
In fiecare gospodărie colectivă — 
plan de producție concret mobilizator

Gospodăriile agricole colective din 
raiontd nostru cunosc un ritm ra
pid de dezvoltare intensă și multi
laterală. Organizarea producției a- 
gricole pe baze științifice și aplica
rea pe scară tot mai largă a meto
delor agrotehnice înaintate, au dus 
an de an la creșterea producției a- 
gricole, la întărirea economică a u- 
nităților și sporirea veniturilor co
lectiviștilor. Munca în cadrul gos
podăriilor colective se desfășoară pe 
baza planului de producție care cu
prinde programul întregii activități 
pe o perioadă de timp, de un an de 
zile. Desigur, cu cît planul de pro
ducție este mai judicios întocmit, cu 
cît obiectivele propuse pentru a fi 
realizate sînt mai concrete și mai 
reale, cu atît crește mai mult ca
racterul mobilizator pentru îndepli
nirea acestuia.

« Întocmirea judicioasă a planurilor 
de producție, în raport cu posibilită
țile reale ale fiecărei gospodării co
lective în parte, influențează în mare 
măsură asupra îndeplinirii obiecti
velor propuse. In majoritatea gos
podăriilor colective din raion, acolo 
unde s-a privit cu toată răspunde
rea această importantă sarcină, iar 
posibilitățile locale au fost temeinic 
analizate, prin hărnicia și priceperea 
colectiviștilor, s-au obținut rezultate 
bune în toate sectoarele de produc
ție. De exemplu, la Cricău ca și în 
alte gospodării colective din raion, 
Ia stabilirea principalelor obiective 
și întocmirea planului de producție 
pe anul 1964 au participat un mare 
număr de colectiviști. Aici, cu spri
jinul și îndrumarea directă a comi
tetului de partid, consiliul de con
ducere a format un colectiv larg, în 
care au fost cuprinși brigadierii, 
șefii de echipe și colectiviști frunta
și. Sub îndrumarea atentă a cadre
lor tehnice de specialitate, acest co
lectiv a studiat atent și amănunțit 
posibilitățile existente în fiecare sec
tor, făcînd propuneri concrete refe
ritor la producțiile agricole ce se 
pot obține de pe fiecare parcelă de 
teren, din fiecare sector de produc
ție, stabilind totodată și măsurile ce 
trebuiesc luate pentru îndeplinirea 
și depășirea propunerilor făcute. Și, 
rezultatul muncii harnicilor colecti- 
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s-au făcut o serie de propuneri care 
au mobilizat brigăzile de producție 
Ia o adevărată întrecere, realizîndu- 
se producții sporite de cereale la 
hectar și o creștere substanțială a 
productivității animalelor. In gos
podăriile colective amintite mai sus, 
deosebit de prețios s-a dovedit aju
torul organizațiilor de partid, care 
imediat după repartizarea sarcinilor 
de producție pe brigăzi și echipe au 
reușit să mobilizeze marea masă a 
colectiviștilor la o muncă însuflețită 
pentru îndeplinirea sarcinilor încre
dințate.

Cu toate că in majoritate, planu
rile de producție au fost bine întoc
mite, cuprinzînd obiective reale, 
mobilizatoare, care au dus la creș
terea producției agricole, nu trebu
ie trecut cu vederea faptul că în u- 
nele gospodării colective, ce-i drept 
tot mai puține la număr, a existat 
tendința cu totul nesănătoasă de a 
se prevedea sarcini de producție sub 
posibilități, mai mici decît cele obți
nute în anii precedenți. Astfel de si
tuații au existat în gospodăriile co
lective din Totoi, Henig, Vințul de 
Jos, Strernț și altele, unde fără să 
se țină seama de noile condiții cre
ate prin continua dezvoltare a ba
zei tehnice, s-au inclus în planurile 
de producție unele obiective mai 
mici decît cele ce se puteau realiza. 
Desigur, astfel de tendințe nu au ca
racter mobilizator și nu antrenează 
masa de colectiviști la îndeplinirea 
si depășirea producțiilor vegetale și 
animale’, lucru ce dăunează în mare 
măsură asupra veniturilor colecti
viștilor și asupra întăririi econo
mice a gospodăriilor colective.

Anul agricol 1964, fiind încheiat, 
în perioada de față în gospodăriile 
colective se face bilanțul realizări
lor din acest an, trăgîndu-se toto
dată învățăminte serioase pentru or
ganizarea muncii în anul următor. 
Acțiunea pentru stabilirea unor o- 
biective ale anului 1965 a început 
odată cu executarea lucrărilor de 
recoltare a cerealelor din acest an. 
In baza planurilor de perspectivă, 
consiliile de conducere din gospo
dăriile colective au fost îndrumate 
de către organele Consiliului agri- 
col raional să studieze cu toată a- 
tenția posibilitățile de care dispun 
și să-și formuleze proiectele cu o- 
biectivele propuse pentru noul plan 
de producție. In multe gospodării 
colective ca cele din Cricău, Galda 
de Jos, Cistei, Șard, Oarda de Jos 
și altele s-au studiat amănunțit po
sibilitățile dezvoltării gospodăriilor 
respective urmînd ca odată cu în
tocmirea planurilor de producție să 
'ie incluse toate sarcinile. Astfel, la

-1, Ighiu, Bucerdea Vinoasă, Cis- 
’ -- Oarda de Jos și altele

'♦ificate noi suprafețe pen-
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Noicolective de muncă raportează că sarcinile
de plan anuale și angajamentele au fost îndeplinite

I

L R. I. L Alba lulia
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la întreprinderea ra
ională de industrie locală din Alba 
lulia au raportat zilele trecute înde
plinirea planului anual la va
loarea producției globale cu 30 zile 
înainte de termen. Astfel, la data de 
1 decembrie planul pe întreprindere 
a fost îndeplinit la valoarea produc
ției globale în proporție de 102,27 
la sută.

O contribuție importantă la reali
zarea planului au adus-o colectivele 
de muncitori din ramura metalur
gică, care au realizat o depășire a 
planului anual de 101a sută, din ra
mura minereurilor nemetalifere 
o depășire de 31 la sută, ramura ex
tractivă cu 15 la sută, ramyra ali
mentară cu 25 la sută. Din cadrul 
secțiilor cele mai bune rezultate au 
fost obținute de secțiile turnătorie, 
împletitură sîrmă, lăctftușerie II, 
cariera de piatră și altele care și-au 
den” ei"’’' "'an între 14 și

Vineri, 11 decembrie 1664

Muncind cu hărnicie pentru rea
lizarea angajamentelor în întrecere 
comunistul Susan Ioan de la Secția 
Ateliere centrale este mereu eviden
țiat în muncă.

CEI CE POARTĂ STELUȚĂ

DIN NOU IN PRIMELE RÎNDURI
In sala de ședință ropotele de 

aplauze nu mai conteneau. Rînd 
pe rînd celor ce li se înmîna in
signa de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă" pe 1963, Ii se strîngea 
mîna, urîndu-li-se noi succese în 

muncă. Veni și rîn- 
dul lui Bleneși Ca
rol. Din nou aplau
ze. Cînd i se înmî- 
nă steluța rubinie, 
președintele comite
tului sindicatului a 
arătat că primirea 
distincției este ro
dul hărniciei de care 
a dat dovadă. Era, 
cp drep’ apre-
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Reviziile de vagoane 
C. F. R. din Teiuș 

și Coșlariu
Zilele trecute, colectivele de mun

că de la Reviziile de vagoane din 
Teiuș și Coșlariu au raportat că la 
30 noiembrie sarcinile de plan ce le 
reveneau pe acest an au fost înde
plinite și depășite. Demn de remar
cat este faptul că lucrările executate 
au fost de cea mai bună calitate, 
fapt ce a contribuit din plin la si
guranța circulației. La Revizia 
de vagoane din Stația ,Coșlariu, 
de pildă, din cele aproape 700 de 
vagoane la care s-au efectuat revizii 
tehnice periodice nici un vagon n-a 
căzut în termen de garanție. De a- 
semenea. la Revizia C.F.R. din Te
iuș, ca urmare a perseverenței de 
care au dat dovadă lucrătorii de 
aici, la vagoanele de marfă și că
lători revizuite în cele 11 luni care 
au trecut de la începutul anului, nu 
s-a semnalat nici o osie aprinsă, 
fapt ce dovedește că reviziile s-au 
făcut de cea mai bună calitate.

minate și materiale plastice. Ne 
străduim să fim la înălțimea sar
cinilor încredințate. In ce mă pri
vește. vreau să fiu din nou prezent 
la... panoul fruntașilor.. De altfel, 

acum întreg colecti
vul merită o insig
nă care să-i con
semneze hărnicia 
deoarece planul a- 
nual a fost îndepli
nit în numai 11 
luni...

Despre Blenesi 
Carol mi-a relatat 
mai pe larg șeful 
secției, tovarășul 
Hărmănaș Nechifor. 
Mi-a povestit cum 
acest harnic munci
tor se străd',!'



Oameni care se urnesc greu
La Benic, ca peste tot în comu

nele și satele raionului, zilele lui 
decembrie au venit cu promoroacă 
și cu primii fulgi. Iarna și-a anun
țat astfel sosirea și, bătînd pe la 
porți, fiecărui gospodar i-a adresat 
întrebarea dacă e pregătit s-o pri
mească.

Cu o asemenea întrebare a po
posit iarna și la căminul cultural 
din Benic. Și-a rotit privirile în jur 
și, cum se aștepta să găsească gata 
clădirea căminului cultural de aici, 
n-a părut prea îneîntată. A ținut 
însă seama de faptul că nu-i așa de 
ușor de construit o asemenea clădi
re impunătoare și i-a urat sfatului 
popular s-o termine pentru la anul.

Dar dacă pentru tovarășii de la 
sfatul popular iarna a găsit în sa- 
cu-i de nea o urare, pentru activiș
tii culturali din comună oricît a sco
tocit n-a putut găsi așa ceva. Glasul 
însă totuși și l-a făcut auzit: „De 
ce vă urniți așa greu tovarăși! Nu
mai planul nu-i deajuns! Porniți! 
Oamenii satului așteaptă 1“

Și, în glasu-i șuierat printre cren
gile dezgolite ale copacilor, iarna a 
înmănunchiat adevărul gol, goluț. 
Nu-i așa tovarăși activiști culturali 
de la Benic? V-ați întocmit un plan 
de activitate chibzuit pe întreaga 
perioadă de iarnă. Ați cuprins în 
plan conferințe pe diverse teme, seri 
de întrebări și răspunsuri, simpozioa
ne, călătorii pe harta patriei și a lumii, 
concursuri și alte activități, dar în
că n-ați întreprins nimic pentru ca 
acestea să se concretizeze în fapte. 
V-ați propus apoi în plan să desfă- 
șurați o susținută activitate artisti
că, dar nici în această privință n-ați 
făcut prea multe pînă acum.

S-a întocmit deci și la căminul 
cultural din Benic, ca peste tot în 
raion, planul de muncă pentru pe
rioada de iarnă. Și, mai mult decît 
atît. Cu teme din planul general, 
destul de cuprinzător, s-au întoc
mit un plan de măsuri și un plan 
de activitate pe luna noiembrie. 
Concretul însă lipsește din aceste 
două _planuri. Sînt trecute, de pildă, 
în planul pe luna noiembrie, pe zile, 
conferințe și activități cu filmul, pro
grame speciale pentru femei și ti
neret, activități la bibliotecă și în 
cercurile de citit fără a fi precizate 
temele. Și, astfel fiind s-a muncit 
pe bîjbăite.

La fel de defectuos sînt făcute și 
înscrierile în registrul de evidență al 
activităților care, cică, ar fi avut 
loc la căminul cultural din Benic. 
In ziua de 5 noiembrie, zice-se, că 
ar fi fost organizată o audiție co
lectivă la radio. întrebat însă, tovară
șul Bende Oliviu, care răspundea de 
organizarea acestei manifestări, nu 
poate da nici o relație cu privire la 
cele audiate. Și-apoi, nu-i singurul 
care se găsește în această situație 
cînd e vorba să dea un răspuns clar 
și precis. Tovarășii Pascu Horia și 

Oțoi loan, trecuți în registrul de e- 
vidență că ar fi ținut fiecare cîte o 
conferință, nu-și amintesc nici teme
le și nici conținutul acestora. Tova
rășa Barna Ileana, care răspunde 
de organizarea activităților cu fe
meile se simte la fel în încurcătură 
adusă fiind vorba de acest lucru, 
iar intre tovarășii Henegar Gheor- 
ghe, directorul căminului și tovară
șa Popescu Veronica, bibliotecară, 
intervine o adevărată dispută îft ce 
privește activitatea în cercurile de ci
tit. Directorul căminului afirmă că, 
acestea s-au deschis și că-și desfă
șoară activitatea, bibliotecara sus
ține contrariul.

Astfel stînd lucrurile, rezultă clar 
pentru oricine că activiștii culturali 
din Benic, se mrnesc greu și, în con
secință, în activitatea căminului 
cultural de aici stăruie o seamă de 
lipsuri. Și doar ar putea să nu fie 
așa. In plenara Comitetului raional 
pentru cultură și artă, ținută cu o 
lună în urmă, au fost clar oglindite 
sarcinile ce stau în fața activiștilor 
culturali în perioada de iarnă și, 
tot atunci, a fost prezentat și ma
terialul „Fiecare cadru didactic cu 
sarcini concrete în activitatea cul- 
tural-educativă și obștească. Oare 
această' chemare să nu fi ajuns încă 
pînă la Benic?

Timpul nu stă locului tovarăși ac
tiviști culturali din Benic. In aces
te zile se desfășoară „Festivalul fil
mului pentru sate" și în curînd va 
începe cel de al IV-lea festival de 
teatru. Asigurați deplină reușită a- 
cestor manifestări.. Organizați la 
căminul cultural activități multiple 
și variate, bogate în conținut, care 
să contribuie la îmbogățirea cunoș
tințelor colectiviștilor, la mobiliza
rea acestora la muncă, pentru întă
rirea continuă economico-organiza- 
torică a gospodăriei colective.

Seară de basm Ia Biblioteca raională, 
mul „Harap Alb" de Ion Creangă.

Mii de ceiăfeni 
în faja ecranelor
Duminica trecută, la toate cele 

36 unități cinematografice din co
munele și satele raionului a avut 
loc deschiderea „Festivalului fil
mului pentru sate".

Larg popularizată, acțiunea s-a 
bucurat peste tot de un deosebit 
succes. Mii de oameni ai muncii 
de la sate au populat sălile cine
matografelor. Și, în fața acestora, 
au fost prezentate expuneri pri
vind rolul filmului în ansamblul 
activității culturale, au fost pre
zentate filme și bogate programe 
artistice, imprimîndu-i-se astfel 
zilei deschiderii festivalului un 
caracter sărbătoresc. La Vințul de 
Jos, bunăoară, — după cum rela
tează tovarășa Vesa Maria, cores
pondenta noastră — în prezența 
a 254 colectiviști a fost prezentat 
filmul iugoslav „Bărbații" și 
un frumos program artistic 
compus din cîntece, recitări și 
piesa de teatru „Adevărata față 
a Lilianei". La Ighiu, pentru cei 
310 tineri și vîrstnici din sat, după 
ce a fost rulat filmul romînesc 
„Dragoste la zero grade", a fost 
de asemenea prezentat un reușit 
program de brigadă artistică, iar 
la Ampoița, pe lingă altele, cu 
prilejul deschiderii festivalului a 
fost organizat un ștand de cărți.

Urmare a pregătirilor făcute, 
deosebit de reușite au fost acțiu
nile cu prilejul deschiderii „Festi
valului filmului pentru sate" la 
Șard, la Sîntlmbru, Mihalț, Mi- 
cești și multe alte localități. Ră- 
mîne ca activiștii culturali din sa
tele raionului să manifeste aceea
și preocupare, asigurînd succes de
plin festivalului pe întreagă pe
rioada desfășurării lui.

Cum ne petrecem vacanța de iarnă
Ca urmare a grijii pe care parti

dul și statul nostru o acordă in
struirii, educării și întăririi sănătă
ții elevilor și pionierilor vacanțele 
au devenit minunate prilejuri de o- 
dihnă, reconfortare fizică, îmbinate 
cu o largă activitate cultural-edu- 
cativă și sportivă.

Pe baza indicațiilor C.C. al U.T.M. 
și folosind experiența anilor trecuți, 
organizațiile U.T.M. din școli și-au 
propus ca în acest an activitățile 
care se vor organiza în perioada 
vacanței de iarnă să contribuie 
tot mai mult la dezvoltarea dra
gostei față de Partidul Munci
toresc Romîn, patria socialistă, 
la cunoașterea realizărilor re
gimului democrat-popular, a fru
museților și bogățiilor patriei. In a- 
cest sens, în cadrul raionului nostru, 
la școli, cămine culturale, bibliote
ci, cluburi se vor desfășura o serie 
de activități cultural-educative ca 
vizite la întreprinderi, întîlniri cu 
activiști de partid și stat, muncitori 
fruntași, seri literare, reuniuni tovă
rășești, concursuri, excursii și dru
meții.

In perioada 27 decembrie 1964 —

Să ne cunoaștem regiunea
Popularizarea realizărilor obținu

te de oamenii muncii din regiunea 
noastră în cei peste 20 de ani de la e- 
liberare, constituie o preocupare de 
seamă a activiștilor culturali din 
Vințul de Jos. Dovadă sînt acțiuni
le organizate în acest sens. Așa de 
pildă, în scopul cunoașterii regiunii 
au fost organizate dese călătorit pe 
hartă, un concurs cine știe cîștigă 
pe tema „Folclorul hunedorean, iz
vor nesecat de frumuseți" și o sea
mă de recenzii de cărți, care tratea

In curînd din nou pe scenă
In ultimul timp, aproape în fiecare 

seară, din sala căminului cultural 
din Țelna răzbat pînă departe voci 
și melodii. Și, nu-i colectivist care, 
trecînd prin dreptul căminului, să 
nu se bucure de acest lucru. Se vede 
că s-au pus pe treabă tinerii noștrii
— își zic unii. Ce mai încolo-încoa- 
ce, vor să arate că și ei pot multe
— își deapănă gîndurile alții.

Și au dreptate oamenii exprimîn- 
du-se astfel. In vederea apropiatei 
lor ieșiri pe scenă, îndrumați cu 
răbdare de activiștii culturali, tine
rii Florea Maria, Plugar Silvia, 
Cuibean Olimpia, Plugar Aurelia, 
Dan Gligor, Băieșan Salvina, La- 

Cu gî~ 1
(Urmare

3 ianuarie 1965 la școli va avea loc 
serbarea pomului de iarnă urmată 
de carnaval pionieresc. Un mare ac
cent. se va pune în perioada 25-30 
decembrie 1964 și 3-7 ianuarie 1965 
pe organizarea în bune condițiuni 
a ■ concursului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor, faza pe 
școală. De asemenea în întreagă 
această perioadă pionierii și școla
rii vor fi antrenați din plin la con
cursurile sportive organizate în ca
drul Spartachiadei de iarnă. Pentru 
elevii școlilor medii, tehnice și pro
fesionale se vor organiza cluburi ale 
elevilor la Zlatna, Teiuș și Alba Iu- 
lia, unde zilnic se vor desfășura ac
tivități ca: tenis de masă, șah, au
diții muzicale, dans, informări pe 
teme politice și alte acțiuni. Tot 
pentru acești elevi se organizează, 
la nivelul regiunii, tabere cu durata* 
de 7 zile la cabana „Rusu", „Pa- 
rîngul", „Gura Zlata“ și altele.

Întreaga activitate care se yi- 
desfășura deci în zilele vacanței va 
avea un caracter recreativ, educa
tiv si distractiv.

TATAR DUMITRU 
instructor al Comitetului raional al 

U.T.M. cu probleme de școli

ză despre experiența gosnodăriiJw 
colective fruntașe din regiune.

Nu de mult ciclul manifestării» 
consacrate regiunii Hunedoara « 
fost întregit cu încă una deosebit de 
interesantă. In prezența a numeroși 
colectiviști a fost prezentat simpo
zionul „Hunedoara zilelor noastre", 
cu care prilej au fost oglindite fru
musețile naturale de pe întinsul re
giunii, realizările obținute în dez
voltarea industriei, agriculturii, 
științei și culturii.

Coresp. M. BACIUL

zăr Aurelia, Mihăilă loan și alțîî, 
se pregătesc cu toată rîvna. Fac re
gulat repetiții și la piesa de teatru 
„Dănilă o ia razna" și la progra
mul de brigadă artistică cu tema 
„Cîntec vesel de recoltă". Și-apoi 
cu aceeași perseverență se pregătese 
pentru viitorul program dansa*^- 
căminului cultural, soli”' 
instrumentiști. Peste 
ci, bine pregătii- -
Țelna vor ’
lui cu'
cărr:
r'

■"n-’ -—le ceasorniciT *• se



Adunări de dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid
Organizațiile de partid din gospodăriile colective, întrunite în adu

nări generale de dare de seamă și alegeri, dezbat și analizează activi
tatea pe care au desfășurat-o comitetele de partid pentru îndeplinirea 
sarcinilor politice și economice ce le-au stat în față în perioada care 
s-a scurs de la ultimele alegeri.

Cu acest prilej se analizează rezultatele obținute în activitatea poli
tică și economică, se scot în evidență cele mai bune metode de muncă 
pentru generalizarea lor în munca de viitor a organizațiilor de partid, 
se adoptă hotărîri pentru continua îmbunătățire a muncii de partid și a 
activității economice în cadrul gospodăriilor colective.

ÎNTĂRIREA CONTINUA
A VIEȚII INTERNE DE PARTID

Cînd se iau măsuri operative

In perioada care s-a scurs de la 
ultimele alegeri și pînă în prezent, 
comitetul de partid a avut o perma
nentă preocupare pentru întărirea 
vieții interne de partid — a reieșit 
din cadrul adunării generale a or
ganizației de partid din gospodăria 
colectivă Șard — pentru dare de 
seamă și alegeri.

La baza activității comitetului de 
partid au stat sarcinile izvorîte din do
cumentele celui de al Ill-lea Congres 
al P.M.R., ale Plenarei C. C. al 
P.M.R. din aprilie 1962 și a altor 
documente ale partidului nostru. De 
asemenea, în atenția comitetului de 
partid a stat îndeplinirea hotărîri- 
lor comitetului regional și raional 
de partid, precum și a propriilor ho
tărîri.

Pe baza planurilor de muncă ju
dicios întocmite, comitetul de partid 
a analizat în ședințe ceie mai impor
tante probleme legate de munca 
politică și economică din cadrul gos
podăriei colective.

Așa, de exemplu, au fost analiza
te probleme ca: desfășurarea între
cerii socialiste, activitatea organiza
ției U.T.M., preocuparea consiliului 
de conducere pentru îndeplinirea 
planului de producție și altele.

Elaborarea unor măsuri concrete, 
organizarea controlului îndeplinirii 
hotărîrilor au dus la îmbunătățirea 

problemele analizate. Ast- 
~~p. a analizei făcute de 

rtid, cu privire la 
organizațiile de 

■■durilor par- 
*-e. luate

aces- 
♦i- 

șurarea adunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază, orientarea a- 
cestora de a analiza cele mai impor
tante probleme ce le ridică viața în 
cadrul brigăzilor te-a ajutat să obți
nă rezultate frumoase în munca lor. 
In această direcție a fost apreciată 
munca pe care a desfășurat-o și re
zultatele obținute de organizația de 
bază Nr. 2 (secretar tov. Heiuș Ilie).

Ca rezultat al preocupării comite
tului de partid din gospodăria co
lectivă Șard, pentru continua întă
rire a vieții interne de partid este și 
faptul că s-a întărit disciplina de 
partid, membrii și candidați! de 
partid participă cu regularitate Ia 
adunări, iau parte activă la dezba
teri, își îndeplinesc sarcinile încre
dințate de organizația de bază. în
tărirea continuă a vieții interne de 
partid a influențat în mod pozitiv 
activitatea politică și economică în 
cadrul gospodăriei colective.

Adunarea generală a membrilor 
de partid pentru dare de seamă și 
alegeri, dezbaterile ce au avut loc 
cu acest prilej au scos în evidență 
faptul că este necesar ca și în viitor 
comitetul de partid să lupte pentru 
continua întărire a vieții interne de 
partid. In acest scop este necesar 
să fie lichidate unele lipsuri care 
s-au manifestat în activitatea comi
tetului de partid și a unor organi
zații de bază și care pe bună drep
tate au fost criticate în adunarea ge
nerală a membrilor și candidaților 
de partid. Au fost cazuri, cînd unele 
organizații de bază, cum este cea 
din brigada I-a (secretar tov. Milaci 
Ilie) care nu au ținut cu regularitate 
adunările și nu au analizat cele mai 
'mportante probleme, nu toți mem- 

întruniți în adunare generală de 
dare de seamă și alegeri, membrii și 
candidații de partid din gospodăria 
colectivă Teiuș au analizat munca 
politică desfășurată de comitetul de 
partid pentru mobilizarea tuturor 
forțelor la îndeplinirea sarcinilor din 
planul de producție. Din darea de 
seamă a comitetului de partid, cit 
și din discuțiile ce s-au purtat 
a reieșit că în acest an co
lectiviștii din Teiuș au obținut re
zultate economice frumoase în toa
te sectoarele de activitate. Astfel, la 
grîu, porumb, orz, tutun prevederile 
planului de producție au fost depă
șite.

Obținerea de recolte sporite la 
hectar, depinde în cea mai mare 
măsură de executarea la timpul op
tim a lucrărilor agricole și în con
diții agrotehnice înaintate. Orice a- 
mînare, orice întîrziere a muncilor 
agricole atrag după sine pierderi de 
recolte nu numai cantitativ ci și ca
litativ. Aceasta a constituit o pro
blemă larg dezbătută în adunarea 
generală a membrilor de partid din 
gospodăria colectivă Teiuș, pentru 
dare de seamă și alegeri. Astfel, a 
reieșit că în general planul de pro
ducția a fost îndeplinit la unele cul
turi ca grîu, porumb, orz, sfeclă de 
zahăr, tutun etc, obținîndu-se spo
ruri de recoltă. Așa, de pildă, la 
grîu s-a recoltat mai mult cu 78 
kg, la orz cu 214 kg, la sfeclă de 
zahăr cu 2.000 kg, la tutun cu peste 
300 kg de pe fiecare hectar. Rezul
tate frumoase s-au obținut și la cul

Și, cînd S3 acționează cu întîrziere
Adunarea generală a organiza

ției de partid a apreciat ca negativ 
faptul că la unele culturi s-au obți
nut rezultate sub posibilități. Și în 
mod deosebit la grădina de legume, 
la floarea-soaPelui și cartofi.

Din darea de seamă a comitetului 
de partid s-a desprins că pe unele 

tura cartofilor. Brigada a IV-a Bel- 
diu a cultivat cu cartofi o suprafață 
de 8 ha teren, obținînd o producție 
medie de 12.500 kg la ha.

In cuvîntul său tov. Coza Vio
rica a arătat: acolo unde lucră
rile agricole și mai ales cele de în
treținerea culturilor s-au executat la 
timp și recoltele au fost bogate. In 
cadrul brigăzii pe care o conduc 
am avut tarlale unde am executat 
prașila la porumb la timp și am ob
ținut sporuri mari de recolte, așa 
cum a fost pe tarlaua „Podul Gîr- 
bovii“, iar pe tarlaua de la „Mu- 
reș“, din cauză că n-am prășit la 
timp, am obținut o producție cu 
mult mai slabă. Din aceste exemple 
— a arătat tov. Coza Viorica — 
cu toții trebuie să tragem- învățămin
te. Țin să arăt că, am primit întot
deauna a jutor dm partea organizației 
de bază în ce privește desfășurarea 
muncii politice de mobilizare a co
lectiviștilor la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor.

Rezultatele obținute de gospodă
ria colectivă din Teiuș în ce priveș
te cultura cerealelor și a altor plan
te sînt o urmare Jirească a muncii 
politice și organizatorice pe care au 
desfășurat-o organizațiile de bază, 
sub conducerea și îndrumarea co
mitetului de partid, pentru mobili
zarea colectiviștilor la executarea 
lucrărilor agricole în timpul optim 
și de calitate, rezultate ale unor mă
suri concrete și operative.

suprafețe' de teren însămînțate /cu 
cartofi s-a obținut în medie o recol
tă de peste 12.500 kg la ha, ca ur
mare a executării la timp a lucră
rilor cerute, iar pe alte suprafețe 
unde aceste lucrări s-au executat cu 
întîrziere s-a obținut o producție cu 
mult mai mică (aproape 50 la sută). 

iducții sporite în sectorul zootehnic

Aceasta a dus — așa cum a arătat 
în cuvîntul lor tov. Oprița Cristina. 
Fleșer Maria, Lazăr Aurel și alții — 
la aceea că planul la producția de 
cartofi pe gospodăria colectivă să 
nu fie realizat așa cum a fost stabi
lit de adunarea generală a colecti
viștilor.

hi discuțiile purtate pe marginea 
dării de seamă a comitetului de 
partid, tov. Oprița Cristina referin- 
du-se la cauzele care au condus la 
slabe rezultate la grădina de legu
me, a criKcat comitetul de partid 
și consiliul de conducere al gospo
dăriei colective pentru faptul că nu 
au luat -măsuri corespunzătoare și 
la timp pentru executarea tuturor lu
crărilor.

Îndrumați și mobilizați de comi
tetul de partid ■— a arătat în cuvîn
tul său tov. Crișan Victoria — mem
brii de partid au luat parte la mun
cile agricole. Dar trebuie să spunem 
și să recunoaștem că în perioada de 
vîrf unii nu au participat la muncă. 
Din această cauză și la grădina de 
legume lucrările de întreținere au 
fost executate cu întîrziere, ceea ce 
a contribuit la o scădere simțitoare 
a recoltei de legume și în același 
timp la diminuarea veniturilor gos
podăriei colective și ale noastre per
sonale.

Din concluziile ce s-au desprins 
pe marginea dării de seamă și a 
discuțiilor purtate a reieșit că atît 
comitetul de partid, cît și unele or
ganizații de bază din cadrul gospo
dăriei colective au acționat, în pe
rioada hotărîtoare pentru recolte, 
cu multă întîrziere. Din această cau
ză multe lucrări agricole nu au fost 
executate la timpul optim, fapt ce a 
contribuit la scăderea producției la 
hectar.

Adunarea generală a organizației 
de partid a atras atenția noului or
gan ales, ca în activitatea sa să do
vedească operativitate în luarea mă
surilor politice și organizatorice 
pentru a nu se mai repeta lipsurile 
semnalate.

-•

de care a dat dovadă comitetul de 
■c. partid și organizația de bază din a- 

cest sector. Astfel, în perioada la 
care se referă darea de seamă, co- 

J ■"irtid a analizat diferite 
itfiții din secte-’-1

tate bune au obținui șl ceilalți în
grijitori de animale. Succesele obți
nute se datoresc în primul rînd în
drumărilor date de organizația de 
bază. a ’



Vești de la corespondenți
Noi purtători ai insignei „Prieten al cărții"
Manifestînd un interes mereu 

sporit față de concursul „Iubiți car
tea", cei 24 tineri din Tăuți, înscriși 
în concurs, s-au întrunit zilele tre
cute la biblioteca din sat unde au 
avut loc discuțiile finale pe marginea 
cărților din bibliografia concursului.

Sosiți rînd pe rind la bibliotecă, 
tinerii iubitori ai cărții și-au îm
părtășit pe larg, unul altuia, păreri
le cu privire la cărțile citite. Apoi, 
dovada bunei lor pregătiri au fă
cut-o și în fața comisiei, subliniind 
într-un limbaj cursiv pasaje și ac
țiuni din diverse opere. Și, drept ur
mare a rîvnei cu care s-au pregătit,

Cu mîini mici, fapte mari
Faptul s-a petrecut în prima zi de 

decembrie. Elevii școlii de 8 ani din 
Almașul Mare erau la a treia oră 
de curs cînd, dintr-o casă de peste 
vale, se făcu văzută o limbă de 
foc.

Foc! strigă instinctiv unul din e- 
levii situați în băncile de lîngă gea
muri. Și vestea se răspîndi cu iu
țeală în întreaga școală.

Nu era timp de pierdut. In frunte 
cu învățătorii și profesorii, elevii au 
dat fuga la fața locului. Și, aici fie
care și-a găsit ceva de făcut. Ciur 
Elena, Giurgiu Ana, Stroe lulia, 
Bora T. Ana, Lupuț Felicia, Cloam- 
bă Viorica și alte eleve au pus mîi- 

Educarea igienico-sanitară a elevilor
Apreciind deosebita importanță 

pe care o are educarea igienico-sa- 
nitară în pregătirea elevilor pentru 
viață, pentru producție, Comitetul 
raional de Cruce Roșie desfășoară 
o muncă sistematică pentru înarma
rea tineretului școlar cu bogate cu
noștințe sanitare, cu o concepție 
științifică despre sănătate și boală, 
cu deprinderi de respectare a reguli
lor de igienă individuală și colec
tivă.

Pentru realizarea acestor sarcini, 
Comitetul raional de Cruce Roșie fo
losește metode multiple și variate. 
Sînt folosite cu succes lecțiile de 
educare sanitară însoțite de exerci
ții și demonstrații practice, orele e- 
ducative și un bogat material pro
pagandistic constînd în broșuri șt 
pliante ilustrate.

Astfel fiind? activitatea de Cruce 
Roșie din școli s-a lărgit și este în 
continuă creștere. In școlile raionu
lui activează peste 8.000 membrii de 
Cruce Roșie care folosesc cu tot mai 
multă pricepere graficele de control 
igienic al elevilor, al claselor și ga
zeta „Doctorul vede tot". In școli
le medii funcționează 6 grupe sa-

toamnă terminateCu arăturile de

a discuțiilor interesante și precise, 
tuturor concurenților li s-a atribuit 
insigna de „Prieten al cărții”, prin 
discuțiile purtate evidențiindu-se in 
mod deosebit tinerii Drăgan Sofia, 
Haneș 
Frățilă 
alții.

Noii 
ten al cărții" constituie un însemnat 
succes al bibliotecii sătești din Tă
uți. In același timp ei sint îndemn tu
turor tinerilor din sat de a le urma 
exemplul.

FRĂȚILĂ CAROLINA

Gheorghe, Găldău Vasile, 
Stelian, Drăgan Elena și

purtători ai insignei de ,*Prie-

nile pe vase și-au adus apă din va
le. Cu apa adusă, elevii Toma Au
rel, Medrea Vaier, Beca Paștiu, Mi- 
hăilcan Traian și Gardiță Valentin 
au reușit să reducă forța flăcărilor 
în timp ce Stevaș Viorel, Beca Pe
tru și Ilea Petru au salvat de la 
distrugere trei care de fin.

In scurt timp, focul a fost complet 
stins. Dînd dovadă de curaj și hăr
nicie, cu mîiniie lor mici elevii au 
înfăptuit un lucru mare. E o cinste 
care, adăugată rîvnei lor la învăță
tură, face să se întrevadă în elevii 
de azi cetățenii virtuoși de mîine.

M. OANCEA

nitare și 181 posturi de prim ajutor 
dotate cu cele necesare, iar la școli
le din Teiuș, nr. 2 Alba Iulia, Vin- 
țul de Jos și multe altele au fost în
ființate și-și desfășoară activitatea 
20 „Colturi ale sănătății".

BUDULĂ MARIA

IN CLIȘEU: Scenă din filmul i 
zile la cinematograful „Victori

STRĂINUL

Arad și 
ascuțit

Producție a studioului cinemato
grafic București, filmul „Străi
nul- a fost distins cu Premiul spe
cial al juriului la Festivalul filmu
lui romînesc de la Mamaia 1964.

Elaborat după romanul cu ace
lași nume de Titus Popovici, fil
mul „Străinul” surprinde eveni
mentele din ajunul eliberării și cî- 
teva zile după acest moment cru
cial în viața poporului. Acțiunea 
în film, spre deosebire de roman, 
se restrânge numai la 
punctează antagonismul 
dintre ciasa muncitoare condusă 
de comuniști și dintre burghezo- 
moșierime în toate problemele 
privind destinul poporului, viito
rul patriei.

In centrul acțiunii filmului se 
află trei tineri — eroii principali. 
„Străinul” nu este totuși numai 
povestea prieteniei acestora ci 
prin conflictul său central devine 
un valoros document asupra isto
riei acelor vremi zbuciumate cînd 
hitleriștii prădau țara. Burghezo- 
moșierimea aștepta „eliberarea” de 
către anglo-americani și învăța 
cu sîrg limba cu care spera să 
mijlocească în continuare vînza- 
rea țării, rămînînd curtenitori față 
de hitleriști pentru a nu le sus
cita bănuielile. Majoritatea micii 
burghezii, deși sătulă de război, 
era dezorientată, în timp ce clasa 
muncitoare, în frunte cu comu
niștii intensifica acțiunile de sa
botaj împotriva ocupanților, strîn- 
gea rîndurile, se înarma, pregă
tind insurecția armată.

Războiul a maturizat de timpu
riu generația tinerilor care ter
mină acum clasa a VlII-a. Printre 
ei se află și Andrei Sabin, premi
antul școlii, fiul unui mic funcțio
nar de la căile ferate. El intuieș
te nedreptățile sociale, îl revoltă 
impertinența ocupanților.

In fiecare gospodărie colectivă — 
plan de producție concret, mobilizator

(Urmare din pag. l-a) 
se măsuri pentru desfundarea tere
nurilor și altele.

Planurile de producție pentru a- 
nul 1965 trebuie să reflecte intruto- 
tul mărețele obiective trasate de cel 
de al II l-la Congres al P.M.R. oa
menilor muncii din agricultură, de 
a dezvolta necontenit producția a- 
gricolă vegetală și de a spori pro
ductivitatea în toate ramurile agri
culturii. Ținînd cont de cifrele o- 
rientative din planurile de perspec
tivă, consiliile de conducere cu spri
jinul neprecupețit al inginerilor a- 
gronomi, zootehniștilor și tehnicie
nilor, sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, trebuie să facă o analiză 
amănunțită a posibilităților pe care 
le au, stabilind măsuri concrete pen
tru dezvoltarea fiecărui sector de 
producție în raport cu condițiile e- 
conomice și naturale pe care le 
au.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru au create condiții pentru fo
losirea mai intensivă a pămîntului, 
sporind într-o mai mare măsură pro
ducția de cereale la hectar. Pentru 
aceasta însă, cifrele ce vor fi înscri
se în planurile de producție pentru 
1965 trebuie să fie mobilizatoare și 
totodată sprijinite de măsuri concre
te, care să asigure îndeplinirea lor. 
In cadrul raionului, de-a lungul rîu- 
lui Mureș avem terenuri fertile care, 
lucrate în condițiile cerute de agro
tehnică, dau recolte bogate. Cu toa
te acestea, datorită .faptului că a- 
ceste terenuri nu sînt periodic în, 
grășate, nu sînt lucrate așa cum 
cere știința agricolă, producțiile rea
lizate sînt sub posibilități în gospo
dăriile colective din Mihalț, Totoi, 
Ciugud, Vințul de Jos și altele. 
Pentru anul 1965 trebuie 
mai mare atenție folosirii semințelor 
de înaltă productivitate, extinderii 
culturilor intercalate și duble.

acordat- o

Preocupați pentru sporirea pro
ducției de cereale la hectar din anul 
următor, în multe gospodării colec
tive din raionul nostru, colectiviștii 
au depus o muncă însuflețită la re- 

ua cuituriior tîrzii și eliberarea 
apadse suprafețelor de teren
-so3 jnjpfea mp eonndî'nd astfel po- 

execu

Creșterea animalelor reprezintă 
pentru majoritatea gospodăriilor 
colective din raionul nostru o prin
cipală cale pentru dezvoltarea și în
tărirea lor economică. Gospodăriile 
colective din Teiuș, Cricău, Galtiu, 
Cistei, Alba Iulia și altele au rea
lizat în acest an venituri însemnate 
din sectoarele zootehnice. Și. posi
bilități asemănătoare există în toa
te gospodăriile colective din raion. 
De aceea, în planurile de producție 
pe anul următor va trebui să se pre
vadă sporirea efectivelor de animale 
din creștere proprie și în raport cu 
creșterea numărului acestora să se 
stabilească măsuri concrete pentru 
asigurarea unei puternice baze fu
rajere și a spațiilor de adăpostire 
necesare. Va trebui să se acorde o 
mai mare atenție creșterii efective
lor de vaci cu lapte și reproducției 
acestora. Toată atenția trebuie acor
dată și celorlalți indici ce vor fV 
prevăzuți în planurile de producțjțf 

Stabilirea definitivă a obiectivelor 
prevăzute în planurile de producție 
pe 1965 se va face după ce ele au 
fost dezbătute în adunările ge
nerale ale colectiviștilor. Organiza
țiile de partid sînt chemate să mo
bilizeze masele de colectiviști pentru 
a-și aduce toată contribuția Ia îm
bunătățirea acestor planuri, făcînd 
propuneri concrete pentru folosirea 
tuturor posibilităților de soorire aâ 
producției agricole vegetale și ani^B 
male, pentru dezvoltarea și conso-W 
lidarea gospodăriei colective. Trebv j 
ie ca întreaga masă de colectiviștii 
să se simtă din prima zi mobilizată 
pentru a traduce în viață obiectivele 
planului de producție. De felul cum 
colectiviștii se vor strădui să apere 
și să consolideze averea obștească, 
va depinde dezvoltarea necontenită 
a gospodăriei colective și spori£Ș&^ 
veniturilor colectiviștilor.

------------------- -----------------------

Să grăbim ritmul arăturilor adînci

podăriile colective care 
pe întreaga supr: 
ceastă importanij 
marcă gosr.c ' | 
Sard, V


