiliza
toare ce ne revin. Colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
cadrul Complexului C.F.R. Teiuș 
sînt hotărîte să-și sporească și mai 
mult rezultatele de pînă acum. Ei 
trebuie însă sprijiniți ca să poată 
să-și desfășoare munca în cele mal 
bune condiții încă din prima zi a 
noului an.

V. STREMȚAN
(Din punctul de corespondenți al 

Complexului C.F.R. Teiuș)

Pe scena
Intre colectivul căminului cultural 

din satul Presaca și comitetul de fe
mei de aici s-a statornicit, în ulti
mul timp, o strînsă colaborare. Și, 
drept urmare, sînt tot mai dese ie
șirile femeilor pe scenă în cadrul u- 
nor programe artistice bine pregăti
te și apreciate de oamenii satului.

Duminica trecută, talentatele ar
tiste amatoare din Presaca au urcat 
din nou treptele scenei. De astăda- 
tă însă, ele și-au prezentat progra
mul pe scena căminului cultural din 
Feneș, dovedindu-se la fel de bine

Preocuparea noastră pentru 
îndeplinirea planului de lapte

Sectorul zootehnic al gospodăriei 
agricole colective din Teiuș se dez
voltă pe zi ce trece tot mai mult și 
odată cu aceasta crește și producti
vitatea animalelor. In prezent gos
podăria noastră dispune de 564 bo
vine din care 114 vaci și 30 juninci, 
80 scroafe și 20 scrofițe, peste 1.000 
ovine și un însemnat număr de pă
sări. Paralel cu creșterea unui efec
tiv tot mai mare de animale, preo
cuparea noastră principală este în-

Măsuri
ce se impun

Am trecut într-una din zile pe la 
secția de tăbăcărie a cooperativei 
„Mureșul" din Alba Iulia și drept 
să vă spun că am văzut aici lucruri 
care unele m-au bucurat, iar altele 
m-au întristat. In primul rînd așa 
după cum s-a răspîndit și vestea, 
aici se execută lucrări de calitate. 
Numai că nu sînt asigurate condiții 
pentru o cît mai bună desfășurare 
a muncii. Secția este lipsită de aju
torul cooperației, în special în ce 
privește asigurarea spațiului de us
care a pieilor. Și nu este un lucru 
de neluat în seamă. Bazat pe 
faptul că în secție se va amenaja o 
uscătorie au fost preluate pentru lu
cru un mare număr de piei. Dar spre 
surprinderea tuturor și în special a 
noastră a clienților, azi sîntem a- 
mînați de pe o zi pe alta deoarece 
nici pină azi uscătoria n-a fost ter
minată. Cum timpul s-a răcit și du
pă cuip se vede tot plouă, pieile nu 
pot fi uscate și sîntem puși în si
tuația să tot așteptăm.

Se vede că tovarășii din condu
cerea cooperativei au uitat că de aici 
încolo vine iama și că fiecare unitate 
trebuie temeinic pregătită pentru 
perioada acestui anotimp. Altfel nu 
se poate realiza nici planul de pro
ducție și nu poate fi deservită nici 
populația. Iată de ce socotim nece
sar ca, acum cît încă se mai poate, 
tovarășii din conducerea cooperti- 
vei „Mureșul* din Alba Iulia să ia 
măsuri pentru a amenaja uscătoria 
din cadrul secției de tăbăcărie.

NELU TRIFLJ 
Vințul de Jos

vecinilor
pregătite. Solista Stanciu Maria a . 
fost rechemată de cîteva ori pe sce
nă. Și, nu întîmplător. A interpre
tat cu multă măiestrie cîntecele „Lu
ceafăr de lîngă lună", „Vin ciobanii 
de la munte", ,,Badea meu e țapi
nar" și altele. Răsplătite cu multe 
aplauze au fost apoi și tovarășele 
Nicula Maria, Haneș Cornelia, Sîr- 
bu Anica, Groza Elena, Adam Elena 
și Roman Maria care și-au interpre
tat cu multă finețe rolurile din piesa 
de teatru „Precupeața".

OPRUȚA PARASCHIVA

dreptată tot timpul asupra aplicării 
unui întreg complex de măsuri zoo- 
veterinare care să ducă Ia continua 
creștere a productivității animalelor, 
la creșterea producției de carne șl 
lapte pe fiecare cap de animal fura
jat. Printre acestea se numără per
manentizarea cadrelor, crearea unui 
lot valoros de animale de reproduc
ție, adăpostirea și îngrijirea cores
punzătoare, precum și orientarea 
pentru o furajare cît mai chibzuită 
a animalelor și în special a vacilor 
de lapte. Și, ca urmare a măsurilor 
luate, rezultatele nu s-au lăsat prea 
mult așteptate. Pe cele zece luni a- 
le acestui an producția de lapte pe 
cap de vacă furajată se ridică la 
1750 litri, față de 1600 litri planifi
cat. De asemenea, pînă la data de 
1 noiembrie, tov. Roman loan de la 
lotul de 12 vaci pe care le are în 
primire a realizat cîte 1930 litri lap
te. Și astfel de rezultate au obți
nut și tov. Oprița Ilie, Sabău Vasi- 
le și alți ingrijitori-mulgători, ceea 
ce reprezintă o dovadă că pînă la 
sfîrșitul anului producția planifica
tă de 1800 litri lapte va fi îndepli
nită și chiar depășită în medie cu 
200 litri. Creșterea producției de lap
te este oglindită și prin faptul că 
pînă la această dată, din cei 80.000 
litri s-au și livrat statului pe bază de 
contract cantitatea de 74.732 litri 
lapte de vacă, realizînd un frumos 
venit.

Succesele de pînă acum se dato-

Corespondenți voluntari fruntași
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Să-i fi intrat oare în obicei?

PADURARU ALEXANDRU 
revizia de vagoane — Teiuș

In anii din urmă au fost ridicate 
și date în folosința oamenilor mun
cii din Zlatna o seamă de blocuri, 
unele mai frumoase și mai confor
tabile de cît celelalte. Și se poate 
spune că majoritatea locatarilor, re
cunoscători partidului pentru con
dițiile optime de locuit create, ma
nifestă grijă deosebită față de spa
țiul pe care îl ocupă, încadrîndu-se 
în același timp în disciplina oare
cum impusă de conlocuirea mai 
multora în aceeași clădire. .

Se vede treaba însă, că tovarășul 
Ilie Florea, chimist la U.C.M., ține 
cu tot dinadinsul să facă excepție de 
la această regulă. Și iată de ce. Din 
apartamentul pe care-1 ocupă în blo
cul „B“, scara C, în ultimul timp 
răzbat tot mai des pînă tîrziu în 
noapte tot felul de zgomote care

Pe urmele materialelor publicate
Bunurile sînt puse la adăpost

Intr-o vreme, ușile și geamurile 
noului local de cămin cultural, în 
construcție la Benic, erau fără grijă 

resc atît îngrijitorilor-mulgători cît 
și consiliului de conducere ai gos
podăriei colective care s-a preocu
pat îndeaproape de asigurarea unei 
puternice baze furajere necesară 
îirănirii chibzuite a animalelor, fac- 
tor important ce contribuie în mod 
nemijlocit la sporirea producției de 
lapte. Astfel, gospodăria colectivă 
din Teiuș are depozitate în prezent 
1 382 tone siloz, fîn natural de pe 
peste 200 ha, trifoi, lucernă și bor- 
ceag'de pe suprafața de 102 ha, 
ptecum și însemnate cantități de 
coceni de porumb, paie de ovăz, 
pleavă și altele. Menționez că In 
scopul economisirii unor cantități 
cît mai mari de furaje, animalele 
sînt scoase și în prezent la pășune, 
iar completarea rațiilor de furaje se 
face cu borhot de sfeclă de zahăr în 
amestec cu pleavă de ovăz.

Desigur, rezultatele de pînă a- 
cum nu ne mulțumesc. Pentru obți
nerea m continuare a unor produc
ții ridicate de lapte, în cadrul colec
tiviștilor care lucrează la ferma de 
vaci se desfășoară o însuflețită în
trecere socialistă pentru a obține de 
la fiecare iot de vaci cît mai mult 
lapte, a respecta cu strictețe rațiile, 
programul de grajd stabilit, precum 
și toate indicațiile tehnice primite 
din partea specialiștilor. Prin mă
surile luate oe către consiliul de con
ducere al gospodăriei colective, cît 
și prin munca însuflețită ce o depun 
zi de zi colectiviștii de la ferma de 
vaci, există condiții ca producțiile 
de lapte ce se obțin să fie sporite și 
mai mult.

MUNIFAN IOAN 
brigadier zootehnic G.A.C. Teiuș

V1NȚAN VICTORIA 
bibliotecară — Ciugud

conturbă pe cei ce se odihnesc. Așa, 
s-a întîmpiat în noaptea de 13 spre 
14 octombrie. Așa au stat lucrurile i 
apoi și în noaptea de 1 spre 2 no- 
iembrie. S-a petrecut la ’tovarășul 
Ilie Florea și n-ar fi fost nimic da
că petrecerea n-ar fi durat pînă a- 
proape de ziuă conturbînd liniștea 
multor locatari.

Să-i fi intrat oare tovarășului I- 
lie Florea acest lucru în obișnuință? 
N-ar fi rău dacă conducerea uzinei 
i-ar adresa această întrebare. N-ar 
fi rău apoi ca tovarășii de la sec
torul I.G.O. Zlatna să aplice cu 
strictețe regulamentul de bloc ast
fel ca asemenea cazuri să nu se mai 
repete.

VILSĂNESCU GHEORGHE 
și VOLONCIU VALF.R

păstrate, supuse degradării.
Sesizat acest fapt de unul din co

respondenții noștrii, în materialul 
„Pînă cînd această situație"?. Sfa
tul popular al comunei Benic a fost 
aspru criticat. Și, ca urmare, lipsu
rile semnalate au fost lichidate. In 
răspunsul trimis redacției s-a ară
tat că ușile și geamurile sînt fie
care montate la locul lor și că pe 
viitor se va acorda mai multă 
gri jă bunului obștesc.

Au fast luate măsuri
Comună cu forțe suficiente pentru 

a desfășura o susținută activitate 
culturală, Mihalțul s-a dovedit totuși 
deficitar în ultimul timp la acest 
capitol.

Faptul a fost criticat în materia
lul „Răsunet fără ecou" și, în răs
punsul trimis redacției, sfatul popu
lar comunal arată că a analizat si
tuația și a luat măsuri pentru reme
dierea lipsurilor din activitatea cul
turală. In acest sens — se arată în 
răspuns — au fost luate măsuri 
pentru reactivizarea formațiilor ar
tistice, pregătirea și prezentarea de 
programe cultural-educative pe sce
nă proprie și în deplasare în satele 
Cistei, Obreja. Vințul de Jos, Sîn- 
timbru, Cricău, Galda de Jos și 
altele.

Pe cînd răspunsul!
In urma notei critice cu privire 

la situația de pe strada Zorilor, con
ducerea I.G.O. Alba Iulia era da
toare redacției cu un răspuns în 
care să se arate că lipsurile semna- 
late au fost lichidate. Răspunsul în- f 
să, întîrzie în timp ce apa din ba
zinul de la „Dacia" se scurge tot 
în stradă. Pe cînd răspunsul tova
răși de la I.G.O.? Dar faptele me
nite să pună capăt deficiențelor de 
pe această stradă?



VIAȚA DE PARTID
^Munca politică—educativă 

în sprijinul producției
Colectivul de muncă de la 

I.U.C.F. — Baza de utilaje Alba 
lulia execută lucrări de reparații și 
întreținere la diferite utilaje grele 
ca, buldozere, excavatoare, moto- 
compresoare și altele, necesare la 
executarea construcțiilor forestiere. 
De felul cum colectivul nostru de 
muncă își îndeplinește sarcinile de 
plan de a face reparațiile la timp și 
de bună calitate, depinde în cea 
mai mare măsură îndeplinirea pla
nului de producție de către șantiere
le cărora noi le executăm reparații
le. Sarcina aceasta de importanță 
deosebită a stat și stă mereu în cen
trul activității organizației de partid, 
a întregului colectiv de muncă. Și, 
Țără îndoială că rezultatele obținute 
de inginerii, tehnicienii și muncito- 

întreprinderii noastre, de la în
ceputul anului și pînă în prezent. în 

ceea ce privește îndeplinirea sarcini
lor ijconomice, sint grăitoare. Astfel, 
planfil de producție a fost îndeplinit 
în proporție de 107,7 la sută, iar la 
cel mai important indicator de plan, 
productivitatea muncii, planul a fost 
depășit cu 13 la sută.

De curînd, în cadrul I.U.C.F. — 
Baza de utilaje Alba lulia a avut 
loc adunarea generală a organiza
ției de bază pentru dare de seamă 
și alegeri. Cu acest prilej, membri 
de partid au analizat, felul cum a 
muncit biroul organizației de bază 
de la ultimele alegeri și pînă în pre
zent, pentru organizarea și mobili
zarea tuturor forțelor la îndeplinirea 
sarcinilor politice și economice ce au 
stat în fața organizației de bază.

Un loc important în cadrul discu
țiilor purtate pe marginea dării de 
seamă a biroului organizației de 

«JCțEă l-a ocupat munca politică-edu- 
cativă.

In această privință un rol hotărî» 
tor îl are învățămîntul de partid. Ți- 
nînd seama de necesitatea ridicării 
continue a nivelului de pregătire po
litică a fiecărui membru și candidat 
de partid, biroul organizației de 
bază a organizat în cursul anului de 
învățămint 1963/1964 un curs seral 
de partid anul II și un cerc de stu
dierea Istoriei P.M.R. anul I în 
care au fost încadrați toți membrii 
și candidații de partid, precum și o 
parte din activul fără de partid al 
organizației de bază. Periodic, bi
roul organizației de bază a anali
zat felul cum se desfășoară învăță- 
mîntul de partid, cum se preocupă 
membri de partid de studiu, care 
este' eficiența celor studiate și însu- 
șite^^ procesul de producție. Aceas
ta ^Kacut ca invățămîntui de partid 
sărtț desfășoare în bune condițiuni, 
iar rezultatele obținute de cursanți, 
atît în ce privește însușirea materia
lului studiat cît și rezultatele în pro
ducție să se ridice la nivelul sarci
nilor actuale. Tov. Iosa Petru, Mun
tean Dumitru, Dreghici loan și mulți 
alții, aplicînd în viață cele însușite 
la învățămîntul de partid, sînt frun-

Potrivit prevederilor Statutului 
U.T.M. și în anul acesta au loc a- 
dunări pentru dări de seamă și ale
geri în toate organizațiile U.T.M. 
din cuprinsul raionului nostru.

Se poate aprecia că anul trecuta- 
dunările de alegeri au constituit un 
mijloc important de analiza muncii 
desfășurate de organizațiile U.T.M. 
pentru traducerea în viață a sarcini
lor r^îeșite din hotărîrile partidului, 
ho^irile organelor superioare și 
cele proprii. Materialele prezentate 
au constituit o bază de discuție, au 
scos la iveală rezultate bune obți
nute, au criticat neajunsurile șl 
cauzele acestora, iar hotărîrile a- 
doptate prin conținutul lor au con
stituit un factor de mobilizare a ti
nerilor utemiști la obținerea de noi 
succese în producție, în munca da 
educare comunistă a tineretului.

Faptul că s-a acordat atenție con
ținutului dărilor de seamă și proiec
telor de hotărîri a dus la creșterea 
participării utemiștilor la dezbaterea 
problemelor ridicate. Astfel, în orga
nizațiile de bază de la U.C.M. Zlat- 
na, G.A.C. Șard și Mihalț, în cadrul 
adunărilor de alegeri s-a dezbătut te
meinic felul cum au muncit organiza
țiile IjTT.iM. privind mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sarcinilor 
de producție, educarea comunistă 
a tineretului și altele.

Totuși, față de posibilitățile exis
tente, nu în toate organizațiile 
U.T.M. pregătirea și desfășurarea 
alegerilor au constituit un prilej de 
mobilizarea tinerilor la viața de or- 

tași în întrecerea socialistă, dovedesc ; 
multă preocupare pentru îndeplini- ' 
rea sarcinilor ce le sint încredințate. | 

In cadrul dezbaterilor ce au avut I 
loc, în adunarea generală a organi
zației de bază pentru dare de seamă 
și alegeri, pe bună dreptate biroul 
organizației de bază a fost criticat 
pentru faptul că nu în toate cazurile 
s-a preocupat de buna desfășurare 
a învățămîntului de partid, din care 
cauză s-au semnalat unele lipsuri în 
ceeace privește calitatea discuțiilor 
și frecvența la ședințele cercului și 
cursului.

O influență pozitivă în ce privește 
educarea politică a membrilor și can- 
didaților de partid și în general a 
întregului colectiv de muncă l-a a, 
vut expunerea de conferințe pe dife
rite teme cu caracter ideologic, po
litic și economic. Astfel, în fața ac
tivului fără de partid a fost expusă 
conferința „înaltul titlu de membru 
de partid*, „Centralismul democra
tic și democrația internă de partid* 
și altele.

In urma controlului efectuat de 
membrii biroului organizației de 
bază s-au constatat unele lipsuri în 
ce privește grija pentru buna întreți
nere a utilajelor. In scopul lichidă
rii acestor lipsuri a fost organizată 
o ședință cu întreg colectivul de 
muncă in care s-a făcut expune
rea: Grija față de avutul obștesc. 
Alte teme expuse au tratat probleme 
ca, reducerea prețului de cost, căile 
ce duc la creșterea productivității 
muncii și altele.

In cadrul întreprinderii am avut și 
unele manifestări de indisciplină. Ă- 
șa, de exemplu, tov. Mihălțan Tra
ian și Barbu Virgil, erau indiscipli- 
nați la locul de muncă, nu foloseau 
din plin timpul de lucru. Biroul or
ganizației de bază a discutat cu a- 
cești tovarăși despre respectarea în
tocmai a disciplinei socialiste, le-au 
arătat greutățile pe care ei le crea» 
ză prin comportarea lor procesului 
de producție în îndeplinirea sarci
nilor de plan etc.

Eficiența ajutorului dat de biroul 
organizației de bază celor doi tova
răși este oglindită în aceea că ei 
au lichidat cu lipsurile, situîndu-se 
în rîndul muncitorilor fruntași în 
producție.

Adunarea generală a organizației 
de bază de dare de seamă și alegeri 
a încredințat noului organ ales sar
cini deosebit de importante în ceea 
ce privește munca politică-educati- 
vă in cadrul întreprinderii noastre. 
Avînd mereu in atenție aceste sar
cini, trăgind învățăminte din expe
riența ciștigată, cît și din lipsurile 
ce au fost semnalate și criticate de 
membri de partid, noul birou al or
ganizației de bază va munci în așa 
fel ca munca politică-educativă să 
fie la înălțimea sarcinilor trasate de 
partid.

NISTOR AUREL
secretar al organizației de bază 

I.U.C.F. — Baza de utilaje A.-Iulia 

Adunări de dări de seamă $i alegeri 
în organizațiile U.T.M.

ganizație, la realizarea sarcinilor re
ieșite din hotărîri. Organizații ca 
cele de la Stănija I și II, I.G.O. Al
ba lulia, I.R.T.A. Alba lulia. Valea 
Dosului, Intregalde, Almașul Mare 
și altele s-au mărginit doar la în
tocmirea dărilor de seamă și mobi
lizarea «temiștilor pentru adunare.

La unele organizații frecvența la 
adunări a fost slabă, așa cum a fost 
la Șantierul 4 construcții, T.R.C.H. 
Alba lulia, Ighiu, Valea Dosului, din 
care cauză alegerile au trebuit să 
fie animate.

La unele organizații U.T.M. dări
le de samă nu au fost suficient de 
analitice, ele tratînd în general pro
bleme importante ca: mobilizarea ti
neretului în întrecerea socialistă, 
creșterea productivității muncii, îm
bunătățirea calități produselor, îm
bogățirea cunoștințelor profesionale, 
educarea comunistă a tineretului, 
fără însă să constituie peste tot un 
prilej de generalizare a experienței 
pozitive.

Proiectele de hotărîri, în unele or
ganizații, au fost, de asemenea ge
nerale, deoarece organizațiile 
U. T. M. nu s-au consultat în 
prealabil cu organele locale de 
partid, cu organizațiile de masă, asu
pra acțiunilor ce trebuiesc întreprin
se pentru realizarea sarcinilor de

Zile hotăritoare pentru soarta recoltei anului viitor

(u toate forțele la arat și semănat!
Un merit deosebit

Timpul ploios din ultima vreme a 
îngreunat mult desfășurarea în bu
ne condițiuni a lucrărilor de pregă
tirea terenului și executarea însă- 
mînțărilor. Totuși, acolo unde bri
gadierii de cîmp și șefii de echipă 
și-au organizat mai bine munca, mo- 
bilizînd în fiecare zi un număr mare 
de colectiviști la lucru, rezultatele 
de pînă acum sînt mulțumitoare. Re
coltatul culturilor tîrzii a fost termi
nat. iar lucrările de însămînțări se 
apropie de sfîrșit. Printre unitățile 
agricole socialiste cu principalele 
lucrări agricole de toamnă mai a- 
vansate se numără și gospodăria co
lectivă din Ighiu. Aici, în urmă cu 
cîteva zile, recoltatul culturilor tîr
zii a fost terminat, iar semănatul 
griului se apropie de sfîrșit.

Pe lîngă membrii consiliului de 
conducere al gospodăriei colective 
din Ighiu, un merit deosebit pentru 
buna organizare a muncii și mobili
zarea colectiviștilor pentru executa
rea la ti șip a lucrărilor din actuala 
campanie revine și brigadierului de 
cîmp Muntean loan, care prin exem
plul personal și-a cîștigat stima co
lectiviștilor obținind cele mai bune 
rezultate. Merită să fie scoși în evi
dență colectiviștii David Traian, Pâ
rău Lina. Clamer Rudolf, Crișan Ve
ronica. Dumitru Partenie, Cismaș 
Veronica. Suciu Anghel și mulți 
alții care zi de zi participă la lucru 

Coresp. P. DĂNILA 

Fiecare clipă prielnică
trebuie folosită din plin

Gospodăria colectivă din Mihalț 
are de însămînțat în toamna aceas
ta 860 ha cu grîu. Tot 860 ha are 
eultivate cu porumb care reclamă o 
recoltare urgentă.

Cum stă gospodăria colectivă de 
aici cu executarea lucrărilor agrico
le de toamnă? Răspunsul este con
cretizat prin fapte. La această uni
tate agricolă, lucrările agricole din 
actuala campanie sînt rămase în 
urmă. Pînă la data de 5 noiembrie 
s-a însămînțat abia 72 la sută din 
suprafața planificată și s-a recoltat 
32 la sută din suprafața cultivată 
cu porumb. Slaba preocupare a con
siliului de conducere în ceea ce pri
vește eliberarea operativă a tere
nurilor și pregătirea lor pentru în
sămînțat își spun cuvîntul.

Pentru intensificarea ritmului la 
însămînțatul griului și recoltatul po
rumbului. consiliul de conducere, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, are datoria să ia urgente 
măsuri în direcția mobilizării co
lectiviștilor la lucru, folosirii chib
zuite a utilajelor proprii și a timpu
lui prielnic de lucru.

Coresp. C. POPA

plan, înfrumusețarea satelor și a o- 
rașului etc.

Pentru buna desfășurare a adu
nărilor de dare de seamă și alegeri 
din acest an este necesar ca docu
mentele ce se prezintă — darea de 
seamă și proiectul de hotărîri — 
să fie pline de conținut, să aibă un 
caracter concret, combativ, de a- 
ceasta depinzînd nivelul discuțiilor 
și reușita adunărilor generale. Pen
tru aceasta este necesar ca dările de 
Seamă să abordeze cele mai esențiale 
probleme, să facă o apreciere temei
nică a muncii, să generalizeze ceea
ce este pozitiv în activitatea orga
nizațiilor de bază, a utemiștilor, să 
scoată la iveală în spirit critic și 
autocritic lipsurile, să propună mă
suri practice pentru continua îm
bunătățire a muncii organizației de 
bază. întocmirea dării de seamă și 
a proiectului de hotărîri este o sar
cină de mare răspundere a comite
telor U.T.M. Folosind din plin ex
periența anilor trecuți este necesar 
ca organizațiile U.T.M. Ia întocmi
rea dărilor de seamă șî a proiectelor 
de hotărîri să antreneze pe cei mal 
buni utemiști, cu experiență în mun
ca de organizație, ingineri, tehni
cieni, maiștri, să ceară în perma
nență sprijinul organelor și organi
zațiilor de partid, să se sfătuiască

Toate lucrările executate la timp
Executarea la timp și de bună ca

litate a volumului mare de lucrări 
agricole din actuala campanie a im
pus și consiliului de conducere al 
gospodăriei colective din Galda de 
Jos să organizeze din timp și cu 
toată răspunderea munca în fiecare 
sector de activitate. Desigur, forțele 
și mijloacele de lucru principale e- 
xistente în cadrul gospodăriei noas
tre au fost îndreptate la recoltarea 
culturilor tîrzii și executarea însă- 
mînțărilor de toamnă. Lucrările au 
fost repartizate pe brigăzi și echipe. 
Brigăzii a 11-a de cîmp pe care o 
conduc, i-a revenit sarcina de a 
insămînța în toamna aceasta 7 ha 
orz. 6 ha secară și 105 ha grîu. De 
asemenea, am avut repartizat să re
coltăm porumbul de pe 65 ha, car
tofii de pe 7 ha și sfecla de zahăr 
de pe suprafața de 7 ha.

Trebuie grăbit și culesul porumbului
Rezultatele de pînă acum ta insă- 

mințările de toamnă dovedesc preo
cuparea consiliului de conducere al 
gospodăriei colective din Oarda de 
Jos in ce privește îndeplinirea a- 
cestei importante sarcini. Aici, pînă 
la data de 1 noiembrie s-au însămîn
țat 20 ha cu secară, 15 ha cu orz și 
324 ha cu grîu din cele 355 ha pla
nificate. De asemenea, s-au recoltat 
cartofii și sfecla de zahăr de pe în
treaga suprafață cultivată.

Cu toate acestea, la Oarda de 
Jos, recoltatul porumbului continuă 
să fie mult rămas în urmă și la a- 
ceastă dată. Din cele 234 ha culti
vate cu porumb, s-a recoltat doar 
suprafața de 83 ha. Ritmul lent în 
care se desfășoară culesul porum- 

cu conducerile tehnico-administrati- 
ve ale întreprinderilor, secțiilor, iar 
la sate cu consiliile de conducere 
ale gospodăriilor colective, .să se a- 
nalizeze temeinic activitatea orga
nizației, să se studieze fiecare mă
sură propusă pentru îmbunătățirea 
muncii.

Toate organizațiile U.T.M., indi
ferent de locul unde activează, în 
fabrică, pe Șantier, în mină, sau 
S.M.T., in G.A.S. sau G.A.C. trebu
ie să analizeze cu cea mai mare a- 
tenție cum participă tinerii la înde
plinirea sarcinilor ce le revin din 
planul de producție, antrenarea lor 
în întrecerea socialistă pe bază de 
anagajamente concrete, îmbunătă
țirea calității produselor, economi
sirea de materii prime și materiale, 
la reducerea consumului de energie 
electrică, contribuția lor la creșterea 
productivității muncii, la reducerea 
prețului de cost și realizarea de) e- 
conomii, preocuparea pentru califi
carea și ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor.

Un loc important în dările de 
seamă ale organizațiilor U.T.M. de 
pe șantierele de construcții trebuie 
să-i ocupe munca politico-educativă 
desfășurată în rîndurile tinerilor 
pentru efectuarea de lucrări de bu
nă calitate, scurtarea termenelor de

NICOLAE CONSTANTIN 
prim-secretar al Comitetului raional 

Alba al U.T.M.

<Continuare în pag. 4-a)

Sprijiniți de către mecanizatorii 
S.M.T. Alba lulia și folosind cu pri
cepere fiecare oră bună de lucru în 
cîmp, am reușit ca pînă la data de 
1 noiembrie să terminăm însămînță- 
rile de toamnă pe întreaga suprafață 
de teren planificată. Tot pînă la a- 
ceastă dată am terminat recoltatul 
cartofilor și a sfeclei de zahăr. Și 
paralel cu aceasta s-a recoltat po
rumbul de pe suprafața de 35 ha. 
In aceste zile, colectiviștii din bri
gada a H-a în frunte cu tov. Șo- 
nea Maria, Herlea loan, Vîntu Ve
ronica, Breaz Vasile și alții dau zor 
la culesul porumbului și transportul 
cocenilor pentru eliberarea grabnică 
a terenului în vederea executării a- 
răturilor adinei de toamnă.

CRIȘAN SILVIU 
brigadier de cîmp G.A.C. 

Galda de Jos

bului (30 ha într-o săptămînă) va 
îngreuna mult eliberarea terenului 
de coceni și aceasta va împiedica e- 
xecutarea arăturilor adînci de toam
nă.. De aceea, conducerea gospodă
riei colective de aici este chemată 
să-și mobilizeze toate forțele la re
coltatul grabnic al porumbului. Șî, 
aceasta se poate face. Colectiviștii 
din Oarda de Jos au dovedit nu o- 
dată că dispun de forțe suficiente și 
în frunte cu tov. Stoia loan, Lăn- 
crănjan Rafila, Giura Cleonit, Ji- 
botean Gheorghe, Stoia Petru și 
mulți uiți colectiviști harnici 
pot să recolteze porumbul în scurt 
timp de pe întreaga suprafață culti
vată.

Coresp. Gh. SASU

S Folosind din plin timpul bun > 
? de lucru colectiviștii din Ighiu ? 
j ajutați de mecanizatori însămîn- ( 
) țează grîul pe ultimele suprafețe. >

7/2 Editura politică a apărut:

Despre comunismul științific
Lucrarea reprezintă o culegere de 

fragmente din operele clasicilor mar- 
xism-leninismului grupate în un
sprezece capitole, fiecare dintre ele 
corespunzînd unei probleme de bază 
a comunismului științific.



Mal multă atenție respectării normelor 
de tehnica securității

Partidul și guvernul nostru a- 
cordă, an de an, o atenție tot mai 
sporită asigurării tuturor condiții
lor necesare bunei desfășurări a 
muncii, ușurării eforturilor fizice, în
lăturării îmbolnăvirilor profesionale 
și a accidentelor în muncă. Grija 
pentru ocrotirea sănătății și vieții 
celor ce muncesc este oglindită de 
măsurile importante ce se iau . în 
domeniul protecției muncii, prin în
zestrarea întreprinderilor cu apara- 
taje, dispozitive și instalații de pro
tecție, prin măsurile ce se iau pen
tru reducerea timpului de lucru în 
unele sectoare, acordarea de conce
dii suplimentare, de sporuri bănești 
pentru condițiile de muncă, echipa
ment de protecție etc. Numai în a- 
cest an în raionul nostru au fost a- 
locate pentru luarea diferitelor mă
suri de protecție aproape 2 milioa
ne lei.

In lumina sarcinilor ridicate de 
această importantă problemă, comite
tele sindicatelor, care exercită con
trolul obștesc asupra respectării re
gulilor de protecția muncii, a apli
cării normelor de tehnica securității 
și de igienă a muncii desfășoară o 
susținută muncă politico-educativă 
de masă, pentru continua întărire a 
disciplinei socialiste a muncii, pen
tru dezvoltarea unei opinii de masă 
împotriva celor ce încalcă normele 
de tehnica securității și regulile de 
protecția muncii. Demn de scos în 
evidență este faptul că pentru a ob
ține rezultate cît mai bune în aceas
tă direcție, la îndrumarea organiza
țiilor de partid, au fost antrenate în 
efectuarea de controale obștești co
misiile de protecția muncii din în
treprinderi și s-au format și colec
tive de control pe secții. Cu spriji
nul conducerilor administrative s-au 
afișat lozinci mobilizatoare, s-a fă
cut instruirea și examinarea mun
citorilor și a personalului tehnico- 
ingineresc cu normele de tehnica se
curității. La U.C.M. Zlatna, Depoul 
C.F.R. Teiuș, Secția Ateliere centra
le din oraș, și altele, acțiunile de 
control obștesc întreprinse au dat 
rezultate deosebite. La U.C.M. în 
perioada de control au fost făcute 
114 propuneri de buna protecție a 
muncii, dintre care 84 au fost rezol
vate în perioada de desfășurare a a- 
cestei acțiuni. Ca urmare a măsu
rilor luate în continuare, la această 
unitate numărul accidentelor a scă
zut simțitor înregistrîndu-se doar 4 
cazuri ușoare față de 11 înregistrate 
în aceeași perioadă a anului trecut. 
Rezultate bune în acțiunea de con
trol pe linia protecției muncii au 
fost obținute și de către comitetele 
sindicatelor de la întreprinderea de 
morărit, secția Ateliere centrale, 
secția L 11, Complexul C.F.R. Te- 
iuș-Coșlariu. La Atelierul de zonă 
C.F.R. Alba Iulia întreaga acțiune 
de control care a avut loc de cu- 
rînd s-a desfășurat sub lozinca ..Fie
care muncitor, să facă cel puțin o 
propunere pentru îmbunătățirea stă
rii tehnicii securității în procesul de 
producție*1. Consiliul local al sindi
catelor,. a îndrumat permanent co

Sectoarele miniere mai bine aprovizionate!
Zlatna, bătrînul centru ai celor 

ce scot din adîncuri bogăția, a cu
noscut în anii puterii populare o dez
voltare care grafic aproape că nici 
nu poate fi exprimată. Obiective in
dustriale noi, în care stăpînește teh
nica de prim rang, fac din Zlatna un 
centru în plină dezvoltare. S-au ri
dicat în ultimii ani aici, numeroase 
blocuri pentru mineri, s-au con. 
struit magazine, școală medie, s-au 
construit atîtea îneît fața de azi a 
Zlatnei te îneîntă, îți umple inima 
de mîndrie.

Cum bine este știut, aici la nu
mai cîțiva km se află sectoarele Ex
ploatării miniere Zlatna, sectoare 
unde lucrează sute și sute de mi
neri, ingineri și tehnicieni. Pentru 
ei, prin grija partidului și guvernu
lui s-au ridicat blocuri noi pentru 
locuit, au fost deschise magazine 
care desfac un volum sporit de pro
duse industriale și alimentare. Zil
nic prin aceste magazine trec sute 
și sute de mineri, care doresc să se 
aprovizioneze cu produse tot mai 
multe și de calitate tot mai bună. 
Și în majoritatea cazurilor se poate 
spune că ei sînt satisfăcuți de pro
dusele pe care le găsesc în maga
zinele ce le stau la dispoziție.

Dar, cu siguranță că satisfacția mi
nerilor ar fi cu mult mai mare dacă 
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mitetele sindicatelor ca acestea să 
dezbată pe larg atît în adunările lu
nare ale grupelor, cît și în consfă
tuirile de producție la nivelul între
prinderilor, problemele protecției 
muncii, cauzele care au generat ac
cidente și boli profesionale, propu- 
nînd măsuri concrete pentru înlătu
rarea unor astfel de lipsuri în vii
tor. Nu de puține ori, în adunările 
lunare ale grupelor s-a luat poziție 
hotărîtă față de cazuri ca acela de 
la Atelierul de zonă C.F.R., unde 
muncitorul Samoilă Gheorghe, ne- 
respectînd normele N.T.S. a tăiat 
capetele de buloane prin lovire cu 
ciocanul, accidentîndu-și tovarășul 
de muncă, sau ca cele întîmplate la 
mina Valea Dosului mina Haneș și 
altele, unde cauza unor accidente a 
fost tot nerespectarea normelor 
N.T.S.

Deși în comparație cu anii tre- 
cuți, se poate aprecia că s-au înfăp
tuit realizări deosebite pe linia res
pectării N.T.S.-urilor, totuși ținînd 
cont de condițiile create se mai fac 
simțite și o serie de lipsuri, cauzate 
fie de o slabă preocupare pentru în
deplinirea unor măsuri necesare, fie 
de slabul .control sau lipsa de dis
ciplină care se mai manifestă în 
muncă. Conducerile administrative și 
comitetele sindicatelor nu urmăresc 
întotdeauna ca acțiunile pe linia 
protecției muncii să aibă drept re
zultat înlăturarea completă a acci
dentelor. In unele ca/uri se negli
jează nepermis ținerea instructaje
lor periodice sau sînt puși să lucre
ze oameni pe posturi pentru care 
nu li s-a făcut nici un instructaj. 
Datorită lipsei de instructaj și con
trol periodic din partea conducerii 
tehnico-administrative la Sectorul 
ceramic al I.R.I.L.. șeful de depozit 
Hațegan Ioan a încălcat cele mai 
elementare norme ale N.T.S. aprin- 
zînd un chibrit în timpul ce se trans
borda un rezervor cu benzină. Ex
plozia vaporilor s-a soldat cu trei 
accidente provocate de arsuri. O 
serie de lipsuri în această direcție 
au existat și la E. M. Zlatna. La 
mina Stănija și la Șantierul 4 
I.C.M.B. din slabul control efectuat 
asupra folosirii echipamentului de 
protecție și a nerespectării normelor 
N.T.S. au fost înregistrate cazuri de 
accidente grave. Cu toate că au fost 
stabilite măsuri concrete pentru îm
bunătățirea respectării normelor 
N.T.S. la întreprinderea interraio- 
nală locală acestei probleme nu i se 
dă nici cea mai mică atenție. Aici 
nu numai că nu s-â făcut nici un 
instructaj, dar însăși conducerea nu 
cunoaște conținutul hotărîrilor ela
borate în acest sens. Rezultatul? Cu 
nuțin timp în urmă, manipulantul 
Sasu loan, care nici nu avea fișa 
s-a accidentat. La fel s-a întîmplat 
si cu Savu Nicolae de la 
I. G. O. Alba Iulia, care a dat 
dovadă de indisciplină, jucîndu-se 
la locul de muncă. Iată doar cîteva 
aspecte care impun luarea de mă
suri hotărîte pentru respectarea în- 
trutotul a normelor N.T.S.

Un alt aspect negativ care duce 

întotdeauna s-ar ține seama cu mai 
multă răspundere de propunerile pe 
care ei le fac în scopul continuei îm
bunătățiri a aprovizionării cu pro
dusele necesare, mai ales că nu este 
vorba de altceva de cît de slabul in
teres pe care-1 dovedesc conducerea 
O.C.L. Comerț mixt Alba Iulia șl 
unii lucrători ai acestor magazine 
pentru studierea mai atentă a ce
rerii de consum a minerilor din a- 
ceste sectoare. Să luăm de pildă, 
cîteva aspecte care oglindesc a- 
cest lucru. Așa de pildă, 
deși in depozite se găsesc diferite 
conserve din carne sau de pește, aici 
nu sînt aduse. Stîrnește nemulțumire 
faptul că cumpărătorul găsește In 
rafturi aceleași sortimente pe care 
de fapt le-a găsit și cu un an în 
urmă. Lipsesc apoi uneori diferite 
salamuri și slănină deși toate aces
te sortimente există și se poate face 
aprovizionarea cu ele. Uneori vina 
este aruncată nejustificat pe fap
tul că tonajul mașinii nu este asi
gurat. Dar oare nu se pot face 
completări de alte mărfuri care chiar 
dacă nu sînt necesare la sectoarele 
Almaș, Stănija, Haneș, sau Valea 
Dosului trebuie magazinelor din 
Zlatna? Mai mult interes în buna 
deservire ar rezolva astfel de pro
bleme, cum de altfel ar rezolva încă 

nu de puține ori la accidente este 
lipsa de organizare .a muncii, desele 
învoiri și neaprovizionarea ritmică 
tehnico-materiaiă a fiecărui loc de 
muncă. Aceasta atrage după sine 
lucru în salturi și șpre sfîrșit de lună 
reclamă ore suplimentare. Astfel, pe 
întregul raion s-au înregistrat în 
timp de 6 luni 3.444 zile/om învoiri 
și concedii fără plată, 3.469 zile/om 
absențe nemotivate și un număr de 
36.455 ore suplimentare. Oricît de 
la suprafață ar fi privite aceste ci
fre se poate trage ușor concluzia 
că s-au produs perturbații în desfă. 
șurarea normală a muncii și că co
mitetele sindicatelor n-au desfășurat 
munca politico-educativă la nivelul 
cerut. La I.R.I.L. Alba Iulia s-au 
înregistrat în timp de 6 luni nu mai 
puțin de 1.771 zile/om învoiri și ab
sențe nemotivate, ceea ce a atras 
după sine efectuarea unui număr de 
8.628 ore suplimentare. Oare aceas
ta nu este o încălcare a normelor 
N.T.S.? Categoric că da! Și vor 
trebui luate asemenea măsuri ca 
astfel de lipsuri, care pot provoca 
boli profesionale să nu se mai re
pete. Cauza lipsurilor arătate mai 
sus în ce privește respectarea 
N.T.S.-urilor se datoresc faptului că 
organele sindicale din întreprinderi 
nu pun cu destulă tărie problema 
protecției muncii în adunările lunare 
ale grupelor și în consfătuirile de 
producție. Nu pun în dezbaterea ma
selor cazurile de nerespectarea 
N.T.S. spre a se crea opinie de masă 
și a se trage învățămintele necesare 
pentru viitor. Deficiențele ce se ma
nifestă în respectarea N.T.S. se da
toresc și unor conduceri de în
treprinderi care nu controlează cu 
răspundere problemele protecției 
muncii, nu înfăptuiesc măsurile ce 
se stabilesc pentru înlăturarea unor 
lipsuri sau ignorează nejustificat e- 
fectuarea cu regularitate și cu toată 
seriozitatea a instructajelor ce tre
buie făcute în raport cu locul și 
condițiile de muncă.

Pentru continua îmbunătățire a 
activității pe linia respectării N.T.S. ’ 
se impune ca toate organizațiile sin- i 
dicale din raion ca și conducerile ad
ministrative să ia de urgență măsuri I 
care să asigure ținerea regulată a 
instructajelor cu muncitorii? Va 
trebui îmbunătățită agitația vizuală 
și creiată o opinie de masă împotri
va tuturor cazurilor de nerealizare 
a acestor importante măsuri de se
curitate a muncii. Conducerile între
prinderilor vor trebui să acorde 
mai multă atenție ridicării calificării 
și repartizării cadrelor, astfel ca 
acestea să cunoască locul de mun
că și utilajele ce le mînuiesc cu 
cea mai desăvîrșită îndemînare. In 
felul acesta se vor putea obține re
zultate tot mai bune pe linia preve
nirii accidentelor și a îmbolnăviri
lor profesionale.

NICOLAE PARAȘTIE 
secretarul Consiliului local al 

sindicatelor Alba

și altele. La I.C.R.A. Alba Iulia se 
găsește vin vărsat suficient. De ce 
lipsește atunci de la sectoarele mi
niere? Oamenii se declară pe bună 
dreptate nemulțumiți de aceste de. 
fecțiuni.

O altă situație tot așa de neplă
cută este și în ce privește aprovi
zionarea cu pîine. Zilnic la Zlatna 
se fabrică pentru mineri o însem
nată cantitate de pîine. Pînă aici 
totul e bine. Dar felul cum ajunge 
pîinea la mineri este o problemă 
care de mult timp se tot „studiază". 
O.C.L. comerț mixt aruncă sarcina 
de transport pe seama întreprinderii 
de panificație și aceasta din urmă, 
invers, astfel că, pînă la urmă tran
sportul se face de către Exploatarea 
minieră Zlatna cum apucă, îfi con
diții nu tocmai indicate de igienă. 
Cît va mai dura această situație nu 
știm. Știm însă că este de datoria 
conducerii O.C.L. comerț mixt și a 
celorlalte unități care răspund de 
buna aprovizionare a centrelor mi
niere să ia cele mai potrivite mă
suri pentru a lichida toate aceste de
fecțiuni. ,

Colectivul. punctului de corespon
denți de la E. M. Zlatna

Constructorul Hunedoara-Refractara Ălba Iulia 2-1
Jocul desfășurat în compania e- 

chipei Constructorul Hunedoara s-a 
încheiat cu rezultatul de 2-1 în fa
voarea gazdelor, după ce la pauză 
tabela de marcaj arăta un rezultat 
de egalitate 1-1.

Meciul a avut un caracter dina
mic, cu faze frumoase și de o parte 
și de cealaltă.

Primul gol este înscris de gazde, 
chiar în primele minute de joc, cînd 
la o lovitură liberă, mingea îl gă
sește pe Ileș care de la 25 m șutea- 
ză puternic și înscrie. In minutul 9 
înaintarea echipei Refractara orga
nizează un atac și reușește să în
scrie prin Cristian 1-1, rezultat cu 
care se termină prima repriză. De

Dacia Orăștie-Aurul Zlatna 2-1
Jucînd la Orăștie cu fruntașa cla

samentului campionatului regional 
de fotbal, Aurul Zlatna a pierdut la 
limită. Chiar din primele minute de 
joc, gazdele încearcă poarta echipei 
din Zlatna reușind să înscrie primul 
gol în minutul 12. Echipa Aurul nu 
se descurajează și atacă mai orga
nizat reușind să egaleze în minutul 
36 de joc prin Cosma.

După pauză Dacia Orăștie atacă 
insistent dar apărarea Aurului Zlat
na, bine pusă la punct, a destrămat

_______q

REZULTATELE ETAPEI
Constructorul Hunedoara — Re

fractara Alba Iulia 2-1; Dacia Orăș
tie-Aurul Zlatna 2-1; Textila Sebeș - 
C.F.R. Simeria 4-1; Minerul Ghelar 
— Minerul Vulcan 2-1; Unirea Ha
țeg — Minerul Aninoasa 2-0; Pa- 
rîngul Lonea — Preparatorul Pe- 
trilă 1-0; Aurul Brad — Știința Pe
troșani 1-0.

ETAPA VIITOARE
Preparatorul Petrila — Minerul 

Aninoasa; C.F.R. Simeria — Uni
rea Hațeg; Aurul Zlatna — Textila 
Sebeș; Refractara Alba — Dacia 
Orăștie; Minerul Vulcan — Con
structorul Hunedoara; Știința Pe
troșani — Minerul Ghelar; Parîngul 
Lonea — Aurul Brad.

---------------O
Șah

In cadrul pregătirilor ce se fac 
în vederea reluării campionatului re
publican pe echipe la șah, formația 
Voința Alba Iulia a întîlnit într-un 
meci amical formația Viitorul Sebeș.

Mai bine -pregătiți componenții e- 
chipei Voința au cîștigat întrecerea 
cu echipa din Sebeș cu scorul de 
6—1.

Adunări <le dări de seamă șl alegeri 
în organizațiile U. T. M.

(Urmare din pag. 3-a)

dare în folosință a obiectivelor in
dustriale și social-culturale.

Adunările de dări de seamă și a- 
legeri din S.M.T., G.A.S. și G.A.C. 
vor dezbate pe larg și temeinic con
tribuția adusă de tineri pentru creș
terea producției la hectar, aplicarea 
agrotehnicii înaintate, folosirea și 
îngrijirea mașinilor, creșterea ren
tabilității G.A.S., consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a gospodării
lor colective.

Dezbaterile ce vor avea loc în 
organizațiile U.T.M. din gospodării
le colective trebuie să se ocupe de 
munca politică desfășurată în rîn- 
dul tinerilor colectiviști, pentru e- 
ducarea lor în spiritul colectivismu
lui, al dragostei față de G.A.C., 
pentru a mări aportul lor la întări
rea economico-organizatorică a gos
podăriei colective. O atenție sporită 
trebuie acordată felului în care s-au 
preocupat organizațiile U.T.M. de 
mobilizarea tinerilor la creșterea 
producției agricole, la grîu, porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui etc. 
O temeinică analiză trebuie să se 
facă felului cum participă toți tine
rii la munca în gospodărie.

Un loc important în cadrul dez
baterilor va trebui să-l ocupe, nu 
atît ceea ce s-a făcut, ci mai ales ce 
trebuie să se facă în viitor.

Pregătite temeinic, respectînd în
tocmai prevederile Statutului U.T.M. 
adunările generale de alegeri vot 

remarcat este că atît hunedoreniL 
cît și albaiulienii au avut ocazii de 
a mai înscrie, dar contraatacurile 
s-au oprit în marginea careului de 
16 m.

După pauză hunedorenii atacă in
sistent și reușesc să înscrie cel de 
al 2-lea gol în minutul 50. După a-1 
cest gol, jucătorii de la Refractara 
forțează egalarea, dar contraatacu
rile lor sînt oprite de apărarea hu-i 
nedorenilor, așa că partida se ter
mină cu scorul de 2-1 în favoareai 
echipei Constructorul Hunedoara.

Cu mai multă insistență în atac, 
cu mai mult calm în fața porții se 
putea obține un rezultat de egalitai 
te, sau chiar și o victorie.

în' fața careului toate atacurile gaz
delor.

In minutul 74, gazdele reușesc să 
majoreze scorul. La un contraatac 
organizat de Dacia Orăștie, apăra
rea oaspeților a fost prinsă pe pi
cior greșit și astfel gazdele au mar
cat cel de al doilea gol.

Echipa Aurul Zlatna a lăsat o- 
bună impresie publicului spectator 
prin comportarea disciplinată de care 
a dat dovadă, prin jocul desfășurat 
cu mult elan.

Coresp. E. G.

CLASAMENTUL
Dacia Orăștie 8 5 3 0 15: 7 MCTextila Sebeș 9 5 2 2 27:13 1?
Minerul Ghelar 9 5 2 2 15: 9 12
Parîngul Lonea 9 5 2 2 15:11 12*
Știința Petroșani 9 4 2 3 15: 7 10
Aurul Zlatna 9 5 0 4 17:12 10
Minerul Vulcan 9 4 2 3 10:11 10
Aurul Brad 9 4 1 4 21:18 9
Min. Aninoasa 9 3 o 4 10:14 8
Refractara Alba 9 3 2 4 11:17 8
Unirea Hațeg 9 2 2 5 7:14 6
Preparat. Petrila 9 2 1 6 10:19 5
Constr. Huned. 9 2 1 6 10.23 5
C.F.R. Simeria 8 1 2 5 7:15 4

CLASAMENTUL
campionatului raiondk

C. F. R. Teiuș 3 3 0 0 12-||
Ardealul A. Iulia 4 2 i 1 J 1:6 5
Victoria A.Iulia 2 2 0 0 4:0 4
Recolta Galda 3 1 1 I 5:3 3
Avîntul Micești 3 0 0 3 0:9 0
Mureșul Vinț 2 0 0 2 1:11 0

constitui un însemnat mijloc de ri
dicare a activității organizațiilor de 
bază la nivelul sarcinilor pe care 
partidul le-a încredințat U.T.M.- cu 
privire la educarea comunistă a ti
neretului și mobilizarea lui tot mai 
activă la traducerea în viață a is
toricelor hotărîri adoptate de cel de 
al IlI-lea Congres al P.M.R.

Cu sprijinul organelor de partid 
activitatea noastră este îndreptată 
spre o atentă selecționare și țW5- 
movare a cadrelor, spre continua lor 
pregătire. In alcătuirea proiectelor 
de hotărîri, a dărilor de seamă, in
dicațiile, sugestiile tovarășilor din 
organele de partid ne ajută la sta
bilirea celor mai reale și mobiliza
toare obiective.

Observațiile critice cu privire la 
unele neajunsuri din munca noastră, 
aprecierile pozitive, îndemnurile 
spre o activitate mai bogată repre
zintă un prețios ajutor pe care îl 
primim din partea organizațiilor de 
partid.

In fața organizației noastre raio
nale stau sarcini mărețe și deosebit 
de importante.

Este necesar ca toate organizații
le U.T.M. să privească cu cea mal 
deplină răspundere pregătirea Țides- 
fășurarea adunărilor de dări de.sea- 
mă și alegeri, îneît acestea să ducă 
la întărirea continuă a vieții de or
ganizație, la sporirea capacității lor 
de mobilizare a întregului tineret 
din raion pentru a îndeplini cu cin
ste sarcinile trasate de partid.


