
Să păstrăm cu grijă avutul obștesc 
In gospodăriile colective

încheierea colectivizării agricultu
rii patriei noastre a constituit pentru 
întregul nostru popor o victorie deo
sebit de măreață, o victorie care a 
înscris în paginile glorioasei noas
tre istorii acea memorabilă zi cînd, 
de la tribuna Marelui sfat al țării, 
s-a anunțat că, în patria noastră 
socialismul a învins definitiv la orașe 
și sate. Condusă de partid, țărănimea 
noastră muncitoare a pășit pe calea 
anei agriculturi noi, a unei agricul
turi socialiste, cu o puternică bază 
tehnico-materială.

A trecut de atunci un timp scurt. 
Rezultatele însă sînt mărețe. Avînd 
permanent sprijinul statului care a 
pus la dispoziție credite pe ter
men lung, a pus utilaje agricole mo
derne, gospodăriile colective s-au 
dezvoltat puternic, obținînd producții 
tot mai mari. Gospodării mici, cu o 
avere de numai cîteva mii la înce
put, numără azi avutul obștesc în 
.milioane. Gospodăriile colective din 
Cistei, Cricău, Galda de Jos și mul
te altele și-au sporit avutul obștesc 
de la un an la altul dînd o puternică 
dezvoltare atît sectorului cerealier, 
cît și sectorului zootehnic, sector a- 
ducător de mari venituri. Acest fapt 
a contribuit la sporirea veniturilor 
colectiviștilor, la creșterea și mai 
puternică a avutului obștesc. Multe 
din aceste gospodării și-au cumpă
rat autocamioane, diferite utilaje, 
și-au sporit efectivele de animale, 
au executat construcții. In mai pu
țin de 2 ani, la gospodăria colecti
vă din Berghin s-au ridicat 5 con
strucții pentru animale, și s-a sporit 
cu peste 100 numărul animalelor. 
Drept rezultat, de la circa 60.000 lei 
venituri la suta de hectare în urmă 
cu doi ani, anul trecut și în anul 
acesta la aceiași unitate de măsură 
s-a ajuns la circa 90.000 lei. Aceasta 
reflectă cu toată puterea necesita
tea ca pentru o continuă dezvoltare 
să existe o permanentă grijă față 
de avutul obștesc, să fie păstrat ca 
lumina ochilor de către fiecare co
lectivist. Avuția obștească este te
melia dezvoltării gospodăriei colec
tive și a creșterii nivelului de trai 
al colectiviștilor, ea înmănunchează 
într-un tot munca, hărnicia și cin
stea oamenilor.

Caracteristic în gospodăriile noas
tre colective este spiritul gospodăresc 
față de fiecare bun, este atitudinea 
grijulie ca totul să fie păstrat în cele 
mai bune condiții. La gospodăriile 
coiective din Cistei, Oarda de Jos, 
Galda de Jos, Galtiu și în altele îți 
oferă o frumoasă carte de vizită 
însăși felul în care sînt întreținute 
sediile, fără a mai vorbi de fapt 
că în aceste gospodării sectoan 
-ootehnice se bucură de o dense' 
atenție, vitele sînt bine între 
In general se vede spiritul p 
resc față de orice bun oh 
cadrul gospodăriei. S' ce 
frumos, mai pir
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potriva acelora care au păgubit a- 
vutul obșiesc.

Astfel de exemple, cînd consiliile 
de conducere și organizațiile de 
partid iau măsuri politice și organi
zatorice pentru a nu se înstrăina a- 
vutul obștesc din gospodăriile colec
tive sînt din ce în ce mai multe și 
aceasta este un lucru bun care cuce 
la întărirea proprietății obștești, la 
dezvoltarea gospodăriilor colective.

Cu toate aceste rezultate obținute 
în îngrijirea și păstrarea avutului 
obștesc trebuie să arătăm că în 
raion mai există și unele cazuri cir.d 
în gospodăriile colective nu se face 
totul pentru a păstra aceste bunuri, 
pentru gospodărirea lor. Din aceas, 
tă cauză se provoacă pagube pro
prietății obștești. Astfel, la gospodă
riile colective din Vințul de Jos, 
Alba lulia, Căpud, Totoi, Mihalț și 
altele, atelajele, plugurile, semănă- 
torile și alte bunuri nu sînt adăpos
tite corespunzător, sînt aruncate cla
ie peste grămadă, altele sînt descom
pletate, fapt ce face să se deterio
reze și astfel să nu se mai poată fo
losi. Mai mult, la gospodăria co
lectivă din Vințul de Jos au existat 
două autocamioane în stare de func
ționare. Acestea însă n-au fost în
grijite corespunzător, astfel că s-au 
distrus complet. In prezent aceste 
autocamioane stau în curte pe bu
tuci în timp ce gospodăria plătește 
mii de lei pentru transporturi. Tot 
aici în vara acestui an s-a cumpă
rat o motoponină cu 30.000 lei pen
tru a fi folosită la irigarea grădinii. 
Dar și această motopompă a fost 
lăsată în cîmp, fără să fie dată în 
primire, astfel că de unele piese a 
fost descompletată iar în prezent stă 
defectă. Lipsa de preocupare pentru 
păstrarea acestor bunuri a adus pa
gube gospodăriei colective și aceste 
pagube s-au răsfrîns și asupra ve
niturilor bănești ale colectiviștilor. 
Provoacă apoi nemulțumire felul în 
care colectiviștii din Mihalț își în
trețin bunurile. Carele și căruțele 
stau aruncate una peste alta. 
Se poate numi aceasta grijă față de 
avutul obștesc? Categoric că nu. La 
faptul că se pierde din producția a- 
nimalieră, că se disțrug atela
jele se vede că nici consiliul și nici 
organizația de partid nu se gîndesc. 
Este aceasta o problemă atît de 
neînsemnată încît să nu merite a- 
tenție? Socotim că nu, ci din contră 
este o problemă deosebită care tre
buie privită cu toată atenția. Un alt 
aspect care nu face dovada unei 
bune gospodăriri este felul cum în- 
Mj-apr v ■‘Ic

Cei ce poarta stelufa

BRAHMA PETRU 
lăcătuș, I.R.I.L. Alba lulia

DREGHICI IOAN 
f de brigadă la S.A.C.

Alba lulia

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

Noi coleclive de muncă raportează

Planul anual și angajamentele au fost îndeplinite
ÎNTREPRINDEREA de morărit

Ieri, colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni din cadrul între
prinderii de morărit din Alba lulia, 
făcînd bilanțul rezultatelor obținute 
de la începutul anului și pînă în 
prezent a raportat că și-a realizat 
în întregime sarcinile de plan pe 
acest an. Pînă la sfîrșitul anului a- 
cesi harnic colectiv de muncă va 
mai produce peste plan după calcu
lul preliminat 900 tone făină albă 
și 1600 tone făină integrală, in 
total cu peste 1700 tone mai mult 
decît angajamentul luat.

Autobaza transport auto Alba lulia
Angajamentul luat la începutul a- 

nului de colectivul de muncă de la 
Autobaza de transport auto Alba 
lulia de a îndeplini planul de pro
ducție anual înainte de termen, a 
fost realizat. Astfel, la data de 
15 decembrie a.c., cu 16 zile mai de
vreme, colectivul de muncă de aici 
a raportat îndeplinirea planului la 
producția globală pe întreg anul 
1964.

in această perioadă planul la că
lători transportați a fost realizat în 
proporție de 174,4 la sută, iar la

Stația C. F. R. Teiuș
Muncind cu hărnicie în cadrul în

trecerii socialiste, colectivul de mun
citori, ingineri și tehnicieni din ca
drul Stației C.F.R. Teiuș a raportat 
zilele acestea că la 10 decembrie a.e. 
și-a îndeplinit și depășit în propor
ție de 104,02 la sută sarcina de 
plan pe acest an. In același timp 
planul la transport a fost realizat 
și depășit în deplină siguranță și 
regularitate a circulației, evitîndu-se
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Rezultate frumoase au fost obți
nute și în ce privește îndeplinirea 
angajamentelor la economii și spo
rirea beneficiilor peste plan. In pe
rioada a 11 luni s-au realizat a- 
proape 1.000.000 lei economii față 
de 100.000 lei cît era angajamentul 
anual și s-au, dat peste plan bene
ficii în valoare de peste 600.000 lei. 
Merită a. fi scos apoi în evidență 
fapttil că indicele privind calitatea 
produselor a sporit cu mult, dîndu- 
se numai produse de bună-calitate.

călători km în proporție de 153,3' la 
sută. De asemenea, s-au realizat în
semnate economii la consumul de 
combustibil, ceea ce exprimat în ci
fre absolute reprezintă peste 64.500 
lei. La coeficientul de utilizarea ca
pacității de transport planul a fost 
depășit cu 7 la sută.

La obținerea acestor succese s-au 
evidențiat tov. Condrea T., Ivan M., 
Răducanu N., Feraru L, Buda N., 
Pîclișan A., Oprean N., Tăuțan Gh., 
Bogățan N., Țăranu L, și alții.

Coresp. Gh. FAUR

evenimentele de cale, avariile și ac
cidentele de muncă.

La realizarea angajamentelor luate 
întregul colectiv și-a adus o contribu
ție de seamă, evidențiindu-se în mod 
deosebit tura condusă de impegatul 
de mișcare Trifan Nicolae, tură care 
odată cu încheierea lunii noiembrie 
a fost declarată pentru a Xl-a oară 
de la începutul acestui an — bri
gadă evidențiată pe stație.

Coresp. LIȚU F1LIP

venit și proiectul adevărat. Bucurii 
nemăsurate și pentru lucrătorii fri
zeriei și pentru noi... bărbații. Timp 
de cîteva zile s-a lucrat aici de pă
rea că în curînd totul va fi ga
ta. „Minunea" a ținut doar 3 zile 
pentru că trecătorii din nou n-au 
mai auzit bubuitul sculelor. Și au 
trecut așa încă două luni dar lucră
rile de amenajare a localului de fri- 

țînt încă tot la început. Ce s-a 
’ inii? Nu se știe decît 

mult de jumătate 
■ făcute și re- 
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După primele lecții In Invățămintul agricol de masă FESTIVALUL FILMULUI LI SATE
De la începutul lunii decembrie, sute și mii de oameni ai muncii de 

pe ogoarele raionului nostru se întîlnesc din nou în sălile de cursuri 
și la căminele culturale, ascultînd cu atenție expunerile lectorilor sau 
a conferențiarilor, dornici de a-și îmbogăți cunoștințele cu noi metode 
agrotehnice, care aplicate în practică pe scară tot mai largă, să ducă la 
sporirea continuă a producției vegetale și animaliere.

In acest an de învățămînt, în cadrul gospodăriilor agricole colective 
din raionul nostru funcționează un număr de 75 cercuri pe diferite spe
cialități, în care sînt cuprinși peste 2.100 cursanți.

Teme specifice gospodăriei noastre
In gospodăria colectivă din Cri- 

cău, corespunzător nevoilor de pro
ducție, în această iarnă funcționea
ză 3 cercuri agrotehnice cuprinzînd 
120 colectiviști. Despre activitatea 
cercurilor ne-a vorbit tov. inginer 
Bobeș Petru, lectorul cercului vi
ticol anul III. —In timpul activității 
de producție, colectiviștii din gos
podăria noastră au avut prilejul de 
nenumărate ori să se convingă cît 
de utilă este participarea lor la în- 
vățămîntul agricol de masă.

însușirea cunoștințelor teoretice 
se reflectă, nemijlocit, în munca 
mai bună la culturile de cîmp și în

Cu lecțiile la zi
In urmă cu mai bine de douăsăp- 

tămîni, învățământul agricol de 
masă și-a început din nou cursurile 
și în raionul nostru. Și, pînă în 
prezent în majoritatea cercurilor au 
și fost predate primele 3-4 lecții. In
teresul și dorința colectiviștilor de 
a cunoaște noul din știința agricolă 
se vede din numărul mare de parti
cipant. Astfel la gospodăria colec
tivă din Galda de Jos, la cercul de 
cultura plantelor anul 111, lector tov. 
ingineră Suhov Maria, pînă la data 
de 17 decembrie au fost predate 4 
lecții, iar participarea a fost de 
sută la sută. La fel, la cercul

O situație care nu satisface
La gospodăria colectivă din Mi- 

cești a funcționat cu bune rezultate 
în anul trecut și un cerc legumicol 
anul I. Acum însă deși au trecut 
mai bine de două săptămîni de la 
descinderea noului an de învățămîni 
agrozootehnic, la acest cerc nu au 
început cursurile. De această stare 
de lucruri se fac vinovați atît mem
brii consiliului de conducere al 
gospodăriei colective, cît și tovară
șul Neanițu Iosif, lectorul cercului, 
care în mod ne justificat amină de 
pe o zi pe alta deschiderea cursuri
lor.

Problema deschiderii la timp a 
cursurilor și ținerii cu regularitate 
a lecțiilor prezintă o deosebită în
semnătate, pe de o parte datori'.ă 
faptului că numai astfel se asigură 
cuprinderea întregii tematici prevă
zute, iar pe de altă parte, fiindcă 
de aceasta depinde calitatea lecții
lor și a demonstrațiilor practice. De 
aceasta e bine să țină seama tova
rășii din conducerea gospodăriei 
colective din Micești și din alte 
părți unde pînă la această dată nu 

viticultură. Colectiviștii aplică cu 
mai mult interes și pricepere meto
dele noi, convinși că așa trebuie lu
crat pentru a obține rezultate supe
rioare în producție. De aceea, con
siliul de conducere al gospodăriei 
noastre colective, îndrumat de co
mitetul de partid, s-a îngrijit și în 
această toamnă de pregătirea în 
cele mai bune condiții a deschiderii 
învățămîntului agrozootehnic, lu- 
înd toate măsurile ca activitatea în 
cercuri să se desfășoare cît mai bi
ne. Pînă la data de 17 decembrie 
s-au predat cite trei lecții.

de cultura plantelor anul III, 
din Oarda de Jos lector tov. 
ingineră Petrovici Lidia pînă la a- 
ceastă dată au fost ținute primele 
4 lecții cu o frecvență satisfăcătoa
re (35-38 cursanți din 40 înscriși). 
Astfel de exemple pot fi date multe 
din gospodăriile colective Ighiu, 
Bucerdea Vinoasă, Cigud, Șard și 
altele, unde datorită preocupării con
siliilor de conducere și a îectorilor, 
învățămîntul agrozootehnic de trei 
ani se desfășoară la un nivel co
respunzător, contribuind din plin la 
îmbogățirea cunoștințelor colectiviș. 
tilor.

s-au deschis cursurile, luînd mă
suri de urgență pentru a recupera 
în cel mai scurt timp rămînerea in 
urmă;

Gospodăria colectivă din Stremț dezvoltă conținu s- 
IN CLIȘEU: Se poate vedea o parte din taurine.

Se mai întîmplă și așa
Dacă în unele cazuri lecțiile pro

gramate sînt aminate datorită fap
tului că membrii consiliilor de con
ducere nu iau din timp măsuri pentru 
mobilizarea colectiviștilor la cursu
rile agrozootehnice în zilele și orele 
dinainte stabilite, apoi se mai întîm
plă și altfel.

La gospodăria colectivă din Vin- 
țul de Jos, cercul de creșterea ani
malelor anul III, lector medicul ve
terinar Stoica Sorin, în ziua de 4 
decembrie ora 14, s-au prezentat 
cursanții, dar au așteptat în zadar 
deoarece, lectorul a lipsit din loca
litate, fiind chemat de urgență la 
gospodăria colectivă din Oarda de 
Jos, unde se îmbolnăvise doi viței.

Desigur, absența lectorului a fost 
motivată, lipsa constă în faptul că 
nu s-a prevăzut ca pentru astfel de 
cazuri lectorul titular să fie înlocuit 
din rîndul altor cadre de speciali
tate care există în cadrul gospodă
riei colective de aici.
, Pentru a se înlătura pe viitor ast
fel de situații este bine ca acolo 
unde lectorii cercurilor sînt medici 
veterinari și răspund de mai multe 
gospodării colective să aibă înlocui
tori care să țină lecțiile programate 
în zilele fixate fără a fi amînate de 
la o dată la alta.

★

Cazuri cînd lecțiile nu sînt ținute 
la zi mai sînt și în alte părți. Așa 
este de exemplu la gospodăria co
lectivă din Galtiu, Mihalț, Henig și 
altele unde pînă la data de 17 de
cembrie nu s-a ținut decît cîte o sin
gură lecție. Consiliile de conducere 
împreună cu lectorii trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a se ajunge 
la zi cu lecțiile.

Unde există preocupare
In întregul raion festivalul filmu

lui la sate s-a deschis și se desfă
șoară din plin. Spre căminele cultu
rale se îndreaptă un număr tot mai 
mare de colectiviști, deoarece pe 
lingă vizionarea filmului, activiștii 
culturali pregătesc și prezintă în 
fața spectatorilor și diferite progra
me artistice. La căminul cultural 
din Bărăbanț, de pildă, înaintea fil
mului a fost prezentat, de către ele
vii clasei a VIII-a, un program in
titulat „Partidul și patria noastră 
dragă", iar la cel din Micești, pe 
lingă recitări, cîntece și dansuri, bri
gada artistică de agitație din sat a 
prezentat programul cu tema: „Ca

Mai sînt și
Dacă în majoritatea lor, directorii 

căminelor culturale ca și ceilalți ac
tiviști culturali s-au preocupat și 
se preocupă cu grijă de manifestă
rile în cadrul Festivalului filmului 
la sate, de mobilizarea masei largi 
de colectiviști de a participa în nu
măr cît mai mare la vizionarea fil
melor, apoi trebuie arătat că, în a- 
ceastă direcție se mai fac simțite și 
o serie de lipsuri.

Din cauza slabei preocupări a u- 
nor directori de cămine culturale în 
unele comune și sate nici nu s-a 
făcut deschiderea la data stabilită. 
Așa s-a întîmplat la Inuri, Stremț 
și Totoi, unde activiștii culturali nu 
numai că au dovedit lipsă de inte
res pentru organizarea deschiderii 
festivalului, dar nu au sprijinit a- 
ceastă importantă acțiune nici cu 
organizarea unor programe artisti
ce cît mai atractive. La Pețe'ca, ca
drele didactice și reprezentanții or
ganelor locale de stat nici n-au par
ticipat la deschidere.

O serie de lipsuri s-au mani
festat și la Berghin. Aici a fost pre- 

să trainică". Atît la programele ar
tistice, cît și la filmele prezentate 
au participat peste 500 spectatori.

Cu mult interes se preocupă de 
buna desfășurare a Festivalului fil
mului- la sate și activiștii culturali 
din Ampoița, Ighiu, Șard, Oarda de 
Jos, Mihalț și alte comune, unde, cu 
prilejul deschiderii festivalului au 
fost prezentate programe artistice, 
s-aU ținut conferințe etc. De aseme
nea, merită a fi scos în evidență 
faptul că și în cursul săptămînii, ac
tiviștii culturali din aceste comune, 
stau de vorbă cu colectiviștii, le vor
besc pe scurt despre rolul educativ 
al filmului, despre conținut etc.

unele lipsuri
zentat un program artistic, s-au ți
nut conferințe legate de Festivalul 
filmului la sate, dar, spre uimirea 
tuturor, operatorul a fost trimis să 
ruleze filmul la Henig, unde nu era 
nimic pregătit.

Festivalul filmului la sate este un 
bun prilej pentru toți activiștii cul
turali de a desfășura în rîndul țără
nimii colectiviste o bogată și instruc- 
tivă activitate culturală. Iată de ce 
este necesar să îmbunătățim mun
ca în această direcție, mobilizing 
masa de colectiviști să participe în 
număr cît mai mare la aceste mani
festări. In mod deosebit, acestei im
portante acțiuni care se desfășoară 
în întreaga țară trebuie să-i acorde 
o atenție sporită și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare și orga
nizațiile de partid, veghind nu nu
mai la mobilizarea largă a colecti
viștilor de a participa la aceste ma
nifestări, ci și la crearea celor mai 
bune condiții prin pregătirea temei
nică a căminelor culturale în acest 
scop.

CGmfiÂ
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A sosit iarna, anotimp deosebit 
de prielnic desfășurării unei susți
nute activități cultural-educative de 
masă.

Pentru acest timp, gospodarii sa
telor raionului, activiștii culturali 
s-au pregătit cu mult înainte. ’ 
caturile căminelor cu** 
aproape peste tot 
și înfrumusețate 
și ele puse 1 
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Adunări de dări de seamă și alegeri in organizațiile de partid TRIBUNA PROPAGANDISTULUI
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Conducerea activității economice
Roadele muncii depuse de mun

citorii, inginerii și tehnicienii De
poului de locomotive C.F.R. Teiuș, 
in frunte cu comuniștii, se oglin
desc în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de producție și a anga
jamentelor pe acest an. La 10 de
cembrie a.c. colectivul de muncă al 
depoului și-a îndeplinit planul de 
producție pe întreg anul 1964.

In această perioadă, planul pro
ducției globale exprimat în tone 
brute echivalente a fost realizat în 
proporție de 109,12 la sută. Produc
tivitatea muncii a crescut cu 7,90 la 
sută, rea!izîndu-se pe seama aces
tei creșteri economii de peste 350.000 
tei. Consumul specific de combus
tibil convențional a fost redus față 
de norma de plan cu 4,75 la sută, 
tar față de norma tehnică cu 9,18 
la sută. Economiile realizate la 

.combustibil convențional față de 
norma tehnică se ridică la mai 
mult de 2.500 tone. De la începu
tul anului mecanicii și fochiștii au 
remorcat 1.790 trenuri cu tonaj 
sporit, transportînd în plus 186.000 
tone mărfuri.

In sectorul de reparații, prin 
mica mecanizare și aplicarea în 
.producție a numeroaselor inovații și 
raționalizări, a fost redus timpul de 
Imobilizare a locomotivelor la repa
rații cu ridicarea de pe osii cu 6,39 
la sută față de sarcina planifica
ră.

Evidențierea acestor succese, la 
/recenta adunare generală a orga
nizației de bază pentru dare de sea
mă și alegeri, a constituit un pri
lej de îndreptățită mîndrie pentru 
comuniștii din depou. Membrii și can
didați! de partid prezenți la adunare 
au dezbătut pe larg aspectele multiple 
ale conducerii activității economice, 
politice și cultural-educative de către 
•organizația de bază. Participanții la 
discuții au apreciat rezultatele obți
nute, stilul și metodele de muncă 
folosite în activitatea practică a bi
roului organizației de bază și au 
recomandat noului organ ales să 
•extindă experiența bună acumulată

Sporirea producției agricole, 

sarcină «Ie mare răspundere
ln cadrul activității pe care o des

fășoară organizațiile de partid din 
gospodăriile colective pentru întări
rea și dezvoltarea lor economică, o 
sarcină de mare importanță și răs
pundere este sporirea producției a- 
gricole la hectar. îndeplinirea c 
'•■feces a acestei sarcini, depinde 

■>țza mai mare parte de m''l’’,!~ 
tuturor forțelor și facto'-’ 
•cutarea lucrărilor ag ' 
pul optim și la »• 

~t>'hnic. Orice * 
ilnr a"

în privința îmbinării preocupărilor 
pentru îndeplinirea sarcinilor con
crete, imediate, cu orientarea siste
matică spte realizarea obiectivelor 
de perspectivă.

Pentru îndeplinirea ritmică și la 
toți indicatorii a planului de produc
ție se cere din partea fiecărei orga
nizații de partid să-și îmbunătățeas
că neîncetat conținutul activității 
desfășurate, să-și perfecționeze for
mele și metodele de muncă. Aceas
ta reprezintă esența întregii activi
tăți organizatorice, oglindește mă
sura în care organizația de partid 
știe să se orienteze spre sarcinile 
hotărîtoare, să repartizeze judicios 
forțele, să organizeze și să mobili
zeze masele de oameni ai muncii 
la înfăptuirea politicii partidului.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, organizația de bază 
și-a îndreptat atenția în spre 
cele mai importante probleme ale 
producției, în spre sectoarele care 
au avut sarcini mai grele de rezol
vat.

Mai mulți participant la discuții 
printre care tovarășii Hațegân 
Gheorghe, Chiorean loan, Baidoc 
Aurel, Radu Dumitru II și alții au 
scos în evidența preocuparea orga
nizației de bază pentru problemele 
producției, în care scop a analizat 
în adunări- generale stadiul îndepli
nirii planului de producție, progre
sul tehnic, obținerea de economii și 
beneficii peste plan, descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne etc. 
La studierea și analizarea acestora, 
la pregătirea și elaborarea unor mă
suri ce se cereau luate pentru înlă
turarea lipsurilor, organizația de 
bază a atras un însemnat număr de 
tovarăși din rîndul activului fără 
de partid, reușind în felul acesta 
să antreneze la activitatea organi
zației de bază un însemnat număr 
de muncitori și tehnicieni, găsind 
soluții practice pentru continua îm
bunătățire a muncii.

Deosebit de importantă a fost 
sublinierea făcută în darea de sea
mă cît și în cuvîntul tov. Rancea Si- 

ri, comitetul de partid a avut o sla
bă preocupare pentru organizarea 
muncii politice în veder-o

— in centrul 
preocupărilor 

mion, Pădurean Laurean, Vlas Ioan, 
Marcu Traian, Ivan Nicolae și al
ții, cu privire la măsurile ce trebuie 
luate pentru pregătirea în cele mai 
bune condițiuni a producției anului 
viitor.

Din discuții a reieșit că este ne- 
eesar ca în continuare să se acorde 
și mai mare atenție micii mecani
zări, mișcării de inovații, folosirii 
celor mai moderne metode de lucru 
care să ducă Ia creșterea perma
nentă a productivității muncii, o- 
biectiv de seamă ce va trebui să 
stea permanent în atenția organiza
ției de bază.

Dezbaterile pline de conținut, con
cluziile ce s-au desprins din cadrul 
adunării generale a organizației de 
bază pentru dare de seamă și ale
geri, au scos în evidență hotărîrea 
comuniștilor de la Depoul C.F.R. 
Teiuș de a munci în așa fel ca să 
obțină noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

■A-
La adunarea generală a organi

zației de bază, din partea Comite
tului raional de partid a participat 
tov. Tătaru Iordan — secretar, care 
în cuvîntul său a felicitat colectivul 
de muncă pentru frumoasele reali
zări obținute, a făcut prețioase re
comandări pentru activitatea de vii
tor a noului organ de conducere și 
a urat întregului colectiv noi suc

cese în muncă.

ou ia drum pe arterele de o țel ale patriei.

'•» sprijinim pe activitatea cetățenilor

Râspunzind încrederii acordate
In anul 1960, organizația de ba

ză de la secția Ateliere centrale 
Alba Iulia unde lucrez, mi-a încre
dințat sarcina de propagandist. De 
la început mi-am dat seama de mun
ca de mare răspundere și deosebit 
de importantă, pusă în față de or
ganizația de bază. Și, sincer vor
bind la început am întîmpinat unele 
greutăți în ce privește studiul și 
conspectarea materialului, conduce
rea discuțiilor în cadrul cercului, în
țelegerea unor probleme teoretice. 
Am reușit însă să lichidez în cea 
mai mare parte aceste aspecte din 
activitatea mea de propagandist. 
Consider însă că, trebuie să mun
cesc și mai mult pentru a-mi îmbu
nătăți metodele de muncă.

In această perioadă am condus 
mai multe forme de învățămînt de 
partid: statutul P.A'I.R., curs seral 
anul 1 și anul II, Istoria P.M.R. a- 
nul I, iar în prezent conduc cercul 
de studierea Istoriei P.M.R. anul II 
de pe lîrigă organizația noastră de 
bază.

Este cunoscut faptul că, o preo
cupare de bază a propagandistului 
trebuie să fie aprofundarea cunoștin
țelor teoretice cuprinse în lecții, spre a 
lămuri cursanților problemele actuale 
ale politicii partidului, a-i face să 
înțeleagă necesitatea îmbinării pro
blemelor teoretice cu viața practică 
de la locul de muncă. De aceea mă 
străduiesc să mă pregătesc cît mai 
temeinic pentru ședințele cercului 
în care scop studiez, pe lîngă mate
rialul din manual și alt material 
bibliografic recomandat de Cabine
tul de partid, articole teoretice apă
rute în publicațiile de partid (Mun

ca de partid, Lupta de clasă, Scîn- 
teia). Aș vrea să scot în evidență 
faptul că, de un mare ajutor în mun
ca propagandiștilor sînt pregătirile 
ce se fac la Cabinetul de partid, la 
care mă străduiesc să particip cu 
regularitate. Cu prilejul participării 
mele la pregătire am reținut multe 
lucruri interesante din experiența al
tor propagandiști cu mai multă ex
periență în munca de propagandă.

Programul cursului pentru studie
rea problemelor de bază ale politicii 
P.M.R. (cursul seral anul II) cu
prinde o serie de teme referitoare 
la politica partidului nostru de dez
voltare a industriei socialiste. Stu
dierea lor în lumina realității raio
nului nostru, a atelierului în care 
își desfășoară activitatea cursanții 
a constituit pentru mine o preocu
pare permanentă.

In cadrul discuțiilor mă strădu
iesc să explic în așa fel temele din 
programul de studiu ca ele să fie 
cît mai bine înțelese. Nu în mod 
simplist, scolastic, ci temeinic 
documentate din punct de vedere 
teoretic și exemplificate practic. De 
pildă, cînd a fost pusă în discuție 
tema: „Creșterea producției și pro
ductivității muncii" am canalizat dis
cuțiile în spre situația din cadrul 
atelierului nostru și am reușit să fac 
ca fiecare cursant să înțeleagă care 
sînt căile care duc la sporirea pro
ductivității muncii.

O preocupare a mea este aceea de 
a ține o legătură permanentă cu 
membrii cercului, consultîndu-mă cu 
ei în unele probleme legate de 
studiu. Informez cu regularitate bi
roul organizației de bază despre fe
lul cum se desfășoară activitatea în 
cercul pe care-1 conduc și-i cer spri
jinul cînd întîmpin greutăți. De ase
menea, de un real folos îmi sînt 
discuțiile pe care le port cu unii pro
pagandiști cu mai multă experiență.

Cu ocazia analizei muncii ce s-a 
făcut la sîîrșitul anului 1963 la sec
ția Ateliere centrale în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor economice am 
simțit și eu o legitimă mîndrie căci 
dintre cei ce au studiat în cursul pe 
care l-am condus, o parte din ei au 
fost declarați fruntași, iar alții evi- 
dențiați în întrecerea socialistă. 
Printre aceștia se numără tov. Pleșa 
Ioan, Pătruț Artenie, Dusa Nicolae, 
Tecșa Victor, Dreghici Dionisie și 
alții.

Și în acest an mă voi strădui să 
muncesc în așa fel, pentru a ridica 
activitatea în cadrul cercului pe ea- 
re-1 conduc la nivelul sarcinilor tra
sate de partid.

CUTCAN ALEXANDRU 
propagandist S.A.C. Alba Iulia

rile de 
■’M

seamă fost complet rezolvate, iar restul 
popular sînt în curs de rezolvare.

aniza- Printre propunerile care au fost 
nnti- complet rezolvate sînt următoarele: 

—’ 1 două podețe în circum- 
1, unde prin propunerea 

cetățeni și sprijinul 
•'tul executiv al sfa- 

•nal, în scurt timp 
fost reparate 

a vr’

acțiuni au avut preocupare deputății 
Gherman Teodor, Bădilă C. Traian, 
care împreună cu ceilalți membrii ai 
comitetului de cetățeni au organizat 
aceste munci. La fel tovarășa depu
tată Man Valeria, împreună cu co
mitetul de cetățeni a organizat mun
ca pentru construirea unei punți 
peste vale în circumscripția nr. 5. 
Printre cetățenii care au participat 

d-'v<js interes se numără tov. 
ten, Todea Andronie, 

drea Gheorghe, 
r Bogdan Ni-

'ost fă-
idă-



Scrisori^ sosițe_ ța redacție^ Să păstrăm cu grijă avutul obștesc 
în gospodăriile colective

Muncă rodnică,
Printre multe alte pregătiri impu

se de sezonul rece, aprovizionarea 
cu combustibil constituie una dintre 
cele mai importante.

In acest sens, la depozitul „Com
bustibilul" din Zlatna se muncește 
intens. Și, deservirea publicului se 
face în cele mai bune condiții. To
varășul Adrian Gavrilă, responsabi
lul depozitului, om cu bogată expe
riență în distribuirea combustibilu
lui, e mereu la datorie. Cu o zi îna
inte face programarea cetățenilor 
care solicită combustibil, indicînd 
pînă și ora la care aceștia să se 
prezinte la depozit pentru ridicarea 
lemnelor și cărbunilor, evitîndu-se 
în acest fel aglomerările.

Astfel organizată, munca la de-

Așteptăm și..
Sîntem un număr de 82 locatari 

cane locuim în blocul nr. 4 cetate 
(str. Cehov nr. 1). In iarna anului 
1963-1964 din cauza înghețului s-a 
întrerupt alimentația cu apă în bloc. 
Am făcut demersurile necesare la 
I.G.O. Alba Iulia și am așteptat ca 
cererea noastră justificată să fie re
zolvată în col mai scurt timp. Dar 
lucrurile nu s-au petrecut așa.

După cîteva luni de așteptare, au 
venit meseriașii de la I.G.O. care au 
reparat clădirea și au plecat. Noi 
locatarii blocului ne-am gîndit: cei 
care au executat lucrări de reparații 
sînt zidari, zugravi, nu instalatori. 
Să mai avem puțină răbdare că vor 
veni și instalatorii. A trecut vara, a 
trecut și toamna, a venit iarna și 
instalatorii nu au mai venit. Iar lo-

BINE AR FI DACĂ...
...La filiala B.R.P.R. din Alba Iu

lia s-ar lua măsuri pentru o mai 
bună organizare a muncii, astfel ca 
cei ce vin aici după diferite sume 
de bani să nu mai aștepte ore în șir, 
pierzînd timp prețios de muncă.

...S-ar lua măsuri pentru ca la 
baia I.G.O.-ului din Cetate să existe 
bani mărunți. In acest fel casierul 
de aici ar da rest la sumele ce trec 
peste costul biletului de baie.

...O.C.L. Comerț mixt ar verifica 
modul în care se fac comenzile pen
tru aprovizionarea centrelor cu pli
ne, spre a evita cazuri ca acela cînd 
din slabă preocupare, deși pîine e- 
xistă la furnizor, în magazine nu 
este suficientă. I. BRAN

Cu cîteva săptămîni în urmă s-a 
consumat și ultima etapă din cam
pionatele regional și raional de fot
bal. Așa cum este și firesc la acest 
sfîrșit de tur se cade a se face o 
privire asupra felului în care cele 
două echipe care activează în cam
pionatul regional și cele din cam
pionatul raional s-au comportat, 
care a fost calitatea fotbalului pres
tat și bineînțeles cum au înțeles ju
cătorii să reprezinte asociațiile res
pective, cum publicul spectator care 
a populat stadioanele și-a înțeles 
sarcina de a fi obiectiv în aprecie
rea rezultatelor de pe teren.

Prin spectaculozitatea lui, prin 
tradiția de care se bucură în rîndul 
miilor de oameni ai munci* dh* -- 
ion, fotbalul a atra1' 
un număr tot r 
tori. Și de fie' 
teren iubit' 
rotund, ș> 
facția"

bine organizată
pozitul „Combustibilul" din Zlatna 
decurge fără nici o obiecție din par
tea cetățenilor comunei. Și-apoi, mai 
mult decît atît, aici se înregistrează 
și rezultate btme, planul pe luna 
trecută fiind depășit cu 95 la sută. 

In obținerea bunelor rezultate de 
la depozitul „Combustibilul" Zlatna 
se evidențiază muncitorii Rof Gli. și 
Vîrciu Nicolae, care depun multă 
sîrguință la încărcatul și descărca- 
tul lemnelor. Se evidențiază, de ase
menea, muncitorii forestieri de la 
gurile de exploatare Valea Ruzii și 
Zlătnița care au livrat în mod rit
mic depozitului mari cantități de 
lemne.

BA1ȘAN NICOLAE 

. tot așteptăm 
catarii din blocul nr. 4 cetate nu 
sînt alimentați cu apă. Cu toții ne 
punem fireasca întrebare: Oare con
ducerea întreprinderii de gospodări
re orășenească și cei chemați să re
zolve această problemă nu trebuie 
să dea dovadă de mai multă grijă 
și preocupare pentru cerințele justi
ficate ale oamenilor muncii? Noi ne 
facem în mod conștiincios datoria 
față de I.G.O. achitîndu-ne obligații
le cetățenești ce le avem și cerem 
ca și I.G.O. să ne rezolve în cel 
mai scurt timp cererea noastră pe 
deplin justificată.

D. TODORUȚ

DUPĂ PRIMUL TUR

lin fotbal de calitate, spectaci
sportivă Ardealul și alții. Prin com
portarea lor in producție, prin dra
gostea și sîrguință cu care se întrec 
pe terenurile de sport ei culeg, pe 
merit, aplauzele spectatorilor. Âleri- 
tă apoi a fi apreciată activitatea pe 
care o desfășoară asociația sport' 
vă Aurul Zlatna. Deși t’ 
vată în campionatul • 
pa Aurul Zlatna, ce 
zității cu care se 
de pregătirea e*'1 
pe un loc meri'

’ D<

Un reușit concurs
In ziua de 16 decembrie, biblio

teca raională Alba a organizat un 
reușit concurs literar gen „Cine știe 
cîștigă" pe tema „Viața și opera ma
relui nostru povestitor Ion Crean
gă". Acest concurs face parte din 
gama de manifestări culturale în
chinate împlinirii a 75 de ani de 
la moartea marelui povestitor romîn 
Ion Creangă, menite să contribuie 
la adîncirea cunoașterii și studierii 
operei sale.

La acest concurs au participat 
peste 200 oameni ai muncii din ora
șul nostru. Și, nu le-a părut rău. 
Concursul fiind bine organizat, iar 
concurenții pregătiți temeinic, au 
răspuns foarte bine la întrebările 
puse, pe primul loc clasîndu-se tov. 
lovu Ionel, lucrător la cineficare iar 
pe locurile II și III au fost clasați 
elevii Mihai Marin și Radu loan 
ambii de la Școala profesională din 
Alba Iulia.

L. MARCA

Intre 21 și 23 decembrie a.c. 
pe ecranul cinematografului 
„Victoria" din orașul nostru va 
rula filmul „Podul rupt". De 
producție poloneză filmul „Podul 
rupt" este realizat pentru cine
mascop. In completare spectato
rii vor putea urmări documenta
rul „Cucerirea celui mai înalt 
pisc".

In clișeul de mai jos vă pre- 
zentăm o imagine din film.

rele de producție și d« 
mare a unor antr' 
toare, la care p;
cine vrea, î” 
pionatul 
condit

(Urmare din pag. l-a) 
nanciare, deturnări de fonduri, ne
glijență în urmărirea debitorilor, ri
sipă de materiale, furaje și altele. 
La gospodăria colectivă din Miceș- 
ti, suma de 40.500 lei realizată din 
valorificarea unor vaci reformă a 
fost folosită pentru cheltuieli de in
vestiții și nu pentru înlocuirea a- 
cestor animale, iar la Stremț în loc 
ca suma de 7.000 lei realizată din 
vînzarea produselor destinate fon
dului de bază să fie depusă la con
tul investiții, ea a fost întrebuințată 
pentru cheltuieli de producție. Un 
alt aspect negativ îl constituie felul 
cum în unele gospodării colective 
se procedează la împrumutarea sau 
vînzarea unor materiale de construc
ție atît membrilor colectiviști, cît și 
altor persoane. La gospodăria colec
tivă din Teiuș, de exemplu, s-a vîn- 
dut ciment cu 0,23 lei kg în loc de 1 
leu, îngreunînd situația financiară 
a gospodăriei. Unii membri din con. 
ducerea gospodăriei ca și contabi
lul, tov. Stan Ioan, în loc să ia ati
tudine împotriva acestui lucru, au 
cumpărat și ei din acest ciment. De 
acest lucru nu s-a sesizat nici orga
nizația de partid, deși cunoștea a- 
cest lucru.

In perioada actuală, în fața con
siliilor de conducere și în special a

Ne sprijinim pe activitatea cetățenilor
(Urmare din pag. l-a)

La începutul acestui an, cetățenii 
din circumscripțiile electorale nr. 6, 
7 și 9 au făcut propunerea de a se 
construi două poduri peste valea sa
tului Ampoița. Aceste propuneri fiind 
studiate de către comitetul executiv 
au fost luate în plan pentru a se 
executa, în cadrul lucrărilor din 
cntribuția voluntară a cetățenilor. 
Imediat după întocmirea devizelor 
s-a trecut la procurarea de mate
rial și în luna octombrie au început 
lucrările. La primul pod (cu des
chizătura de 8 m.l.) s-au terminat lu
crările de zidărie urmînd a se insta
la lemnăria, iar la al doilea lucră
rile de zidărie sînt executate peste 
50 la sută, lucrările fiind executate 
prin munca patriotică a cetățenilor. 
Materialul lemnos a fost procurat pe 
plan local. Valoarea muncilor patrio
tice executate și a materialului de 
construcție procurat pentru aceste 
două poduri se ridică la suma de 

comisiilor de revizie stă lucrarea de 
sfîrșit de an, repartizarea definitivă 
a veniturilor în bani și în natură la 
zile-muncă, inventarierea tuturor 
mijloacelor economice Și întocmirea 
dărilor de seamă de sfîrșit de an. 
Cu sprijinul larg pe care trebuie să-î 
dea organizațiile de partid, membriF 
comisiilor de revizie trebuie să întoc
mească aceste documente cu toată 
răspunderea, stabilind concret cau
zele care au dus Ia unele deficiențe 
în păstrarea proprietății obștești.

Păstrarea avuției obștești în gos
podăriile colective este o sarcină de 
mare răspundere care trebuie să 
mobilizeze la îndeplinirea ei întrea
ga masă de colectiviști. Consiliile- 
de conducere din gospodăriile colec
tive, organizațiile de partid și de 
U.T.M., comitetele și comisiile de 
femei trebuie să desfășoare o largă 
muncă de educare a masei de co
lectiviști în spiritul conștiinței socia
liste, a dragostei și respectului pen
tru gospodăria colectivă, a intrasi- 
genței față de tot ce poate provoca 
pierderi averii obștești. A păstra cu 
grijă avutul obștesc din gospodării
le colective înseamnă a dovedi un- 
înalt simț patriotic, o datorie de o- 
noare pentru fiecare colectivist, în
seamnă a contribui din plin Ia în
tărirea și dezvoltarea gospodăriilor 
agricole colective.

ririi și înfrumusețării comunei, re
zultatele ce se obțin cresc an de an. 
Dacă în anul 1962 s-au realizat e- 
conomii în sumă de lei 38.200, în 
anul 1963, prin muncile patriotice- 
care au fost executate s-au realizat 
economii în valoare de leî 55.700, 
iar în anul 1964 s-au realizat eco
nomii în sumă de lei 67.795.

Problema rezolvării propunerilor; 
făcute de alegători și stadiul în* 
care se găsesc realizate au consti
tuit obiectul unor analize în ședin
țele comitetului executiv și sesiuni
le sfatului popular comunal.

După sesiunile sfatului popular 
comunal, deputății țin consfătuiri' 
cu alegătorii, unde pun în discuție 
și aduc la cunoștința acestora 
problemele ce s-au dezbătut și hotărî- 
rile luate, mobilizîndu-i să par
ticipe la înfăptuirea măsurilor 
luate. O bună parte dintre deputății' 
sfatului țin legătura permanen
tă cu comitetul executiv. Chiar și 
în perioada dintre sesiuni, au sesi
zat unele stări de fapte la care co
mitetul executiv a luat urgente mă
suri corespunzătoare pentru rezolva
rea problemelor semnalate.

Experiența acumulată, an de an,, 
dovedit cu prisosință că, pari - 

rijlocită a maselor la reci' 
■urilor gospodărești este 

-•'oare pentru obține
rile.


