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Ne mai despart puține zile de 
data începerii noului an al învăță- 
mîntului agrozootehnic de masă. 
Organizat prin grija partidului și 
guvernului, pentru ridicarea califi
cării profesionale a colectiviștilor, 
mecanizatorilor și a lucrătorilor din 
unitățile agricole de stat, invăță- 
mîntul agrozootehnic de masă cu 
durată de trei ani este apreciat tot 
mai mult de către oamenii muncii de 
pe ogoare. Datorită însușirii unor 
noi cunoștințe de către cursanți, an 
de an a crescut participarea activă 
a colectiviștilor la aplicarea în prac
tică a metodelor superioare de mun
că, la executarea lucrărilor agricole 
la un nivel înalt. In urma celor în
vățate la cursuri, în S.M.T., gospo
dării de stat și colective s-a trecut 
la utilizarea în condiții mai bune a 
rijjșurseîor existente, a mijloacelor 

îngrășămintelor și amen- 
dai.’JLdor, la folosirea rațională a 
părr.îtwăui, îngrijirea și hrănirea 
mai judicioasă a animalelor, lucru 
ce a dus la sporirea producției 
gricole vegetale și animale.

Pe baza celor învățate la cercu
rile de cultura plantelor de cîmp, 
colectiviștii din raionul nostru au 
acordat mai mare atenție fertilizării 
terenului. Și ca urmare a măsurilor 
luate, la gospodăria colectivă din 
Bucerdea Vinoasă, brigăzile a 3-a 
și a 4-a de cîmp au obținut în a- 
cest an o producție medie de aproa
pe 2.000 kg la hectar. La gospodă
ria colectivă din Galda de Jos, bri
găzile l-a și a 2-a au obținut în me
die cu 140-150 kg grîu mai muit ia 
hectar față de producția planificată, 
iar la gospodăria colectivă din I- 
ghiu, brigada l-a de cîmp a realizat 

depășire de 150 kg la hectar. De 
^JjCjenea, prin aplicarea de către 
îngrijitorii de animale a metodelor 
înaintate însușite la cursuri s-a 
reușit să se mărească simțitor pro
ducția animală. Astfel, la ferma de 
vaci a gospodăriei colective din Te- 
iuș s-au obținut cu 150 litri lapte mal 
mult, pe cap de vacă furajată, de- 
cît fusese planificat. Rezultate bune 
în creșterea productivității animale
lor au obținut gospodăriile din 
Galtiu, Alba Iulia și altele. Toate 
aceste exemple dovedesc utilitatea 
practică a învățămîntului agrozoo
tehnic de masă și ele pot fi întîlnite 
in toate unitățile agricole socialiste 
din raion.

In acest an, în raionul nostru, 
cursurile învățămîntului agrozooteh
nic de masă vor fi urmate de peste 

Pentru colectiviștii 
cuprinși în cursurile 

, ca și 
din zona 

fi organizate la că-

3.000 cdgsanți. 
ca^pt< 
de
pei 
de Tnunte, vor 
minele culturale, cicluri de conferin
țe, pe teme specifice zonelor res
pective.

Pentru buna desfășurare a cursu
rilor agrozootehnice, Consiliul agri
col raional a luat din timp măsuri 
pentru asigurarea spațiului de șco
larizare, a manualelor, materialului 
didactic și a tuturor celorlalte con
diții materiale necesare. Astfel, pen-

‘/or fi cuprinși în ct
- ățămînt agrozootehnic, 

țăranii muncitori dir

tru cursanții din anul I și II sint 
asigurate manualele din anul trecut, 
iar pentru cercurile anului III de 
asemenea sînt asigurate manualele 
necesare. De asemenea, ca material 
ajutător au fost tipărite 200 de plan
șe noi care se adaugă la cele 300 
tipărite anul trecut. Tot pentru ușu
rarea asimilării de către cursanți a 
noilor cunoștințe s-a întocmit un 
grafic de rularea filmelor documen
tare agricole, iar pentru căminele 
culturale s-au primit o serie de con
ferințe. Toate acestea sint comple
tate de un insemnat număr de dia- 
filme, mulaje, aparate ale caselor- 
I a bora tor și altele.

Ținind seama de faptul că, înce- 
pind din toamna aceasta, cursurile 
agrozootehnice vor funcționa cu 
toți cei 3 ani de studiu, conducerile 
unităților agricole și cadrele tehnice 
ale acestora, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, sint chemate să 
atragă tineretul către activitatea de 
învățămint, deoarece numărul aces
tora este incă foarte mic.

Practica a dovedit că o problemă 
deosebit de importantă pentru buna 
desfășurare a învățămîntului o con
stituie stabilirea judicioasă, diferen
țiată a tematicii fiecărui cerc. De 
aceea, lectorii împreună cu condu
cerile unităților au datoria să în
tocmească în așa fel tematica înctt 
cele 25-30 de lecții ce se vor preda 
să corespundă intrutotul profilului 
gospodăriilor, condițiilor de produc
ție ale acestora. Pentru legarea cit 
mai strînsă a cunoștințelor teoreti
ce de practica de zi cu zi a lucrări
lor din agricultură, lectorii vor tre
bui să adapteze conținutul lecțiilor 
la condițiile concrete economice șl 
de producție specifice, folosind 
exemple izvorite din experiența pro
prie a unităților respective sau a ce. 
lor învecinate. Este bine ca majo
ritatea lecțiilor teoretice să fie în
soțite de demonstrații practice, incit 
cursanții să aibă posibilitatea să-și 
fundamenteze cunoștințele dobîndite. 
De un real folos sînt și casele-labo- 
raior înființate la gospodăriile co- 
lective din Vințul de Jos, Bucerdea 
Vinoasă, Teiuș, Cistei și Galda de 
Jos. Pentru verificarea imediată în 
practică a celor studiate la cursuri, 
va trebui ca astfel de case-Iaborator 
sa fie amenajate în toate gospodă
riile colective din raion. In vederea 
adincirii cunoștințelor și însușirii 
aitora noi, este indicat să se orga
nizeze schimburi de experiență cu 
gospodăriile de stat, unde cursanții 
pot lua contact direct cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și practicii 
înaintate.

Folosind experiența anilor țrecuți, 
beneficiind de condițiile mai bune 
care au fost create, lectorii vor a- 
vea posibilitatea să ridice nivelul 
predării lecțiilor, să îmbunătățească 
conținutul acestora. îndeplinind cu 
conștiinciozitate această importantă 
sarcină încredințată, ei vor contribui 
la îmbunătățirea pregătirii profesio
nale a lucrătorilor de pe ogoare, la 
înflorirea continuă a agriculturii 
noastre socialiste.

■o
$

I

ANUL XVI. Nr. 788

Toată exigența pentru pregătirea lui 1965

Totul trebuie să meargă ca un ceasornic
Zilele lui 1964 sînt pe sfîrșite. Și 

febra ce domnește în mijlocul fie
cărui colectiv este pe deplin justifi
cată. /'Fiecare dorește să raporteze 
par’tWului că angajamentele au fost 
îndeplinite și depășite, că au fost în
depliniți toți indicatorii. Perioada 
de timp care a mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului trebuie folosită atît 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate, cît și pentru pregătirea cu în
treaga răspundere a producției anu
lui viitor astfel, ca în fiecare între, 
prindere producția să se desfășoare 
din prima zi a noului an cu precizia 
unui ceasornic. Aceasta cu atît mal 
mult cu cît în fața colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni se 
pun sarcini sporite, sarcini cu larg 
conținut mobilizator.

In anul ce vine, colectivul de 
muncă de la I.R.I.L. Alba Iulia are 
de îndeplinit sarcini de plan cu 58 
la sută mai sporite decît în acest 
an. In unele sectoare de activitate, 
ca cel de extracție a bentonitei, con
fecționarea plasei de sirmă și alte
le, producția urmează să crească o- 
dată și chiar de două ori. Iată de 
ce pentru a realiza din prima zi 
noile sarcini se impune pregătirea

cu toată răspunderea pentru anul 
viitor.

Cu prilejul prelucrării cifrelor de 
plan pe 1965, în baza studierii aten- 
te a rezervelor existente și a propu
nerilor făcute a fost întocmit și 
în cadrul I.R.I.L. Alba Iulia un plan 
cu măsuri care traduse în viață să a- 
sigure bunul mers al producției. 
Multe din măsurile prevăzute au și 
fost traduse în viață. Pentru a asi
gura mărirea capacității de produc
ție în raport cu noile sarcini au fost 
confecționate și date de pe acum în 
funcție încă două mașini de împle
tit sirmă. De asemenea, este cît se 
poate de bună măsura luată de con
ducerea întreprinderii de a mai com
plecta secția cu încă două astfel de 
mașini care deja au și fost date spre 
confecționare. S-a extins apoi me
canizarea transportului cărămizilor la 
sectorul ceramic, s-a reorganizat e- 
chipa de întreținere și reparații de 
aici, s-a introdus metoda de unge
rea împletiturii zincate cu emulsie 
de săpun, etc. Toate aceste măsuri, ca 
și cea privind construcția noii sec
ții pentru producerea bunurilor de 
larg consum au o mare importanță 
pentru asigurarea unei producții rit
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ZILE HOTARÎTOARE PENTRU RECOLTA VIITOARE

Lucrările agricole să fie grabnic terminate!

îndată după terminarea însămînțărilor s-a trecut la executarea ară
turilor adinei de toamnă. IN CLIȘEU: Tractoriștii din brigada a I-a 
în timpul lucrului.

Cu însămînțările terminate
Cu tot timpul ploios din ultimele 

zile, în multe gospodării colective 
lucrările pentru terminarea însă
mînțărilor au fost intensificate. Con
ducerile multor gospodării colective 
au mobilizat colectiviștii la recol
tarea culturilor tîrzii și eliberațea 
terenului, astfel că s-a putut trece la 
pregătirea terenului și însămînțări. In 
unele gospodării colective ca cele 
din Alba Iulia, Galda de Jos și al
tele însămînțările s-au făcut pe parce
lele unde s-a putut asigura și un

La însămînțări se poate 
organiza mai bine munca

Timpul instabil din ultima vreme 
a îngreunat desfășurarea în bune, 
condiții a lucrărilor de recoltare și 
semănat. Totuși în gospodăriile 
colective unde consiliile de conducere 
au organizat munca cu mai multă 
răspundere și au repartizat forțele 
și mijloacele de care dispun mai 
judicios, mobilizînd zilnic un număr 
mare de colectiviști la lucru și folo
sind din plin fiecare clipă bună de

<Continuare în pag. 4-a)

mice din prima zi a anului viitor.
In raport însă cu măsurile ce se 

impun a fi luate încă de pe acum, 
trebuie arătat că pregătirile pentru 
producția anului viitor sînt in unele 
sectoare mult rămase în urmă. Și 
această rămînere în urmă este cu 
atît mai gravă cu cît ea afectează

(Continuare în pag. 4-a)

Forjele mai temeinic 
mobilizate

nivel 
mare 
rate de mecanizatori și colectiviști 
în gospodăriile colective din Bu
cerdea, Cricău, Galda de Jos, 
Vințul de Jos, Cistei și Alba Iulia 
planul însămînțărilor a fost termi
nat. In prezent in unele din aceste 
gospodării se însămînțează însem
nate suprafețe cu grîu peste plan.

calitativ corespunzător. Ca ur- 
a muncii neobosite desfășu-

Deși 
podăria 
sînt de 
mînțate 
Henig abia a fost recoltat porumbul 
în proporție de 27 la sută din su
prafața cultivată cu această plantă. 
Cauza acestei rămîneri în urmă se 
datorește în cea mai mare măsură 
faptului că forțele acestor gospo
dării nu sînt suficient, folosite, 
cum cînd ziua este atît de mică 
iasă la recoltat după ora 8 și 
termină devreme. La aceasta se mal 
adaugă și slaba mobilizare a colec
tiviștilor ia muncă. In timp ce po
rumbul stă nerecoltat pe hotar, zeci 
și zeci de colectiviști se preocupă de 
probleme personale sau pierd zile 
întregi la Teittș, Blaj și Alba Iulia. 
Se desprinde clar că aici trebuie in
tensificată munca politică, că comi
tetul de partid trebuie să se preocu
pe mai mult de mobilizarea colecti
viștilor la lucru.

Trebuie luate toate măsurile poli
tice și organizatorice pentru inten
sificarea recoltărilor. Trebuie ca mi- 
hălțenii să urmeze exemplul colec
tiviștilor fruntași.

sîntem intîrziați. la gos- 
colectivă din Alihalț mai 

recoltat peste 500 ha însă- 
cu porumb, iar la cea din
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se
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VEȘTI DIN ÎNTREPRINDERI
Rodul muncii însuflețite

Fiecare zi ce ne apropie de sfîrși- 
tu! anului, constituie pentru colec
tivul de muncă de la U.C.M. Zlatna 
prilejui înregistrării de noi succese 
la bilanțul întrecerii socialiste. Mo
bilizați de organizația de partid 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de 
aici, ca urmare a folosirii judicioase 
a timpului de lucru și a capacității u- 
tilajului, au reușit să realizeze în 
primele 10 luni din acest an o de
pășire a producției globale cu 5,3

5,9
Pe
5,3

la sută și a producției marfă cu 
ia sută. Productivitatea muncii 
această perioadă a crescut cu 
Ia sută, iar volumul economiilor 
realizate a fost pe trei trimestre de 
1.651.0GG lei.

La obținerea acestor rezultate o 
contribuție însemnată și-au adus-o 
tov. Tuț loan, Lupșan Șt., Zaharie 
Ștefan, Bora Gheorghe și multi 
alții.

Angajamentele prind viafă
La Intieprinderea de morărit, co

lectivul de muncă desfășoară o sus
ținută activitate pentru înfăptuirea 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Și rodul muncii lor însu
flețite este tot mai muit concretizat 
in fapte. In numai 10 luni la pro
ducția globală angajamentul a fost 
depășit cu peste 200.000 lei, iar pro
ducția marfă cu aproape 1 milion

lei. In această perioadă au fost date 
de asemenea, în plus peste anga
jament beneficii în valoare de 
281.000 lei.

O atenție sporită a fost acordată 
și continuei îmbunătățiri a calității 
produselor. Astfel, față de 25 punc
te, cît era angajament la calitatea 
făinurilor a fost realizat un punctaj 
de aproape 30 puncte.

Din noul .peisaj al orașului. IN CLIȘEU : Vedere de la Fabrica de produse refractare.



CEI CE POARTĂ STELUTA

Zilele trecute a avut loc plenara Comitetului raional pentru cultură 
și artă. Plenara la care, pe lîngă membrii comitetului au participat di
rectorii de școli și cămine culturale, bibliotecari și cadre medicale, a dez
bătut planul de muncă al comitetului, referatul cu tema „Fiecare cadru 
didactic cu sarcini concrete în activitatea cultural-educativă și obșteas
că" și a adoptat o hotărîre menită să ridice pe noi trepte activitatea 
cultural-educativă de masă din raion, s-o apropie mai mult de viață, 
s-o facă mai eficace.

Redăm pe scurt din lucrările plenarei.

Fiecare cadru didactic cu sarcini concrete 
in activitatea cultural-educativă și obștească

Experiență -
Participarea activă a cadrelor di- 

dactice la desfășurarea activității 
cultural-educative de masă nu-i o 
problemă nouă. Ea a fost ridicată 
încă cu ani în urmă. Și succesele pe 
acest tărîm au fost pe măsura în 
care învățătorii și profesorii — ca 
cel mai numeros detașament de inte
lectuali la sate — au fost antrenați 
în această activitate.’

In acest sens, conducerea Școlii 
de 8 ani din Vințul de Jos și con
ducerea căminului cultural de aici 
au dobîndit o bogată experiență. 
Muncind într-o strînsă colaborare, 
fiecărui cadru didactic i-a fost în
credințată o sarcină concretă pe 
linia activității culturale. Și rezul
tatul? La căminul cultural din co
mună, ca și la biblioteca de aici, 
activitatea culturală a fost mereu 
mai vie, mai atractivă prin formele 
noi abordate și mai bogată în con
ținut, fapt pe deplin oglindit de to- 
varășul Pienaru Traian, directorul 
școlii în referatul „Fiecare cadru di
dactic cu sarcini concrete în activi
tatea cultural-educativă și obștească" 
prezentat în plenara Comitetului ra
ional pentru cultură și artă.

Care a fost drumul parcurs de ac
tiviștii culturali din Vințul de Jos? 
Așa, după cum s-a arătat în referat 
și după cum era și firesc, totul a 
pornit de la buna organizare a mun
cii. Sarcinile au fost astfel repar
tizate încît nici un sector al activi
tății culturale n-a rămas descope
rit. In repartizarea sarcinilor s-a ți
nut seama apoi, de aptitudinile oa
menilor și de alte sarcini pe care a- 
ceștia le aveau.

Demn de remarcat, spre cinstea 
învățătorilor și profesorilor din Vin
țul de Jos, este faptul că n-a îost 
unul care să nu-și privească sarcina 
încredințată cu toată seriozitatea și 
care să nu pornească cu însuflețire 
la traducerea ei în viață. Despre a- 
cest lucru vorbesc deosebit de grăi
tor faptele. Pe scena căminului cul
tural au fost prezentate în cursul 
iernii trecute 7 programe de brigadă 
artistică de agitație, cu bogat con
ținut. Bine pregătite au fost apoi 
și piesele de teatru „S-a furat un 

rădăcină", „Precu- 
cu munte se întîl- 
aceleași cuvinte pu- 
despre felul cum au

metode rezultate
diferite teme și au fost organizate o 
seamă de manifestări speciale pen
tru femei și tineret. O susținută mun
că s-a dus pentru popularizarea și 
pătrunderea cărții în mase, pentru 
popularizarea și vizionarea filme
lor. In acest sens, faptul că in me
die, fiecare cititor al bibliotecii a ci
tit de la începutul anului și pînă a- 
cum cîte 10 cărți și că în cursui a- 
nuiui 1963 în medie fiecare locuitor 
al satului a vizionat 15 filme este 
pe deplin edificator.

Pe baza experienței cîștigate, în
vățătorii și profesorii, toți activiștii 
culturali din Vințul de Jos pornesc, 
acum la începutul iernii, hotărîți să 
obțină rezultate și mai bune în des
fășurarea activității culturale. E 
aceasta o țintă spre care trebuie să 
tindă toate cadrele didactice din ra
ion. Nici un cadru didactic 
cini concrete în activitatea 
educativă și obștească. Și, 
Ies, nici un cadru didactic
mai bune rezultate în ducerea la în
deplinire a sarcinilor încredințate.

fără sar- 
cultural- 
bineînțe- 
fără cele

Din cuvînful
participanțiior la plenară

Pe marginea materialelor pre
zentate în cadrul plenarei Comitetu
lui pentru cultură și artă au luat 
cuvîntul numeroși activiști culturali 
care, în discuțiile purtate, și-au îm
părtășit experiența și au făcut pre
țioase propuneri pentru îmbunătăți
rea muncii de viitor. Directorul că
minului cultural din Stremț a subli- 
niat că și în comuna lor toate ca
drele didactice și-au adus aportul la 
reușita acțiunilor întreprinse la că
min și că în desfășurarea activității 
culturale din iarna ce se apropie au 
pornit, de asemenea, cu toată hotă
rîrea fiecare avînd o sarcină con
cretă. Tovarășul Păcurar Aurel, di
rectorul căminului cultural din Gal
da de Jos a scos în evidență spriji
nul sfatului popular comunal și al 
organizațiilor de femei și tineret pen
tru asigurarea de condiții optime 
desfășurării activității culturale. To
varășul Tecșa Silviu a vorbit des
pre activitatea desfășurată de că
minul cultural din Intregalde în con
dițiile existente aici, cu case la 
mari distanțe de cămin, iar tovară
șul 
de 
cu 
pe 
ia 
pe 
de 
bitori.

Ene Fiorea șeful secției raionale 
cineficare, vorbind despre munca 
filmul a venit cu propunerea ca 
lîngă fiecare cămin cultural să 

ființă un colectiv care să se ocu- 
de acest lucru. Propuneri au fost 
asemenea făcute de mulți alți vor-

TITLURILE HĂRNICIE?*
Omul ce-1 am în față îmi vorbește 

cu toată dăruirea. Din 
își scapă privirea spre o mașină a- 
propiată, care nici nu 
celelalte. Cuvin
tele răzbat cu greu 
prin 
dant 
Dar 
legi, 
perfect.

— A

uruitul trepi- 
al mașinilor, 
totuși le înțe-

Le înțelegi

cînd în cînd
lună la bilanțul realizărilor se în
scriau depășiri de 5 de 10 la sută. 
Calitatea? Întotdeauna excepțională. 
Acum lucrează

mire", „Ultima 
peața", „Munte 
nește" și altele, 
iînd fi spuse și 
fost pregătite serile de calcul, con
cursurile 
întrebări 
hartă și 
min au
un însemnat număr de conferințe pe

cine știe cîștigă, serile de 
și răspunsuri, călătoriile pe 
informările politice. La că- 
îost, de asemenea, expuse

Pe lîngă aite măsuri, pentru 
popularizarea cărții și atragerea 
la lectură a cît mai mulți colec
tiviști, la biblioteca comunală din 
Cricău sînt organizate cu regula
ritate expoziții pe diverse teme. 
IN CLIȘEU: Două din cele 
mai harnice cititoare stau pe gîn- 
duri. Oare care din cărțile expu
se e cea mai interesantă?

Planul de muncă oglinda activității viitoare
Un punct important în cadrul lu

crărilor plenarei Comitetului raional 
pentru cultură și artă l-a constituit 
prezentarea planului de muncă pen
tru perioada de iarnă.

Rezultat al unei gîndiri și munci 
colective, planul comitetului este bo- 
gat și mobilizator. El înmănunchea
ză o seamă de măsuri organizatorice 
și indică în mod clar și concret căi
le de urmat pentru obținerea de noi 
succese în activitatea cuitural-edu- 
cativă de masă. Așa, de pildă, în 
plan sînt cuprinse măsuri cu privire 
la asigurarea bazei materiale a u- 
nităților culturale și la reorganiza
rea colectivelor de muncă ale aces
tora. Sint prevăzute măsuri menite 
să ducă ia intensificarea muncii de 
propagandă științifică prin organi
zarea a 90 de cicluri de conferințe 
agrozootehnice și cu privire la feno
menele naturii, organizarea a 20 de 
lectorate, a 5 întîlniri cu oameni de 
știință și efectuarea a 45 de ieșiri la 
sate cu cele 9 brigăzi științifice. Cu 
aceeași grijă sînt înscrise în planul 
de muncă al comitetului măsuriie cu 
privire la organizarea de manifes
tări cu tema: „Să cunoaștem expe

riența G.A.C. fruntașe", organizarea 
de concursuri pe teme agrotehnice, 
zootehnice, pomi-viticole și sprijini
rea învățămîntului agricol de masă.

Activitatea cu cartea, cu filmul și 
munca pentru ca mișcarea artistică de 
amatori să cunoască un nou impuls 
sînt de asemenea viu oglindite în 
planul de muncă. In acest sens, 
demne de remarcat sînt prevederile 
cu privire Ia stabilirea de zile anu
me pentru intensificarea 
cărții în rîndul maselor de oameni 
ai muncii, măsurile cu privire la 
desfășurarea festivalului filmului la 
sate și a celui de al IV-lea festival 
de teatru „I. L. Caragiale".

Oglindă de ansamblu a activității 
cuîturale ce urmează a se desfășura 
în orașul, comunele și satele raionu
lui, planul de muncă al Comitetului 
pentru cultură și artă trebuie să-și 
găsească de îndată materializare la 
ioate unitățile culturale. Pentru a, 
ceasta, Ia fiecare cămin cultural tre
buie să se treacă la revizuirea și 
completarea planurilor de muncă și 
pe baza acestora la desfășurarea u- 
nei susținute activități cultural-edu
cative.

difuzării

la „Morteză". Dacă 
nu ai o înaltă cali
ficare apoi milime
tri îți joacă unu- 
doi festa. Cornut 
nistul Trif Traian 
și-a dovedit din plin 
înaltele calități, hăr
nicia și priceperea 
sa. Tocmai prin a- 
cestea și-a cîștigat 
stima și aprecierea 
tovarășilor de mun
că. Anul trecut s-a 
situat tot timpul in 
fruntea întrecerii so
cialiste și drept răs
plată a h 
s-a decern 
de fruntaș 
cerea soci;
s-a dat bătii 
în acest a
10 luni numele lui 

se înscrie permanent în rîndul evi- 
dențiaților.-

Să vă mai spun încă ceva. De-1 
veți căuta în rîndul elevilor din cla
sa a XI a a Școlii medii „Horia, Cloș
ca și Crișan" îl veți găsi și aici. Și 
spre mîndria lui și a noastră nume
le îi este trecut tot în rindurile frun
tașilor.

Acesta este pe scurt frezorul co
munist Trif Traian, unul dintre cei 
mai harnici muncitori din secția A- 
teliere centrale din Alba Iulia.

N. S.

merge? — îl

seamănă cu

venit în 
atelier nu cu mulți 
ani în urmă. Tînăr 
ca și floarea pri
măverii. Timid nu 
era nici atunci, dar 
nu avea încă destu
lă experiență. Cînd 
i s-a dat mașina în 
primire noi cei 
în vîrstă l-am 
mărit atent din 
mele încercări, 
proape că nici 
ne-a observat 
am 
jurul lui.

Ei ce zici prietene, 
întrebă un muncitor mai vechi.

De ce să nu meargă îi răspunse 
rîzînd frezorul Trif Traian. Doar 
noi conducem mașina nu ea pe noi. 
Primele probe ca și cuvintele de alt
fel, destul de obișnuite lăsau să se 
întrevadă nu numai sîrguința, dar și 
hotărîrea. Cu toții am rămas sur
prinși.

Și omul continuă.
L-am urmărit în continuare. Fă

cea salt după salt. Intr-una din zile 
numele lui a apărut la panoul de 
întrecere, apoi la ziar. In fiecare

------ SZ3------

Notă

făcut cerc în

t

Oare pentru unii
Bunul gospodar, spune un vechi 

proverb, își pregătește vara sanie și 
iarna car. Numai că, mai pot fi în- 
tîlnite și cazuri, ce e drept puține la 
număr, cînd lucrurile se petrec in-- ------

nu vine iarna?
întîlnită și în celelalte secții. Cu 
mai mult timp în urmă s-au început 
lucrările pentru amenajarea noii ma
gazii. Ele însă au fost lăsate baltă, 
astfel că nu se poate trece la intro
ducerea iluminatului fluorescent (cu 
actualul iluminat nu se poate lucra) 
și la montarea unei mașini plane 
care din septembrie își tot așteaptă 
rîndul. Aici nici măsurile de protec
ția muncii nu sînt asigurate. Și este 
surprinzător că tovarășii de la în
treprinderea regională care răspund 
de acest resort, nici nu d!au pe la 
Alba Iulia.

Se pune întrebarea: Pentqi 
rășii din conducerea I.P.H. rfc 
vine iarna? Dacă da, atunci’d&M^ii 
nu iau măsurile pregătitoare la 
unitatea din Alba Iulia?

Socotim că un răspuns materiali
zat în fapte se impune de urgență.

dinvers. La unitatea polis 
Alba Iulia a I.P.H. De' 
că lucrurile stau tocmai cam așa. 
O cauză care a dus la această situa
ție se datorește faptului că întreprin
derea poligrafică regională a negli
jat această unitate în ce privește 
pregătirile pentru iarnă. Deși ne a- 
flăm la mijlocul lunii noiembrie aici 
n-au fost luate măsuri pentru a se 
asigura condiții de muncă cores
punzătoare pentru anotimpul frigu
ros. In sala de linotip, de pildă, era 
necesară dublarea ușilor. Acest lu
cru nu s-a făcut, astfel că încă a- 
cum nu se poate lucra, dar la iarnă? 
De altfel aceeași situație poate fi

se

tova 
eyaz«u

0 sarcină urgentă — darea în folosință 
a construcțiilor zootehnice

De pregătirea din vreme a adă
posturilor corespunzătoare pentru a- 
nimale, pe lingă baza furajeră, de
pind într-o măsură notărîtoare obți
nerea de producții mari de carne și 
lapte, reducerea pierderilor de ani
male tinere. In rezolvarea acestei 
probleme majoritatea consiliilor de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve, îndrumate de Consiliul agricol 
raional, încă cu mult timp în urmă 
au dat în folosință adăposturile noi 
construite în acest an, au pregătit 
pe cele existente, sau sînt avansați, 
executindu-se ultimele lucrări de fi- 
nisaj. In acest sens, se pot eviden
ția gospodăriile colective din Benic, 
Berghin, Mihalț, Galtiu, Totoi, unde 
activitatea în acest domeniu a fost 
bine organizată încă din primăvară, 
formîndu-se echipe de colectiviști 
pricepuți cărora li s-au asigurat ma
terialele necesare. In aceste unități 
construcțiile noi planificate au fost 
terminate și date în folosință. Me- 
rită evidențiate și alte unități, care 
deși au început lucrările mai tîrziu, 
totuși au obținut rezultate bune, mo
bilized toate forțele și aprovizionînd 
cu materialele 
lucrărilor. Așa, 
dăria agricolă 
execută lucrări 
ternitate de 50 
torid, iar la grajdul de 100 capete 
vaci se lucrează la zidărie. La acest 
obiectiv concomitent cu executarea 
zidăriei se fasonează materialul lem
nos, pentru ca la terminarea zidă
riei imediat să se ridice și șarpanta. 
Totodată gospodăria colectivă și-a

necesare executării 
de exemplu, gospo- 
colectivă din Igiiiu 
de finisaj la o ma- 
scroafe cu îngrășă-

procurat ușile și ferestrele nece
sare grajdului, iar pentru executa
rea tavanului a asigurat cca 50 m.c. 
bușteni, gater rășinoși din care se 
taie scîndură.

La fel stau lucrurile și la gospo
dăriile colective din Oarda de Jos, 
Căpud, Stremț și Vințul de Jos, unde 
lucrările se execută din plin pentru 
terminarea și darea în folosință a 
adăposturilor pentru animale. La 
Vințul de Jos, de exemplu, pentru ex
tinderea mecanizării în zootehnie 
s-a montat pe intervalul din mijloc 
a grajdului o linie de caovil pentru 
vagoneți, ușurîndu-se astfel munca 
îngrijitorilor.

Dacă unele unități au terminat și 
dat în folosință adăposturile încă din 
vară, iar altele sînt apropiate de 
darea lor în folosință, apoi nu ace
lași lucru se poate spune de gospo
dăria colectivă dinTeiuș, (președinte 
tov. Lazăr Aurel), unde încă din pri
măvară s-a turnat fundația unui 
grajd de 100 capete vaci, iar lucră
rile de zidărie au fost începute tîr
ziu și se execută în ritm lent. A- 
ceasta se datorește faptului că nu s-a 
făcut aprovizionarea cu cărămidă de- 
cît foarte tîrziu și nici atunci în canti
tăți suficiente. In această gospodărie 
colectivă, consiliul de conducere are 
sarcina să ia cele mai eficiente mă
suri pentru ca pînă la sfîrșitul aces
tei luni să fie dat în folosință graj
dul respectiv.

De asemenea, gospodăria colecti
vă din Ciugud, (președinte tov. Puiu 
Toma) a avut în plan executarea u- 
nei îngrășătorii pentru porci și ter-

minarea înveliturii la grajdul de 100 
vaci construit de anul trecut. Deși 
a fost ajutată de către Consiliu; a- 
gricol raional în procurarea mate
rialului lemnos necesar șarpantei, a- 
ceastă gospodărie n-a reușit să ter
mine lucrările de construcții. Ame
najările interioare din acest grajd 
la fel sînt neexecutate, deși posibi
lități de aprovizionare cu ciment au 
fost suficiente. Conducerile gospodă
riilor colective din Teiuș, Ciugud șt 
altele, în cel mai scurt timp trebuie 
să mobilizeze toate forțele și para
lel cu executarea lucrărilor în cîmp 
să se termine toate lucrările nece
sare la adăposturile de animal ă
se repare mobilierul zootehnic ă
se facă curățenie și dezinfectări in
terioare. Pentru condiționarea aeru
lui pe timp de iarnă este, de aseme
nea necesar ca toate adăposturile 
pentru bovine să fie prevăzute cu 
coșuri de ventilație.

Un punct nevralgic Ia această oră 
este și asigurarea adăposturilor pen
tru ovine. Este necesar ca să se ia 
de urgență măsuri de executarea și 
terminarea saivanelor planificate 
pentru acest an la gospodăriile co
lective din Henig, Galda 
Mihalț, Totoi 
rialul lemnos 
în întregime.

Pentru ca 
obștească să 
iemare este necesar, ca pe ^lîngă 
baza furajeră care se asigură, >să se 
asigure și adăposturi corespunzătoa
re, lucru ce trebuie să stea în a- 
tenția consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective și a fiecărui 
colectivist din raionul nostru.

PICOȘ AUREL 
tehnician construcții 

Consiliul agricol raional

_ de Jos.
și Căpud unde mate, 
necesar este asigurat

animalele proprietate 
aibă condiții bune de



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid

Eficiența măsurilor operative
Pe teme ale sfaturilor populare

Se înfăptuiesc propunerile cetățenilor
REZULTATE MOBILIZATOARE

Zilele trecute adunarea generală 
a organizației de bază 
„Ardeleana" a analizat 
desfășurată de biroul 
de bază de la ultimele 
pînă în prezent.

In această perioadă 
se arată în darea de 
fața organizației de bază au 
sarcini deosebit de importante pen
tru îndeplinirea cărora a fost nece
sar să se desfășoare o largă mun
că politică și organizatorică, să fie 
luate măsuri operative care să mo
bilizeze colectivul de muncă Ia în
deplinirea sarcinilor de producție.

. Ca urmare a muncii politice și de 
îndrumare desfășurată de organiza

ția de bază, în cursul anului 1964 
^^au obținut rezultate economice de

osebite. Astfel, pe primele 9 iuni ale 
anului 1964, planul producției glo
bale a fost îndeplinit în proporție 
de 103,2 la sută, iar al producției 
marfă a fost depășit cu 3,25 la sută. 
In aceeași perioadă au fost produ
se peste plan 11.000 perechi 
încălțăminte. Productivitatea muncii 
a crescut cu 1,46 la sută față de 
sarcina planificată. In aceeași pe
rioadă s-au realizat economii în va
loare de peste 58.000 lei.

Acestea sînt rodul unei activități 
și munci însuflețite, plină de entu. 
ziasm și 
fășurat-o 
că de la 
ducerea 
partid, a

. partid care se găsesc în primele rîn- 
duri în lupta pentru traducerea în 

' viață a sarcinilor ce stau in fața 
întreprinderii.

In adunările generale comuniștii 
au discutat și analizat cele mai 
importante și urgente sarcini legate 
de producție. Astfel, s-a analizat în 
adunarea generală a organizației de 
bază îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție, îmbunătățirea per
manentă a calității încălțămintei, re
ducerea prețului de cost și alte pro-

de la I.l.S. 
activitatea 

organizației 
alegeri și

— așa cum 
seamă — în 

stat

răspundere pe care a des- 
întreg colectivul de mun- 
I.I.S. „Ardeleana” sub con- 
poiitică a organizației de 
membrilor și candidalilor de

bleme legate de activitatea unor ser
vicii din cadrul întreprinderii.

Hotărîrile și măsurile corespunză
toare care au fost luate, au contri
buit la lichidarea lipsurilor. Anali- 
zînd problema calității încălțămintei, 
ca urmare a dezbaterilor ce au a- 
vut loc și a propunerilor făcute de 
comuniști, adunarea generală a or
ganizației de- bază a adoptat hotărîri 
corespunzătoare. Ca urmare, măsu
rile luate de conducerea tehnico-ad- 
ministrativă de a schimba rețeta de 
vopsea, de a se folosi alte soluții, 
organizarea cursului de calificare, a 
dus la depășirea sarcinii de îmbu
nătățire a calității încălțămintei cu 
2,5 la sută.

Este cunoscut faptul că cel mai 
important indicator al planului il 
constituie pentru toate unitățile eco
nomice creșterea productivității mun
cii. Ținind seama de aceasta, orga
nizația de bază s-a preocupat de a- 
ceastă problemă. A fost îndrumată 
conducerea întreprinderii pentru me
canizarea unor operațiuni cu vo
lum mare de muncă. Pentru califi
carea și ridicarea calificării profe
sionale au fost organizate un curs 
de calificare și un curs de minim 
tel mic.

L'n rol important în ce privește 
creșterea productivității muncii îi au 
inovațiile. In perioada la care se 
referă darea de seamă la cabinetul 
tehnic au fost înregistrate 27 ino
vații din care au fost admise 10, in
troduse în procesul de producție 6 
iar în curs de executare 4.

Din darea de seamă, ca și din 
dezbaterile ce au avut loc pe margi
nea acesteia, s-au desprins și alte 
măsuri ce au fost luate de organi
zația de bază ca, folosirea din plin 
a timpului de lucru, combaterea ab
sențelor nemotivate și a întîrzierilor, 
folosirea întregii capacități de lu
cru a utilajelor etc. și care au avut 
influență pozitivă în ce privește în
deplinirea sarcinilor de producție Ia 
toți indicatorii.

ln 1965 să obținem noi succese
Ceea ce a caracterizat conținutul 

dării de seamă ca, de altfel, și dis
cuțiile purtate de cei 16 tovarăși 
care au luat cuvîntul este dorința 
cj^nuniștilor, a întregului colectiv 

muncă de la I.l.S. „Ardeleana" 
Mea în anul 1965 să obțină noi suc- 
^Kcese în producție, să producă pen

tru oamenii muncii încălțăminte de 
cea mai bună calitate și la un preț 
de cost tot mai scăzut.

Pentru aceasta, așa cum a reieșit 
din cadrul adunării generale este ne
cesar să se ia asemenea măsuri care 
să asigure încă din luna decembrie 
realizarea sarcinilor de plan la ni
velul anului 1965.

Pentru aceasta, în timpul scurt 
care a mai rămas, pînă la sfîrșitul 
anului 1964, este necesar ca organi
zația de partid să ia asemenea mă
suri care să ducă la lichidarea unor 
lipsuri care au fost scoase în evi
dență în cadrul adunării generale a 
organizației de bază.

Referindu-se la realizările obținu- 
e în anul 1964, tov. ing. Vădeanu 
daria, a scos în evidență necesita

tea întăririi permanente a discipli
nei în muncă, a folosirii în întregime 
a capacității de lucru a utilajelor, 
mecanizarea unor lucrări în vederea 
creșterii în continuare a productivi
tății muncii.

In cadrul dezbaterilor a fost criti
cat faptul că, depășirea planului la 
producția globală și marfă, pe pri
mele 10 luni ale anului 1964, nu 
s-a obținut numai pe baza creșterii 
productivității muncii cum ar fi

normal, ci și pe baza depășirii nu
mărului mediu scriptic cu 1,80 la 
sută, ceea ce reprezintă aproape ju
mătate din depășirile obținute.

Necesitatea creșterii productivi
tății muncii a fost larg dezbătută 
în discuțiile purtate de tov. Stanciu 
loan, Dăian Nicolae, Bîldea Ghița 
și alții. S-a arătat, de pildă, că încă 
mai există cazuri cînd mașinile și 
utilajele nu sînt folosite la întreaga 
lot capacitate. Situația aceasta va 
trebui să constituie o problemă 
care să stea mereu în atenția con
ducerii tehnico-administrativă a în
treprinderii. Se știe că inovațiile 
constituie una din căile de creștere 
a productivității muncii. Dacă re- 
zultatele obținute în această direc
ție nu sint pe măsura posibilităților, 
aceasta se datorește și unei slabe 
preocupări din partea serviciului 
tehnic în ceea ce privește îndruma
rea și sprijinirea muncii inovatori
lor.

In discuțiile purtate, tovarășa Co
poț Elena, a scos în evidență că 
schimbul în care lucrează nu este 
la înălțimea celorlalte schimburi din 
cauză că maiștrii au fost schimbați 
prea des, iar o parte din muncitori 
încă nu stăpînesc destul de bine me
seria. Pentru a se lichida cu ase-

menea lipsuri, care influențează ne
gativ îndeplinirea planului de pro
ducție este necesar — a arătat în 
continuare tov. Copoț E. — să fie 
iuate măsuri pentru o repartizare 
mai justă a cadrelor, mai multă 
preocupare pentru ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a fiecărui 
muncitor.

Spre deosebire de alți ani, în anul 
acesta, întrecerea socialistă a fost 
mai bine organizată. Comitetul sin
dicatului a dovedit mai multă pre
ocupare și în ce privește îndruma
rea grupelor sindicale și în general 
a muncii de sindicat. Adunarea ge
nerală a organizației de bază a a- 
precîat însă că în ce privește între
cerea socialistă mai există încă for
malism.

In întreprindere, ca urmare a unei 
susținute munci politico-educative 
s-a întărit permanent disciplina, a 
crescut continuu conștiința muncito
rilor. In darea de seamă a biroului 
organizației de bază este oglindit 
făptui că. întirzierile din producție au 
fost reduse aproape în întregime. 
Cu toate acestea mai există încă 
multe de făcut. Va trebui desfășu
rată în continuare o și mai susținu
tă muncă politică, pentru crearea u- 
nei opinii de masă împotriva acelora 
care lipsesc nemotivat de la lucru, 
arătindu-îe că prin atitudinea lor do
vedesc lipsă de răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredințate, 
iar pe de altă parte crează greutăți 
colectivului din care fac parte în ce 
pricește îndeplinirea sarcinilor de 
producție

Așa cum s-a apreciat în dezbate- 
rile ce au avut loc în cadrul adună
rii generale a organizației de bază, 
mai sînt încă lipsuri în ceea ce pri
vește folosirea din plin a timpului 
de lucru. Conducerea tehnico-admi- 
nisirativă aprobă cu prea multă u- 
șurință învoiri din producție. Aceas
ta a făcut ca planul la indicele de 
utilizare a timpului de lucru să fie 
realizat numai în proporție de 92,84 
la sută. Acest fapt dovedește cape 
viitor vor trebui luate asemenea mă
suri care să ducă la folosirea inte
grală și cu cea mai mare eficiență a 
timpului de lucru.

Irăgind învățăminte din propria 
experiență, din lipsurile ce au fost 
arătate și dezbătute în cadrul adu
nării generale, cît și din conclu
ziile prețioase ce s-au desprins, orga
nizația de partid să ia asemenea mă
suri politice și organizatorice pentru 
ca la sfîrșitul anului 1964 să se 
reaFzeze sarcinile de producție la 
nivelul anului 1965. Este angajamen
tul comuniștilor și el cu siguranță 
va deveni faptă.

Cu fiecare an ce trece comunele 
și satele raionului nostru își schim
bă înfățișarea. Peste tot întîlnești 
noi înfăptuiri, menite să 
viața oamenilor tot mai 
moașă, mai înfloritoare, 
localuri de școli și cămine 
turale, cinematografe și biblioteci, 
dispensare medicale, magazine uni
versale și alte edificii social-cultu- 
rale completează peisajul nou al 
satului de azi. In multe sate ale ra
ionului, curentul electric a devenit 
de acum ceva obișnuit în viața oa
menilor. Minunatele înfăptuiri ce 
s-au făcut în comune și sate și care 
au schimbat înfățișarea acestora și 
odată cu ea și viața cetățenilor, sînt 
rodul politicii partidului nostru pen- 
tru ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce mun
cesc de la orașe și sate. Sînt în a- 
celași timp rezultatul unei însufle
țite și active participări a maselor 
largi la 
ștești și

Și în 
fel, în 
stru, cetățenii participă la acțiuni cu 
caracter gospodăresc, fac propuneri 
menite să ducă la înfrumusețarea 
comunei, la o tot mai bună gospo
dărire.

Cu prilejul alegerilor de deputați, 
în cadrul întîlnirilor ce au avut loc 
între deputați și alegători, cît și în 
discuțiile dintre deputați și alegă
tori pe circumscripții electorale, ce
tățenii au făcut numeroase propu
neri legate de gospodărirea comu
nei.

Astfel, într-una din întîlniriie 
dintre deputatul Mitrofan Ioan și a- 
legători, în cadrul discuțiilor ce s-au 
purtat s-a ridicat problema împrej
muirii școlilor din satele Straja și 
Drîmbar, cît și ale monumentelor e- 
xistente în Hăpria și Straja. Propu
nerile făcute de cetățeni au fost a- 
duse la cunoștința sfatului popular 
comunal și considerate ca propuneri 
juste care se pot realiza. S-a trecut 
apoi la executarea lucrărilor de îm
prejmuire, lucrări la care, mobilizați 
de exemplul deputaților au partici
pat un număr mare de alegători. Pe 
lîngă faptul că lucrările de împrej
muire au fost terminate într-un timp 
scurt, s-au realizat și economii în 
valoare de 3.600 lei.

O problemă deosebit de impor
tantă care a fost rezolvată tot cu 
sprijinul cetățenilor a fost aceea a

facă 
fru-
Noi 
cui-

conducerea treburilor ob- 
gospodărești.
comuna Hăpria, ca de alt- 
toate comunele raionului no-

asigurării spațiului de școlarizare, ca 
urmare a generalizării învățămîn- 
tului de 8 ani. Nu a fost o sarcină 
prea ușoară 
comunal. Cu 
maselor largi 
îndeplinită.

Asigurarea
re prin construirea a încă trei săli 
de clasă a fost pusă în discuția de
putaților, în cadrul unei sesiuni a 
sfatului popular comunal, în dezba
terea alegătorilor pe circumscripții 
electorale. Ea și-a găsit unanima 
aprobare din partea alegătorilor care 
au participat activ la lucrările de 
construcții, reușindu-se ca la data 
de 15 iulie a.c. cele trei săli de cla
să să fie terminate, asigurîndu-se în 
acest fel spațiul de școlariza
re. In acțiunea de mobilizare a 
cetățenilor, cît și la executarea lu
crărilor, deputății Filipescu Vasile, 
Gligor loan, Chirilă Maria și alții, 
iar tov. Gruian Florea, Iosif Nico
lae, Roșu Iosif și alții din activul 
lărgit al comisiei permanente de 
gospodărire comunală s-au dovedit 
la fel de activi la executarea lucră
rilor.

In comuna Hăpria au mai fost e- 
xecutate și alte lucrări cu caracter 
gospodăresc și de interes generai. 
Una din aceasta este curățirea pă
șunii comunale la care au participat 
sute de cetățenia care prin munca 
lor au realizat economii în valoare 
de peste 90.000 lei. La acestea se 
mai adaugă lucrări de amenajări de 
drumuri, desfundări de șanțuri ete. 
care sînt rodul muncii cetățenilor.

De remarcat este faptul că în ma
rea lor majoritate deputății, înțele- 
gînd misiunea ce le-a fost încredin
țată de alegători, au fost mereu în 
mijlocul lor, s-au sfătuit cu ei în 
probleme ce-i frămîntă, i-a mobili
zat la înfăptuirea propunerilor fă
cute, reușind în felul acesta să ob
țină rezultate deosebite pe linia bu
nei gospodăriri și înfrumusețări a 
comunei.

Mai sînt însă unii deputați, ce-î 
drept puțini la număr, printre care 
tov. Bîldea Cornel, Josan loan și 
Șușman Maria, care nu au partici
pat din plin la acțiunile întreprinse 
de sfatul popular și nu s-au preocu
pat de îndeplinirea propunerilor fă
cute de alegători. Aceasta și pentru 
faptul că ei nu au fost ajutați în 
măsură suficientă de sfatul popu
lar comunal.

pentru sfatul popular 
ajutorul și sprijinul 
de cetățeni ea a fost

spațiului de școlariza-

Alegerile în organizațiile U.T.M

Evenimentul a fost așteptat cu 
mult interes de către fiecare utemist. 
Adunările de dare de seamă și ale
geri, constituie de fiecare dată, pri
lej de analiză a activității desfășu
rate de organizațiile U.T.M. pre
cum și de luarea de măsuri care să 
ducă la ridicarea muncii de organi
zație pe o treaptă superioară.

Sub conducerea și îndrumarea or
ganizației de partid, Comitetul 
U.T.M. de la cooperativa meșteșu
gărească „Mureșul" a sprijinit cele 
4 organizații U.T.M. în activitatea 
lor pentru pregătirea în cele mai

.1 Pe lîngă îngrijire și furajare, a- 
nimalele au nevoie și de adăposturi 
corespunzătoare pentru a se dezvol
ta sănătos și a spori în continuu pro
ducția de carne și lapte.

In clișeul alăturat, o parte din 
construcțiile zootehnice ale gospo
dăriei agricole de stat din Galda de 
Jos.

bune condițiuni a adunărilor gene
rale de dare de seamă și alegeri.

Noi am tras învățăminte din ex
periența, cît și din lipsurile noastre 
proprii că în cadrul pregătirilor ce 
se fac în vederea adunărilor gene
rale pentru dare de seamă și alegeri, 
un loc important să-l ocupe întocmirea 
dării de seamă. Cu cît dările de 
seamă oglindesc fapte concrete din 
viața și munca tinerilor, cu cît ele 
sintetizează activitatea organizației 
U.T.M., cu atît și dezbaterile în ca
drul adunărilor generale sînt mai 
vii, mai concrete. Ținînd seama de 
acest fapt, Comitetul U.T.M. a spri
jinit organizațiile 
mirea dărilor de 
lalte documente.

Din conținutul 
ca și din discuțiile ce s-au 
pe marginea acestora s-a desprins 
contribuția tinerilor de la cooperati
va meșteșugărească „Mureșul" la 
îndeplinirea sarcinilor de producție, 
mulți dintre ei printre care tov. Iosa 
Elena, Dăian Nicolae, Muntean Pa- 
raschiva, Filipescu loan, Bîldea Pe
tru, Constantin Ștefan, Lupșan Ma
ria, Lăpăduș Elena, Goția Vasile și 
alții se află în primele rînduri în ce 
privește munca și activitatea ce se 
desfășoară în cadrul cooperativei. 
De asemenea, ei dau dovadă de mul
tă preocupare în vederea bunei de
serviri a populației, sarcină d'eose-

U.T.M. la 
seamă și a

dărilor de

întoc- 
celor-

seamă 
purtat

coo- 
de

pen- 
ute- 
dare

bit de importantă pusă în fața 
perației meșteșugărești, de cel 
al IlI-lea Congres al P.M.R.

Dînd dovadă de răspundere 
.tru sarcinile ce revin fiecărui 
misț, în cadrul adunărilor de
de seamă și alegeri, unii tineri prin
tre care Berchi Tiberiu, Matei loan, 
JVlondoc Elena și alții au fost criti
cați pentru faptul că au dovedit o 
slabă preocupare pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate șl nu s-au 
străduit să fie la înălțimea sarcinilor 
trasate de organizația U.T.M. din 
care fac parte..

O problemă deosebit de importan
tă ce a fost dezbătută, atît în cu
prinsul dărilor de seamă, cît și în 
cadrul discuțiilor ce s-au purtat pe 
marginea acestora, a constituit-o fe
lul cum a muncit organizația U.T.M. 
pentru educarea comunistă a tineri
lor. A reieșit că și în ce privește în
deplinirea acestei importante sarci
ni s-au obținut unele rezultate. Dar 
trebuie să recunoaștem că încă mai 
avem multe de făcut în această di
recție, atît comitetul U.T.M., cît și 
fiecare organizație U.T.M. din ca
drul cooperativei noastre.

In curînd, la cooperativa mește
șugărească „Mureșul" va avea loc 
adunarea generală a utemiștilor 
pentru dare de seamă și alegerea 
comitetului U.T.M. Noi ne străduim 
să pregătim în mod temeinic aceas
tă adunare pentru ca ea să contri
buie la continua îmbunătățire a 
vieții interne de organizație.

HĂRĂGUȘ AUREL 
secretarul Comitetului organizației 

U.T.M. cooperativa „Mureșul1*



Scrisori de la corespondenți

Comuniștii în fruntea acțiunii
Cînd, la Uzina de preparare din 

Zlatna au început lucrările de îndi
guirea locului de decantare, partea 
mecanică a lucrărilor a revenit, du
pă cum era și firesc, muncitorilor a- 
telierului mecanic.

îndrumați de organizația de partid 
și mobilizați de exemplul viu al co
muniștilor, harnicii muncitori ai ate
lierului au pornit cu toată rîvna la 
executarea lucrărilor. Și munca lor 
avîntată s-a concretizat în scurt 
timp în fapte. Fată de anii prece- 
denți timpul necesar lucrărilor de

reparații a fost mult redus, obținîn- 
du-se în același timp_însemnate eco
nomii Ia electrozii 
gen și manoperă.

O contribuție de 
tarea lucrărilor au 
citorii atelierului, 
prin rezultatele pe care le-au obți
nut, s-au situat tot timpul comu
niștii Peștișan Mircea, Tătar Gheor
ghe, maiștrii Ponoran Gheorghe, Pă- 
durean Nicolae și alții.

de sudură, oxi-

seamă la execu- 
avut-o toți mun- 
In frunte însă.

Fier vechi pentru oțeluri noi
Harnici În producție, mulți dintre 

tinerii atelierului mecanic de la U- 
zina de preparare din Zlatna se do
vedesc neobosiți și în afară de o- 
rele de muncă. Așa, bunăoară, ute- 
miștii Dumitrașcu Constantin, ~ 
dor Nicolae, Trîncă Constantin, Șen- 
ker Alfred și alții au strîns și expe
diat în acest an oțelarilor hunedo- 
reni peste 10.000 kg. metale vechi și 
au participat și la alte acțiuni ini-

Tu-

țiate de organizația U.T.M.
Bine ar fi dacă toți tinerii atelie

rului ar merge pe acest drum; Sînt 
însă unii care stau deoparte, rar pu
țind fi văzuți în mijlocul tovarășilor 
lor . Așa este cazul tinerilor Da
mian Ioan, Doană Vasile, Dinu Va- 
sile și alții. Și, astfel fiind, e firesc 
că nu fac cinste în toate, unităților în 
care muncesc.

C. CONSTANT!NESCU

aprinsă 
nou pînăserii a stăruit din 

căminul cultural din Șard. 
Nimic deosebit. Un grup 
artiști amatori din sat se

Augustin, Nana Ilie și alții, 
însușit îi! totul rolurile ce le 
Și-acum, cu toate gata, aș-

Din nou pe scenă
In ultimul timp, lumina 

în faptul 
tîrziu la 
Motivul? 
de tineri
pregăteau să iese din nou pe scenă.

Seară de seară la cămin, artiștii 
amatori Nemeș loan, Dănuț Maria, 
Nicoară Valeria, Stanciu Ana, Ma-

O măsură treăuie

carie 
și-au 
dețin.
teaptă cu nerăbdare ziua de dumi
nică pentru a prezenta în fața con
sătenilor 
artistică
viața în

lor programul de brigadă 
de agitație 
sat la noi".
DUMITREAN

„Frumoasă-i

DOM1ȚIAN

luată
Printre alte sarcini ce stau în fața : 

cooperației de consum este și cea < 
a contractării de lapte cu diverși 
producători Și se poate spune că, 
printr-o muncă susținută multe din i 
unitățile cooperației din raion au | 
obținut rezultate bune în contracta i 
rea acestui produs. i

Dar dacă în privința încheierii de 1 
contracte s-au obținut rezultate i 
bune, cu preluarea laptelui de către i 
I.C.l.L. altfel stau lucrurile. Sînt < 
cazuri cînd ridicarea laptelui de la i 
centre se face cu mari întîrzieri cu 1 
toate că sînt fixate zile anume pen- ; 
tru aceasta. Așa a fost cazul în

----------------------------- K=X

Mihalț, unde
20 litri de 
ridicat.

ziua de 4 noiembrie la 
deși erau strînși circa 
lapte acesta nu a fost

Fiind sesizat acest fapt, conduce
rea I.C.l.L. a invocat motivul că 
pentru cantități mici de lapte nu are 
mijloace de transport și deci con
ducerea cooperativei să-l ducă pînă 
la Teiuș cum va putea. Ori este lu
cru cunoscut că transportul laptelui 
nu este de datoria cooperativei și 
conducerea I.C.l.L. trebuie să ia 
măsuri pentru ca laptele 
timp ridicat, evitîndu-se 
acestuia.

Aurul Zlatna
Textila Sebeș 4-1 (2-1)

Jocul dintre cele două formații a 
plăcut spectatorilor. Echipa gazdă a 
pus stăpînire pe joc din primele mi
nute și a dominat cea mai mare 
parte a timpului. Scorul este des
chis în minutul 8 prin Done. In 
minutul 11 se produce egalarea. Cel 
care a înscris a fost Cuteanu de la 
oaspeți.

La 4 minute după egalare, Bălă- 
neanu de la Aurul trimite o pasă la 
Turcu, care deschide pe Done și a- 
cesta introduce mingea în plasă.

Urmează faze frumoase construite 
de echipa locală, care-ș: impune jo
cul și inițiază acțiuni periculoase la 
poarta textiliștilor. In minutul 21 
Bălăneanu trece cu mingea de cî- 
țiva apărători și trage pe lîngă bară. 
In minutul 25 se execută o lovitură 
de pe linia de 16 metri. Cozma tri
mite lui Turcu și numai intervenția 
bună a lui Nagy de la Textila face 
ca tabela de marcaj să rămînă ne
schimbată.

Cei care înscriu sînt tot jucătorii 
de la Aurul însă arbitrul jocului nu 
acordă un gol pe motiv de ofsaid, 
deși nu era.

In repriza a doua gazdele atacă 
din nou cu insistență și în minutul 
50 la o învălmășeală în fața porții 
Textilei, Oprea de la Textila cîștigă 
balonul în duel cu Done și Bălănea
nu și trimite spre poarta apărată de 
lancu care neatent scapă mingea în 
plasă.

Puținele ocazii ale textiliștilor sînt 
și ele ratate. Astfel, Burtea în minu
tul 67, beneficiind de o lovitură li
beră din marginea careului de 
m trimite mingea peste poartă, 
minutul 70 scorul devine 4-1. 
vit excelent • Bălăneanu înscrie 
parabil în poarta lui lancu.

Coresp. N. BĂIEȘAN

Refractara Alba Iulia

16 
In

Ser- 
im-

Meciul dintre echipele Refractara 
Alba Iulia și Dacia Orăștie, pe care 
publicul albaiulian l-a așteptat cu 
nerăbdare, a fost o întrecere dîrză 
în care ambele echipe au luptat pen
tru fiecare ba'on. In general jocul 
a plăcut dar scorul egal nu reflectă 
situația de pe teren. Gazdele sînt 
nedreptățite de rezultat, deoarece 
au dominat mai mult, au șutat mai 
muit dar ineficacitatea liniei de a- 
tac în fata porții a făcut ca cei din 
Orăștie să plece de la Alba cu un 
punct prețics. Ambele goluri au fost 
marcate de câirc apărători. Pentru 
Orăștie a marcat Găină, stoperul 
oaspeților din 11 m, iar pentru Re
fractara Demetei, fundașul gazde
lor, din loviură de la 18 m. De alt
fel scorul a fost pecetluit în prima 
repriză

Lovitura de începere o au oaspe
ții. care din primele minute trec la 
atac, in minutul 10 Hopîrteanu de 
la oaspeți este trîntit în careu și ar
bitrul acordă 11 m pe care-1 trans
formă Găină. Gazdele au primit 
parcă un duș rece. Ele atacă dezlăn
țuit și după 5 minute un apărător de 
'ia oaspeți comite henț în careu, pe 
care arbitrul îl sancționează. Lovi
tura de la 11 m este executată de 
Oprică, care trage peste poartă. Gaz
dele atacă în continuare și în minu
tul 25 la un fault comis asupra lui 
Moldovan, arbitrul dictează lovitură 
liberă de la 18 m. Oaspeții fac zid, 
dar Demeter marchează în colțul 
drept al porții.

In cea de a doua repriză, tot ju
cătorii de la Refractara au inițiati
va. In minutul 66 Cristian ratează 
o mare ocazie. Singur în fața porții 
el se împiedică de minge și aceas
ta iese în aut de poartă. După cî- 
tevă minute la o învălmășeală în ca
reul oaspeților, din două șuturi tra-

Dacia Orăștie 1-1 (1-1) 
se de atacanții echipei Refractara, 
unul întîlnește bara, iar al doilea 
esTc salvat de pe linia porții de Nî- 
culescu. Este nudul oaspeților să 
greșească. In minutul 72 Hopîrtea
nu care se afla singur în fața porții 
~ -ÎT1—î îc la numai 5goale, trage alături de 
metri.

In continuare fazele 
succed de la o 
scorul rămîne 
de cornere; 8-4

De la gazde 
ga echipă și în 
mai bun de pe 
oaspeți, portarul Olteanu, Găină, N 
culescu, Negrăit și Hopîrteanu.

★
La juniori gazdele complet nepre

gătite (I?) au pierdut pe teren pro
priu cu scorul de 3-0. .

de atac se 
la alta, darpoartă

neschimbat. Raport 
pentru gazde.
s-a remarcat întrea- 
special Demeter (cel 
teren), iar de f
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TITUS

Lucrările agricole să fie grabnic terminate
La însămînfâri se poate organiza mai bine munca

(Urmare din pag. l-a) terenului de coceni mai multe zile 
în șir. Rămînerea în urmă cu eli
berarea terenului a dus Ia întîrzie- 
rea lucrărilor de pregătirea terenu
lui și executarea' însămînțărilor.

Cum timpul se anunță a fi tot 
mai instabil, este necesar ca și la 
Totoi să fie luate toate măsurile de 
la parcelă la parcelă pentru a grăbi 
semănatul griului.

f

Intre 16-18 noiembrie, la cinematograful „Victoria" din orașul no
stru rulează filmul „Tînărul de pe vasul Columb", o producție a stu. 
dioutiior sovietice: IN CLIȘEU: Scenă din film.

Toată exigența pentru pregătirea lui 1965

Totul trebuie să meargă ca un ceasornic
(Urmare din pag. l-a)

se

lucru în cîmp, au terminat pînă la. 
această dată atît recoltatul culturi
lor tîrzii cît și însămînțările de 
toamnă.

Cu toate acestea mai există încă 
gospodării colective, ce-i drept pu
ține la număr, a căror consilii 1 de 
conducere nu au făcut încă totul in 
ce privește terminarea însămînțării 
griului. Printre acestea se numără 
și gospodăria colectivă din Totoi. Ai
ci din cele 385 ha, planificate de a 
fi însămînțate cu grîu, pînă la data 
de 12 noiembrie s-au însămînțat 
doar 260 ha. In timp de o săptă- 
mînă au fost însămînțate doar... 6 
ha. Această rămînere în urmă
datorește și faptului că la Totoi co
lectiviștii nu au fost mobilizați 
recoltatul porumbului și eliberarea

Și cartofii trebuie recoltați
Este foarte adevărat că una din 

culturile care dau mult de lucru la 
recoltat este cartoful. Aceasta nu în
seamnă că trebuie 
nerecoltați, așa cum 
gospodăria colectivă 
unde și la data de 
mai existau 5 lia cu 
tați.

Pînă în prezent, o 
lucrările agricole de 
fost terminate și la Berghin. 
în aceste zile se poate trece cu forțe 
sporite la strînsul cartofilor. Și a- 
ceasta se poate face, deoarece Ia 
Berghin există forțe suficiente. A- 
cestea trebuiesc doar dirijate mai 
judicios de către membrii consiliu
lui de conducere și comitetul de 
partid din cadrul gospodăriei colec
tive de aici.

la

lăsați în cîmp, 
se întîmplă la 
din Bergh in 
12 noiembrie 

cartofi nerecol-

bună parte din 
toamnă au 

Deci,

cele mai importante sectoare. In 
planul de măsuri a fost stabilit ca 
pentru sporirea producției de ben- 
togel să se doteze secția cu 5 mori 
pentru mecanizarea bentonitei 
care două pînă la 30 septembrie și 3 
pînă la finele anului. Ne aflăm însă 
la jumătatea lunii noiembrie și a- 
bia o singură moară a fost mon
tată. Conducerea întreprinderii și 
organizația de bază trebuie să țină 
seama că anul începe la 1 ianuarie 
și nu mai tîrziu, iar montarea a 
încă patru mori durează mai mult 
decît una. La aceasta se mai adau
gă și faptul că pietrele pentru a- 
ceste mori încă se află în construc
ție. Tot ia acest sector s-a stabilit 
să se asigure un stoc tampon de 
3.000 tone bentonită, ținînd cont 
de faptul că odată cu venirea ploi
lor accesul la locul de extracție este 
mult îngreunat. Dar din slaba preo
cupare a conducerii întreprinderii 
pentru asigurarea transportului nu

din

numai că la data actuală acest stoc 
n-a fost asigurat dar se produc go
luri de producție în secție, că nici 
pentru producția zilnică de acum 
nu există bentonită suficientă. Din- 
tr-o înțelegere greșită a lucrurilor 
serviciul transporturi (șef serviciu 
tov. Horgoș O.) a renunțat la unele 
basculante necesare la transport.

Rămase în urmă sînt pregătirile 
pentru producția anului viitor și 
la sectorul ceramic al întreprinderii. 
Faptul că s-au început reparațiile 
nu înseamnă că s-a făcut totul. In 
cadrul acestui sector va trebui să 
se asigure pentru producția anului 
viitor un stoc tampon de circa 30 
mii tone argilă macerată, 
ză că nici pînă Ia această 
torul 
abia 
circa 
noul
înceapă la începutul trimestrului II 
al anului ce vine, dar asta nu în
seamnă a aștepta pe 1965 cu miinile 
încrucișate. Iarna își are capriciile ei

Din cau- 
dată sec- 
excavator 
stoc de

n-a fost dotat cu un 
a fost asigurat un
10.000 tone. Este adevărat că 

sezon de fabricație urmează să

și poate furniza atîtea și atîtea sur
prize încît să facă imposibilă ex
tracția argilei. Apoi calitatea argi. 
lei care se asigură din toamnă nu 
poate fi echivalată cu cea introdu
să în fabricație crudă.

Lichidarea lipsurilor existente la 
I.R.I.L. în ce privește pregătirea în
treprinderii pentru iarnă va trebui 
să preocupe conducerea întreprin
derii I.R.I.L. (director tov. Brașo- 
vcanu Gheorghe) cu mai multă răs
pundere. Este necesar ca în aceste 
zile cînd timpul se menține prielnic 
să se intensifice transportul bento
nitei, folosindu-se întreaga capaci
tate a mașinilor. In acest scop este 
necesar să se studieze folosirea ma. 
sinilor în schimb prelungit. De ase
menea, pentru urgentarea extragerii 
argilei va trebui să se urgenteze a- 
ducerea excavatorului și punerea lui 
imediat în producție. In această di
recție este necesar un sprijin mai 
substanțial și din partea organelor 
sfatului popular raional în sensul 
de a determina O.R.A.D.-ul Deva 
să livreze cît mai urgent acest ex
cavator.

Iarna, cînd vine nu bate la ușă. 
De acest lucru trebuie ținut în pri- 
mu! rind seamă.
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ETAPA VIITOARE

Aurul Brad — Preparatorul Petri
la: Minerul Ghelar — Parîngul Lo
nea: Constructorul Hunedoara — 
Știința Petroșani: Dacia Orăștie — 
Minerul Vulcan; Textila Sebeș — 
Refractara Alba; Unirea Hațeg — 
Aurul Zlatna; Minerul Aninoasa — 
C.F.R. Simeria.

ȘAH

Duminică dimineața a avut loc î 
sala „Voința" din Alba Iulia întîl- 
nirea amicală revanșă între echipele 
Voința Alba Iulia și Metalurgistul 
Cugir. Intîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 3-3.

★
In cadrul campionatului republi

can de șah individual masculin în 
cadrul asociațiilor care, conform ca
lendarului întrecerilor sportive tre
buie să se încheie la 1 decembrie, au 
mai rămas multe jocuri de jucat. 
Dat fiind că la 6 decembrie vor a- 
vea loc fazele orășenești și interco- 
munale Alba Iulia, Teiuș 'și Vințul 
de Jos. conducerile asociațiilor spor
tive vor trebui să se preocupe de 
desfășurarea competițiilor astfel ca 
acestea să se desfășoare cît inaî 
bine spre a fi desenați toți campio
nii ce vor participa la întreceri. 
Primii 3 clasați din fiecare centru 
urmează să participe Ia faza raio
nală ce va avea loc la 12 decem
brie în sala asociației sportive „Vo
ința".

Cupa de toamnă 
la orientarea turistică

Duminica trecută, comisia de tu
rism de pe lîngă Consiliul raional 
U.C.F.S. Alba a organizat un con
curs de orientare turistică în pădu
rea din apropierea orașului Alba 
Iulia.

Cele 8 echipe de băieți și 4 echipe 
de fete din 6 asociații sportive au 
participat cu toată însuflețirea Ia 
întrecere. Cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit a fi sportivii de la a- 
sociația „Ardeleana", care au ccu-' 
pat primul loc atît la băieți, cît și 
la fete.

La băieți s-a clasat pe locul I, 
echipa formată din Cosma Eugen și 
Pușcău Aurel, iar la fete echipa for
mată din Voicu Paraschiva și Pî- 
clișan Victoria.

Coresp. P. TOMA
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