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0 ANIVERSARE MĂREAȚĂ
întregul nostru popor muncitor 

sărbătorește la 30 Decembrie, cu o 
deosebită însuflețire 17 ani de la 
alungarea monarhiei și proclama
rea Republicii Populare Romîne. E- 
veniment măreț în istoria patriei 
noastre — 30 Decembrie 1947 — 
eonstituie data memorabilă cînd, 
’ub conducerea înțeleaptă a Parti- 
-vtlui Muncitoresc Romîn, revoluția 
populară a înlăturat de la condu
cerea țării pe ultimul și cel mai în- 
veterat stîlp al regimului monarhic, 
pe ultimul stîlp al burgheziei.

Alungarea monarhiei prusace și 
proclamarea Republicii Populare 
Romîne a deschis harnicului și ta
lentatului nostru popor calea spre 
înfăptuirea celor mai profunde tran
sform” jjînoitoare. Cea mai mărea
ță cuc dobindită, sub conduce
rea '^ieaptă a partidului în aceas
tă perioadă istorică a fost victoria 
deplină a socialismului la orașe și 
sate, lichidîndu-se pentru totdeauna 
exploatarea omului de către om.

Bilanțul anilor care au trecut de 
atunci a consemnat în paginile noii 
monografii a patriei fapte din cele 
mai mărețe. Descătușînd adevărate 
energii creatoare puterea populară 
a pornit cu o muncă entuziastă spre 
,înfăptuiri cît mai mărețe, ștergînd 
din temelii mizeria și înapoierea lă
sată de burghezie și moșierime. Și, 
n-a fost cîtuși de puțin o luptă u- 
șoară. Fosta monarhie, care timp de 
peste 80 de ani a patronat mon- 
sitruoasa coaliție a moșierimii și 
burgheziei împotriva clasei munci
toare, a transformat țara noastră în- 
*r-o țară săracă, cu un popor care 
*r3i" în mizerie de neînchipuit. Bo
gățiile țării au fost puse pe tavă in
tereselor capita’iste și a îmbogățirii 
personale, în timp ce poporul trudi
tor ducea greul zilelor fără o buca
tă de pîine. Privească oricine înapoi 
la calendarul anilor de atunci și 
nu-i va fi greu să reconstituie tab
loul frecvent al acelor zile cînd 
muncitorul era supus unei expioatări 
necruțătoare, cînd țăranul era jefuit 
ca în codru de moșieri, chiaburi și 
eămătari. Călcînd în picioare inte- 
i'eșele naționale, independența "și 
suveranitatea țării, monarhia a a- 
servit Romînia capitalului străin, a 
transformat-o într-un hinterland a- 
,~r. al marilor puteri imperialiste, 
iriu'-«tn pion al politicii externe reac
ționare a acestora.

Partidul nostru însă, a condus cu 
înțelepciune poporul spre a scutura 
acest jug ’anarhiei. In ur
mi ’ate de

Vineri, 25 decembrie 1964

ritm rapid de creștere este în 
an de 8 ori mai mare ca în 

Întreaga producție a anului 
este realizată în prezent în

Lenin, partidul nostru a orientat e- 
forturile și lupta oamenilor muncii 
spre dezvoltarea bazei tehnice ma
teriale a socialismului prin înfăp
tuirea industrializării socialiste. Pro
ducția industrială caracterizată prin- 
tr-un 
acest 
1938. 
1955 
numai 5 luni, sau mai convingător, 
numai sporul dintr-un singur an esie 
aproape cit întreaga producție in
dustrială a țării din anul 1948. A- 
gricultura a cunoscut și ea în acești 
ani o transformare de necomparat. 
Locui vechii agriculturi rudimentare, 
cu bază de lucru plugul de lemn, 
l-a luat agricultura socialistă me
canizată care înaintează pe calea 
dezvoltării intensive și multilaterale.

17 ani a însemnat și în viața ra
ionului nostru o perioadă deosebit de ■ 
bogată în înfăptuiri. Fața raionului 
este astăzi cu totul alta. S-a dez
voltat și se dezvoltă continuu in
dustria, se dezvoltă gospodăriile co
lective, crește nivelul de trai, ma
terial și cultural al oamenilor mun
cii. Zlatna, bunăoară, dintr-o co
mună despre care nu se vorbea îna
inte nimic, este azi un centru mun
citoresc cu o industrie chimico-meta- 
lurgică, minieră și prelucrătoare 
dezvoltată. La Alba Iulia s-au pus 
bazele unei puternice industrii loca
le, s-a dezvoltat foarte mult indus
tria existentă, iar în prezent se 
construiește un nou obiectiv — Fa
brica de produse refractare. Și agri
cultura se dezvoltă an de an, stator
nicind tot mai mult bunăstarea în 
casele colectiviștilor. La Alba Iulia, 
Zlatna, Coșlar, Sîntimbru etc. s-au 
construit zeci de blocuri pentru 
muncitori, în timp ce la sate s-att 
ridicat cămine 
dispensare, s-a 
lectrică.

Toate 
oamenii 
că spre 
cea de 
publicii

culturale, școli și 
introdus lumina e-

realizări însuflețesc 
din raion să pășeas- 

Sărbătorind

aceste
muncii
noi înfăptuiri.

a XVII-a aniversare a Re- 
dragi, ei se angajează să 

muncească cu și mai multă însufle
țire spre a îndeplini mărețele sarci
ni trasate de cel de al III-lea Con
gres al partidului, pentru continua 
înflorire a patriei socialiste.

La marea școală a colectivei

-x . „„

Inlîlneșli în aceste zile de iarnă 
pe ulițele satului oameni care au 

~«it de mult de anii școlăriei cu 
îndreaptă spre școa- 

-->1 au sub braț 
»1evi
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Cu cîteva zile în urmă, harnicii 
««"^Tiî’fincîf^'i, ingineri și tehnicieni de 
j USina chimico-metalurgică Zlatna

^u sărbătorit un eveniment impor
tant: laț 21 decembrie ei au reușit 

p -fi-is’ă'-șf îndeplinească sarcinile de plan 
------- tîT~proporție de 100,3 la sută la pro- 

. duetia-’globală și 100,6 la sută la 
producția marfă. Productivitatea 
muncii a crescut, de asemenea, în 
proporție de 100,3 la sută, realizîn-

NOI COLECTIVE DE MUNCĂ RAPORTEAZĂ

La îndeplinirea sarcinilor de plan o contribuție de preț și-au adus-o 
si tovarășii Ciontea Silviu — Întreprinderea de morărit, Dominic Ale
xandru - U.C.M. Zlatna și Moguț Pavel - S.M.T. Alba Iulia.

Fabrica „A R D ELE AN A“
Desfășurînd larg întrecerea socia

listă pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate, colectivul de muncă 
de la fabrica „Ardeleana" din Alba 
Iulia, a realizat un frumos succes. 
La 23 decembrie cu 8 zile mai de
vreme, harnicii muncitori de aici au 

întreprinderea de panificație
Cu două zile în urmă — la 23 de

cembrie în iurul orei 23, colectivul 
de muncă de la întreprinderea de 
panificație din Alba Iulia și-a reali
zat în întregime sarcinile de plan 
pe acest an atît la producția globa
lă și marfă, cît și în ce privește creș
terea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost. Prin respecta
rea cu strictețe a procesului tehno
logic și buna gospodărire a mate
riei prime și a celorlalte materiale 
auxiliare s-a reușit să se reducă pre
țul de cost al produselor cu 10 la 
sută. De asemenea, în acest an au 
fost date peste plan cu 30 la sută 
mai multe beneficii decît cele pla-

’ Coresp. TOTOIAN PETRU 

rîre cuceririle științei agricole pen
tru creșterea producției agricole ve
getale și animaliere.

Obiceiurile vechi, moștenite din 
tată în fiu în lucrarea pămîntului, 
rînd pe rînd sînt înlăturate, luînd lo

rn acestora metodele noi, care s-au 
t! cele mai potrivite în 

•''ducție. Deși co- 
pași 

raportat îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe acest an în 
proporție de 100,2 la sută la produc
ția globală și 100,11 la sută la pro
ducția marfă. In ce privește produc
tivitatea muncii, aceasta a fost rea
lizată în --proporție de 100,23 la 
sută.

SsB Noua sectie de la I. R. I.L,
In anii puterii populare, ca urma

re a măsurilor luate de partid și 
guvern, pentru o mai intensivă fo
losire a resurselor locale și conti
nua înflorire a raioanelor, industria 
locală a cunoscut 
vînt. I.R.I.L. Alba 
o unitate creată în anii puterii popu
lare. De la cîteva secții prestatoare 
de servicii, pe care le număra Ia 
înființare, I.R.I.L. Alba Iulia a de
venit astăzi o unitate puternică, cu 
secții moderne și largi perspective 
de dezvoltare. Ea își are cuprinse 
în activitate, de la secția lăcătu- 
șerie, produse ceramice, mobilă și 
pînă la sectorul extractiv, al cărui 
produs — bentogelul — trece și 
peste granițele continentului no-

un puternic a- 
Iulia, este și ea

lucrările agricole de la semănat la 
recoltat, la timp și de bună calitate, 
a obținut în acest an o producție 
medie de 1.680 kg grîu de pe su
prafața de 95 ha față de 1.500 kg 
cît avea planificat. De pe suprafața 
de 20 ha, din partea de hotar numi
tă „Răstoacă" a recoltat cîte 3.800 
kg porumb știuleți la ha, ceea ce 
înseamnă aproape 3.000 kg porumb 
boabe la hectar. La fel, la cultura 
sfeclei de zahăr, datorită executării 
a trei prașile și îngrășării supli
mentare a terenului cu cîte 80 kg a- 
zotat, a obținut de pe suprafața de

’ din locul numit „Păducei" cîte
Ha zahăr la ha, iar •mi n- ti. 

du-se în 11 luni economii în valoare 
de 1.459.000 lei.

In cadrul întrecerii socialiste re
zultatele cele mai bune au fost obți
nute de către secția chimică, care a 
dat peste planul anual 37 tone pro
duse. Din rîndul muncitorilor s-au 
evidential în mod deosebit munci
torii Stanciu Simion II, Nistor Pe
tru, Irimie Nicolae, Novăceanu loan 
din cadrul secției metalurgice, Za- 
harie Ștefan, Tanislav Constantin și 
Bondea Petru din cadrul fabricii de 
acid sulfuric, Lupșan Ștefan și A- 
dam Vasile de la săruri, precum și 
mecanicii Magda Ioan și Valacic 
Ioan din cadrul secției ateliere.

La 21 decembrie, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la sectorul minier și Uzina Valea 
Dosului au raportat că și-au îndepli
nit și depășit sarcinile de plan ce 
le reveneau pe acest an. De aseme
nea, în cîteva zile acest harnic co
lectiv de muncă își va 
angajamentul luat de 
plan 200 kg produse.

La obținerea acestor 
zuitate o contribuție 
adus-o echipele de mineri conduse 
de comuniștii Hendrea Gheorghe II, 
Meteșan Aurel, Meteșan loan, Clam- 
ba \ ictor și Narița Gheorghe pre
cum și cele din cadrul uzinei con
duse de comuniștii Novăceanu Au
rel, Demian Nicodim, Mermezan 
Ștefan și alții, care, lună de lună, 
și-au îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan în medie cu peste 10 la 
sută.

îndeplini și 
a da peste

frumoase re- 
deosebită a

mare productivitate. Este 
secția pentru producerea 

de larg consum din tablă 
zincată și decapată. Noua 
produce 51 de sortimente 
de larg consum ca diferite

stru. Azi pe poarta întreprinderii ies 
zilnic autocamioane încărcate cu 
mobilă cerută de comerțul nostru 
socialist, cu mii și mii de metri de 
sîrmă împletită și parazăpezî. Dacă 
s-ar încerca să se facă o compara
ție între producția de azi a în
treprinderii și cea din 1950, atunci 
procentul de dezvoltare ar trebui 
măsurat în cîteva sute de ori.

Odată cu trecerea pragului nou
lui an, întreprinderea va căpăta o 
dezvoltare și mai mare. La 4 ianua
rie va intra în funcțiune o nouă li
nie tehnologică modernă, dotată cu 
utilaj de 
vorba de 
bunurilor 
cositorită, 
secție va 
de bunuri 
strecurătoare de supă, apă etc., bi
doane, cazane, albii pentru spălat 
rufe, diferite alte obiecte de uz 
casnic.

Pentru ca noua linie tehnologică 
să poată produce încă din primele 
zile ale noului an, conducerea tehni- 
co-administrativă a luat o serie de 
măsuri pregătitoare. Astfel, s-a con
struit o hală spațioasă, cu încălzire 
centrală, s-a adus întregul utilaj și 
se lucrează la montarea lui, urmînd 
ca în 3-4 zile secția să intre în pro
bele de producție.

Prin intrarea în funcție a acestei 
noi secții, I.R.I.L. Alba Iulia face 
un nou pas spre o continuă dezvol
tare, și își orientează tot mai mult 
-"+<’vitatea spre folosirea rezervelor 

satisfacerea, cu tot



I.a fel ca întregul nostru popor, oamenii muncii din laionul nostru iși făuresc pe zi ce trece o viață tot 
mai îmbelșugată. Oriunde îți îndrepți privirea întîlnești dîndu-ți binețe viața nouă, hărnicia și entuzias
mul. Oamenii iși trimit gîndul spre PARTID — neînfricat luptător pentru înflorirea Republicii 
Populare Romîne, pentru fericirea celor ce muncesc. .

An de an, ca urmare a politicii înțelepte a partidului, fața patriei s-a schimbat complet. S-au înălțat 
noi uzine, centrale electrice, furnale și sonde. Avem azi o industrie constructoare de mașini care produce 
la nivelul tehnicii mondiale. Agricultura noastra socialistă se dezvoltă tot mai intensiv și multilateral. Jus
tețea politicii pe care o duce partidul nostru este reflectată cu putere si în raion. Vom încerca să re
dăm citeva aspecte. Numai cîteva căci marile prefaceri din anii puterii populare in raion sînt nreu de o- 
glindit în citeva aspecte.

Peisajul industrial al raionului a cunoscut în anii Republicii o con
tinuă înflorire. La Zlatna au fost construite o fabrică de acid sulfu
ric, un nou sector metalurgic, o uzină de preparare etc. iar la Alba 
Iulia pe lingă dezvoltarea secțiilor existente s-au construit și se con
struiesc obiective noi. IN CLIȘEU: Aspect de pe șantierul Fabricii de 
produse refractare din oraș.

^iaplespreeece trepte...
Republica împlinește la 30 Decem

brie 17 ani! A trecut să-și înscri.e 
la vîrstă-i încă un an. Încă un an 
de succese mărețe, de succese care 
ne umplu inima de bucurie: — Șap
tesprezece ani — șaptesprezece 
trepte spre fericire.

Am parcurs în aceste zile de sfîr- 
șit de an cîteva notări laconice con
semnate într-un carnețel de profe
sie. Am recitit notări care la vre
mea consemnării lor, să zic așa, e- 
rau încă în fașe. Am citit că în 1953 
se va începe să se construiască un 
atelier. Cit de marc va fi nu se știa. 
In 1954 — după un an am fost in
vitat la inaugurarea atelierului. A- 
telierul nu era așa ca oricare sec
ție de reparații. Era o unitate mo
dernă, dotată cu cel mai perfecțio
nat utilaj. Azi el constituie o unitate 
socialistă, puternică în plină dezvol
tare. Citesc, de asemenea notarea 

că se va face o secție de prelucrare 
la E. M. Zlatna. S-a făcut, dar nu o 
secție oarecare ci o uzină modernă 
care produce de 3 ori cît celelalte. 
Minereul de la mine este adus cu un 
funicular. Cu un an și ceva în urmă 
un ortac de drum îmi arătă cu mina 
întinsă spre cîțiva ingineri ce fă
ceau măsurători aici pe întinderea 
de la poalele „Bilagului". Ce va fi? 
Răspunsul l-a dat peisajul ce îi ad
miri acum. Ca peste noapte s-a des
chis un mare șantier și azi se con
turează tot mai precis noua fabrică 
de produse refractare. Vise? Nu! 
Realități cotidiene, realitățile aces
tor ani.

îmi amintesc cum pe cîmpul îm
părțit în parceluțe, mai mici sau 
mai mari, ieșeau țăranii mai acum 
14-15 ani cu plugul de lemn și cu 
vaca vecinului să are și să semene. 
Era greu. Azi nu mai întîlnești a- 
cest aspect. Pe pămînturi'e satului 
socialist ară azi și seamănă sute de 
tractoare. Gospodăriile colective din 
raion se dezvoltă, au devenit tot mai 
puternice. Alta este viața țăranilor 
colectiviști. La Cistei din primul an

Pe ogoarele fără haturi ale ra
ionului lucrează azi aproape 200 
tractoare, peste 50 combine de 
cereale, peste 200 semănători de 
păioase și porumb.

de muncă în gospodărie vreo 12 
țărani colectiviști și-au făcut case. 
Notarea de atunci pare a fi azi o 
copilărie. In prezent aici tot al doi
lea colectivist și-a făcut casă nouă 
sau și-a cumpărat aparat de radio, 
mobilă etc. Televizorul e și el pre
zent. 11 întîlnești în casele colecti
vistului din Cricău, Ighiu, Șard, 
Cistei, Drîmbar, îl întîlnești peste 
tot. Ce pași uriași spre bunăstare 
cînd te gîndești că mai acum cîțiva 
ani într-un sat găseai doar 2-3 apa
rate de radio! Dar nu numai atît. 
Satul se confundă azi tot mai mult 
cu obiceiurile orașului. Oamenii au 
în case lumina electrică, au la dis
poziție cămine culturale, școli încă
pătoare, au cinematografe, dispen
sare. înainte sub burghezie la ast
fel de lucruri nici nu se putea viss. 
Și acum? Acum ele au intrat în co
tidianul obișnuit al satelor.

Fapte mărețe s-au petrecut în 
șaptesprezece ani și ne sînt largi 
deschise ferestre spre viitor. Fiecare 
an înseamnă o nouă treaptă spre în
florire, o nouă treaptă spre fericire. 

N. S.

Creșterea nivelului de trai al 
țărănimii muncitoare a impus 
dezvoltarea continuă a comerțu
lui cooperatist. In satele raionu
lui, ia Cricău, Mihalț, Beldiu, 
Benic, Oarda de Jos, Hăpria, 
Feneș, Presaca, Galați, Ampoița, 
Intregalde, la Teiuș și altele au 
fost construite magazine de des
facere spațioase, utila*- 
IN CLIȘEU: 
desfa'*



Conferința organizației orășenești de partid Alba lulia
in ziua de 19 decembrie 1964, au avut loc lucrările Conferinței oră

șenești de partid Alba lulia. La conferință au participat delegați repre- 
zentînd organizațiile de bază din întreprinderi, instituții, cartiere și 
cele două gospodării de pe raza orașului. La lucrările conferinței au 
mai participat ca invitați, activiști de partid și de stat, directori de în
treprinderi, șefi de instituții, reprezentanți ai unor organizații de ma
să, obștești și economice.

După prezentarea dării de seamă a comitetului orășenesc pe perioa
da care s-a scurs între cele două conferințe de partid, numeroși delegați 
care au luat cuvîntul au analizat activitatea comitetului orășenesc de 
partid și a organizațiilor de bază, au scos în evidență experiența bu
nă cîștigată, au criticat unele aspecte negative ce s-au manifestat și 
au făcut propuneri pentru continua îmbunătățire a activității noului 
organ ales de conferința orășenească de partid.

șa a metodelor de muncă
Darea de seamă prezentată și nu- 

s-îroși delegați care au luat cu
vîntul pe marginea acesteia au a- 
rătat că, sub conducerea și îndru
marea comitetului raional de partid, 
comitetul orășenesc de partid s-a 
preocupat de continua perfecționa
re a stilului și metodelor sale de 
muncă, ale comitetelor și birourilor 
organizațiilor de bază, de înfăptui
rea operativă a hotărîrilor și directi
velor -rtidului, a propriilor sale 
hotărîri In această privință un rol 
.import f l-a avut instruirea perio
dică și sistematică a secretarilor or
ganizațiilor de bază, pregătirea și 
desfășurarea ședințelor de birou, a 
plenarelor comitetului și a celor ale 
aictivului comitetului orășenesc de 

(partid.
In ședințele comitetului orășenesc 

de partid și ale biroului său, pe lin
gă discutarea unor importante pro
bleme economice, au fost dezbătute 
-ĂxUrite aspecte ale vieții interne de 
partid,' de pildă: activitatea u- 
nor organizații de bază pri
vind aplicarea în viață a sarcinilor 
izvorîte din liotărîrea C. C. al P.M.R. 
din aprilie 1962, pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază, educarea 
politică și ideologică a comuniștilor, 
stilul. si metodele de muncă . ale 
biroului comitetului orășenesc de 
partid privind ajutorul și îndruma
rea organizațiilor de masă și al
tele.

Membrii comitetului orășenesc de 
partid se deplasează cu mai multă 
regularitate în organizațiile de 
bază, ajutîndu-le efectiv și con
cret la îmbunătățirea activității 
lor organizatorice și politice, la li
chidarea lipsurilor. Ca urmare a a- 

■ cestui ajutor, birourile organizațiilor 
de ’ 'ă reușesc să-și planifice mai 
biftt. munca, cuprinzînd în sfera ac
tivității de partid problemele cele 
mai importante, economice și politi
ce de. Care depinde succesul întregu
lui colectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Ca urmare a ajutorului dat de co
mitetul orășenesc de partid, organi
zațiile de bază ' Autobaza de 
transporta ' ma“,
iSect'o: ' 

ca în cele mai importante locuri de 
muncă să fie membri și candidați 
de partid. Aceasta a făcut ca activita
tea politică să se desfășoare cu mai 
mare eficiență la fiecare loc de 
muncă, iar ca rezultat, colec
tivul nostru și-a îndeplinit planul de 
producție pe anul 1964 în 11 luni.

Atit darea de seamă, cît și delegații 
care au luat cuvîntul printre care 
tov. Drăgoi 1., Faur Gh., Sima 
Eusebiu și alții au subliniat că, îm
bunătățirea an de an a activității 
organizațiilor de bază, întărirea ro
lului lor de conducător se datorește 
creșterii lor numerice și calitative. 
Ca urinare a muncii politice desfă
șurate de organizațiile de bază, în 
perioada dintre cele două conferin
țe, rîndurile organizației orășenești 
de partid au crescut cu 305 mem
bri și candidați de partid.

In perioada la care se referă da
rea de seamă, comitetul orășenesc 
de partid a condus și îndrumat cu 
mai multă competență și cu rezul
tate mai bune activitatea organiza
țiilor de masă și în mod deosebit 
organizația orășenească a U.T.M.

Aiutînd nemijlocit organizațiile 
de bază, organizațiile sindicale, de 
tineret și femei — spuneau în con
ferință tov. Nicolae Constantin, 
Constantinescu Valeria și Peter 
Ioan — comitetul orășenesc le-a 
mobilizat să-și îndeplinească mai 
bine sarcinile ce le stau în față, 
să mobilizeze masele la înfăptuirea 
cu succes a Directivelor celui de al 
Ill-lea Congres al P.M.R. In orga
nizarea controlului îndeplinirii ho
tărîrilor partidului, în răspîndirea 
experienței înaintate, în educarea 
comunistă a tineretului, a femeilor 
și a celorlalți oameni ai muncii, ca 
și în întreaga sa activitate, comi
tetul orășenesc de partid a antrenat 
un larg activ format din cei mai 
buni membri de partid cu o bo
gată experiență în munca de partid 
și profesională.

Există însă — așa cum a reieșit 
în conferință — și unele lipsuri în 
domeniul muncii organizatorice, li
nele organizații de bază cum sînt 
cele de la Revizia de vagoane C.F.R., 
Uzina electrică, Brigada 1 și 2 din 
gospodăria colectivă Micești și al- 
'lo care nu-și subordonează activi- 

■'—^linirii sarcinilor econo-
1 'moiriic adună- 

,,Ardeleana", întreprinderea de mo- 
rărit, care sub conducerea și îndru
marea organizațiilor de partid și-au 
îndeplinit sarcinile de producție și 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă.

Numeroși delegați care au luat 
cuvîntul la discuții printre care tov. 
Brașoveanu Gheorghe, Cucu Vasile. 
și alții au subliniat că, față de anii 
precedenți s-au obținut rezultate 
bune în direcția continuei îmbună
tățiri a calității produselor.

O problemă deosebit de importan
tă ce s-a desprins din analiza cifre
lor de plan o constituie creșterea de 
la an la an a volumului producției. 
Astfel, volumul producției pe 1964 
față de aceeași perioadă a anului 
1963 a crescut cu 13,6 la sută la 
producția globală și cu 3,5 la sută 
la producția marfă.

In activitatea economică, produc
tivitatea muncii constituie unul din 
indicatorii de bază. Comitetul oră
șenesc de partid a avut în atenția 
sa îndeplinirea și depășirea sarcinii 
de creșterea productivității muncii. 
Ca urmare, pe primele 10 luni ale 
acestui an, planul la productivitatea 
muncii pe economia orașului a fost 
îndeplinit în proporție de 102 la 
sută.

Eficiența economică a întreprinde
rilor se relevă în modul cum se 
realizează planul la prețul de cost. 
In cursul celor 10 luni ale anului, 
colectivele de muncă ale întreprin
derilor din oraș au realizat economii 
peste plan la prețul de cost în va
loare de peste 2 milioane lei.

Rezultatele economice obținute în 
perioada dintre cele două conferințe 
orășenești de partid, oglindesc preo
cuparea organizațiilor de partid în 
conducerea politică a întreprinderi
lor.

★
Dezbaterile ce au avut loc în ca

drul Conferinței orășenești de par
tid au scos în evidență pe lin
gă realizările obținute în acest an 
și măsurile politice și organizatori
ce vor trebui luate de către or
ganele și organizațiile de partid, îri 
vederea îndeplinirii în mod exem
plar, de către toate colectivele de 
muncă, a sarcinilor de producție pe 
anul 1964 și crearea celor mai bune 
condiții pentru ca în anul viitor să 
se obțină noi și importante succese 
în ce privește îndeplinirea planului 
de producție.

Pentru aceasta, așa cum s-a sub
liniat în cadrul lucrărilor conferin
ței, comitetul orășenesc de partid va 
trebui să îndrume îndeaproape acti
vitatea organizațiilor de bază pentru 
organizarea și desfășurarea unei 
susținute munci politice, de a su
bordona întreaga lor activitate în
deplinirii sarcinilor economice. în
deplinirea sarcinilor izvorîte din ho- 
tărîrea conferinței orășenești de 
partid va duce ia ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității po
litice și economice.

PENTRU NOI SUCCESE IN VIITOR
La lucrările conferinței orășenești 

de partid a participat tov. loan 
Pipoș, prim-secretar al comitetului 

••--ai de partid. Luînd cuvîntul în 
"or conferinței orășe- 

•-'•■•>1 a arătat

MUNCĂ POL1TICĂ-EDUCATIVÂ
BOGATĂ ÎN CONȚINUT

Din lucrările Conferinței orășe
nești de partid s-a desprins că, în 
perioada la care se referă darea de 
seamă, sub conducerea 
orășenesc de partid, 
țiile de bază și-au 
activitatea educativă

comitetului 
organiza- 

intensificat 
în rîn

durile oamenilor muncii. Comite
tul orășenesc de partid a avut 
în atenția sa orientarea propagan
dei de partid spre a contribui, din 
ce în ce mai mult la însușirea de 
către membrii și candidații de par
tid a învățăturii marxist-leniniste, a 
politicii partidului nostru. Spre 
deosebire de anii trecuți, în acest 
an, organele și organizațiile de 
partid au pus accent mai mare pe 
conținutul de idei al propagandei 
de partid, pe sporirea, eficienței a- 
cesteia.

lnvățămîntul de partid care s-a 
dezvoltat continuu, cuprinde marea 
majoritate a membrilor și candida- 
ților de partid și un însemnat nu
măr de tovarăși din activul fără de 
partid.

Comitetul orășenesc de partid a 
îndrumat mai concret munca 
propagandiștilor. S-a efectuat 
un control mai calificat în
ce privește legarea mai strînsă a 
cunoștințelor teoretice cu probleme 
practice de la fiecare loc de muncă.

Activitatea în cercuri și cursuri, 
felul cum se desfășoară munca de 
propagandă, au fost analizate de 
comitetul orășenesc de partid și de 
fiecare dată au fost luate măsuri 
care au dus la îmbunătățirea mun
cii în cercuri și cursuri. De aseme
nea, periodic au fost instruite bi
rourile organizațiilor de bază cu 
probleme ale muncii de propagandă. 
Colective formate din membrii acti
vului comitetului orășenesc de par
tid au controlat și informat comite
tul despre activitatea în cercuri și 
cursuri.

Munca de selecționare și pregă
tire a propagandiștilor s-a îmbună
tățit mult. Marea majoritate a aces
tora provine din rîndul celor mai 
buni membri de partid, cadre con
ducătoare din economie, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice etc. Cu 
rezultate bune în munca de propa
gandiști au muncit tov. Totir loan 
și Șerban Ioan de la Secția Ateliere 
centrale, Lazin Ludovic și Popa loan 
de la Secția L 11 C.F.R., Comșa 
loan, Muntean Maria și Vădean Ma
ria de la fabrica „Ardeleana" și alții 
care s-au străduit să se achite cu 
cinste de sarcina încredințată de 
organizațiile de bază din care fac 
parte.

Comitetul orășenesc de partid a 
acordat o atenție deosebită și altor 
forme de educare comunistă, cum 
sînt expunerea de conferințe de 
către activiști de partid și de stat 

direcție, iar în atenția noului organ 
ales să stea recuperarea rămînerii în 
urmă și îndeplinirea exemplară a 
planului de producție la toți indi
catorii.

Atenție deosebită trebuie să se 
acorde creșterii productivității mun
cii, care trebuie să crească pe sea- 

*-oducerii tehnicii noi și a 
’ - muncă, 

pe diferite teme politice și economice.
Eficiența muncii politico-educati

ve se reflectă în combativitatea 
membrilor și candidaților de partid, 
în maturitatea politică a organiza
țiilor de partid, în creșterea spiri
tului de răspundere față de realiza
rea sarcinilor de producție, în creș
terea prestigiului organizațiilor de 
bază în rîndul colectivelor de muncă.

in cadrul conferinței a fost scoa
să în evidență preocuparea organi
zațiilor de bază de la Secția ateliere 
centrale, Iprodcoop și altele care au 
analizat periodic, felul cum se des
fășoară învățământul de partid, s-au 
interesat îndeaproape de educarea 
comunistă a membrilor și candidați
lor de partid.

Cu toate succesele deosebite obți
nute in domeniul muncii politico-e
ducative se mai manifestă încă une
le lipsuri. Lucrările conferinței au 
arătat că, în unele întreprinderi și 
instituții, munca politico-educativă 
are un caracter general, nu i se im
primă diferențierea necesara, ea 
se desfășoară sporadic și încă la un 
nivel destul de scăzut, așa cum este 
cazul la fabrica Sîntimbru, I. G. O., 
O.C.L. Comerț mixt, Șantierul 4 
construcții și altele. In aceste în
treprinderi organizațiile de bază au 
dovedit o slabă preocupare pentru 
munca politico-educativă. Din aceas
tă cauză se mai manifestă cazuri 
de indisciplină, de încălcare a lega
lității socialiste, a regulilor de con- 
vețuire socialistă, de absențe nemo
tivate de la muncă, de superficiali
tate în îndeplinirea sarcinilor, față 
de care munca politico-educativă n-a 
acționat cu suficientă tărie pentru a 
le dezrădăcina și a influența pozitiv 
întreaga activitate și comportare a 
oamenilor muncii.

Vinovat de această situație se 
face — așa cum s-a subliniat în 
cadrul lucrărilor conferinței — în 
primul rînd comitetul orășenesc de 
partid care nu s-a preocupat în su
ficientă măsură de îndrumarea or
ganizațiilor de bază în ce privește 
munca de propagandă. Nu a exis
tat din partea comitetului mai multă 
exigență în ceea Ce privește partici
parea propagandiștilor la pregăti
rea lor. Din această cauză, calita
tea pregătirii ternelor și desfă
șurării discuțiilor în cercuri și 
cursuri s-au făcut la un nivel scă
zut.

Conferința orășenească de partid 
a atras atenția noului organ ales să 
dovedească mai multă preocupare 
pentru conducerea și îndrumarea 
muncii de propagandă în cercurile 
și cursurile învățămîntului de 
partid, să ridice activitatea politico- 
educativă pe o treaptă superioară.

îndeplinirii hotărîrilor, de îmbună
tățirea muncii fiecărei organizații 
de bază, de ridicarea rolului educa
tiv al adunărilor generale. Mare 
atenție trebuie acordată în conti
nuare muncii politice de primire în 
partid a celor mai buni oameni ai 
muncii care au dovedit prin fapte a- 
tașamentul lor față de partid.

Paralel cu perfecționarea stilului 
si metodelor de muncă, comitetul o- 

•'« de partid va trebui să a-



Din scrisorile sosite la redacție
CALIFICATIVUL „FOARTE BUN“

Din lumea științei și tehnicii
La începutul acestui an, colecti

vul de muncă de la secția L 11 
C.F.R. Alba Iulia s-a angajat să 
execute lucrări de întreținerea liniei 
ferate de cea mai bună calitate.

La ultima verificare făcută în a- 
cesfe zile cu vagonul de verificat 
starea căii, punctajul mediu pe km 
determinat este de 7 puncte oeea ce 
înseamnă o depășire cu 56 la suta 
față de angajamentele luate de co
lectivul de muncă la începutul anului

Simpozion „ION CREANGĂ"
In ziua de 20 decembrie a.c. în 

sala căminului cultural din comuna 
Stremț, într-un cadru sărbătoresc, 
în prezența a peste 200 cetățeni s-a 
organizat simpozionul „Ion Crean
gă".

Cu acest prilej, în fața celor pre- 
zențt a fcst prezentată viața și o- 
pera lui Ion Creangă, apoi activiștii 
culturali au citit fragmente din cela

TINERII PE SCENĂ
Sala căminului cultural din sa

tul Tăuți a devenit neîncăpătoare în 
ziua de 20 decembrie a.c. Pionierii și 
utemișfli din sat au prezentat un 
reușit program artistic. Cîntecele 
interpretate de utemista lancu Pa- 
raschiva au lost mult apreciate de 
cei prezenți, cum de altfel de aceea
și apreciere s-au bucurat și elevele 

Intre 28-30 decembrie a.c. la cinematograful „Victoria" din oraș va 
rula filmul sovietic „Fata din casa roșie". IN CLIȘEU: Scenă din film.
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1964. Cu ocazia verificării toți km 
au obținut calificativul „foarte 
bun".

La obținerea acestui frumos suc
ces a contribuit întreg colectivul de 
muncă din cadrul secției, evidențiin- 
du-se în mod deosebit Districtul L 
11 Alba Iulia care a realizat „0“ 
puncte medie pe km pe întreaga 
distanță.

MOLDOVAN VIOREL si 
RĂZUȘ TEODOR

mai reprezentative basme și poves
tiri ale marelui nostru povestitor.

Simpozionul a fost urmat de un 
reușit program artistic susținut de 
formațiile artistice ale căminului 
cultural (cor, dansuri, taraf, bri- 
dagă), care s-au bucurat de un me
ritat succes.

G. D.

Micrcurian Doinita, Medrea Lucre
tia, Drăgan Kaveca, Drăgan Paras- 
chiva care au interpretat un pro
gram de cîntece.

!n cadrul programului artistic a 
fost prezentată piesa „Pam-Para" e- 
vidențiindu-so pentru interpretare 
tov. Frățilă Stelian și lancu Pa- 
raschiva.

Gh. SUNZUI

METODE MATEMATICE
IN RADIOBIOLOG1E

Cercetătorul sovietic Nikolai Luci- 
nik a stabilit o formulă matematică 
cu ajutorul căreia pot fi descoperite 
celulele atinse de leziunea actinică 
inițială.

Stabilind interdependența număru
lui leziunilor dintr-o celulă cu nu
mărul tuturor celulelor atinse de le
ziune, și pornind de la teoria pro
babilității, el a propus o metodă ma
tematică de rezolvare a acestei pro
bleme complexe a biologiei. Formu
la permite să se facă o apreciere e- 
xactă a acțiunii inițiale a radiației 
asupra celulelor fără ca ele să fie 
în prealabil studiate la microscop.

Cunoscînd gradul leziunii actini- 
ce, care a -cuprins celulele, radio- 
biologul poate stabili cum evoluea
ză leziunea respectivă și acționa a- 
supra ei în direcția dorită.

Un alt cercetător sovietic, Lev 
Tarapkin, candidat în științe biolo
gice, a descoperit o serie de sub
stanțe chimice cu mare putere de 
acțiune asupra celulei iradiate. Una 
dintre aceste substanțe stimulează 
dezvoltarea leziunii actinice și pre
zintă un interes deosebit pentru te
rapia actinică a tumorilor maligne. 
Altele, dimpotrivă, frînează evoluția 
leziunii, lucru foarte important pen
tru vindecarea bolii actinice.

Cu ajutorul acestor substanțe, ra- 
diobiologii pot, sau să preîntîmpine 
divizarea cromozonilor celulei ira
diate, deci extinderea leziunii, sau 
pot determina evoluția procesului, 
obținîndu-se noi indivizi cu carac
tere ereditare.

TRATAMENT 
al;cancerului GÎTULUI '

După cum relatează ziarul „Bor- 
ba“, în clinica de otorinolaringolo- 
gie a Facultății de medicină din 
Belgrad, sub conducerea prof. Sreci- 
ko Podvineț, se elaborează o nouă 
metodă de tratare a cancerului gîtu- 
lui. Ea se bazează pe faptul că fie
care organism are capacitatea de 
a se apăra împotriva tumorilor ma
ligne și trebuie ajutat în acest sens. 

Se presupune că în lupta imunobio- 
logică rolul hotărîtor îl are sisitemul 
limfatic. De aceea, tratamentul con
stă în stimularea funcțiilor acestui 
sistem.

Se injectează bolnavului un ex
tract de glande limfatice de vițel. In 
afară de aceasta, se procedează la 
iradierea cu cobalt radioactiv. Cu 
ajutorul noii metode, în ultimii trei 
ani au fost complet vindecați o trei
me din bolnavii de cancer la gît.

BALANȚE ELECTRICE 
DE MARE CAPACITATE

Industria maghiară a început fa
bricarea unei serii de balanțe mo
derne care funcționează cu ajutorul 
unor tuburi electronice. Aceste ba
lanțe, puțind fi controlate de la dis
tanță, funcționează cu o toleranță 
maximă de 1-3 sutimi. Pînă în prezent 
au fost deja fabricate balanțe elec
tronice de 5 și 12,5 tone, iar într-un 
timp destul de scurt va începe fa
bricarea a numeroase alte tipuri de 
balanțe. Ele vor putea cîntări obiec
te a căror greutate variază între 
40 kg și 100 tone.

UN NOU MATERIAL 
REFRACTAR

In uzinele slovace pentru elabora
rea magneziului de la Kosice, a în
ceput producția unui nou gen de 
material refractar pentru vetrele 
cuptoarelor Martin. Noul material, 
denumit rotafrit-uleios a fost pus 
la punct și încercat cu succes la u- 
zina susmenționată.

UN NOU
IZOTOP RADIOACTIV

Doi oameni de știință de la labo
ratorul de cercetări nucleare din 
Casaccia (lingă Roma) au descope
rit în lapte, în timp ce îi studiau ra
dioactivitatea, un nou izotop radio
activ al sodiului — „Na-22“.

Prezența acestui izotop în lapte nu 
reprezintă nici o primejdie pentru 
populație — precizează un comuni
cat al Comitetului național pentru 
energia nucleară. Analizele cantita
tive au arătat că concentrația Na-22 
este de ordinul a cîtorva zeci de 

picocurie (10-12 curie) la litru, a- 
proximativ concentrația maximă 
dincolo de care radioactivitatea de
vine primejdioasă.

ANALIZOR AUTOMAT
La Institutul de polarografie- al 

Academiei cehoslovace de științe a 
fost pus la punct un nou model de 
analizor polarografie automat, pen
tru măsurarea continuă a concen
trațiilor slabe de bioxid de sulf în 
atmosferă. Aparatul are o mare sen
sibilitate și este foarte selectiv. El 
nu este influențat de excesul de clor, 
oxizi de azot sau hidrocarburi satu
rate prezente în atmosferă.

MÎNĂ GREFATĂ
Chirurgii din Brno au procedat 

cu succes la grefarea mîinii stîngi 
a unui muncitor, care fusese reteza
tă de o freză electrică la 6 cm dea
supra încheieturii. La 27 de zile 
după operație sîngele a început să 
circule în mod satisfăcător în țesu
turile miinii, și aceasta s-a desum- 
flat. Pacientul poate mișca ușor 
degetele, cu excepța degetului mic.

Chirurgii speră că nu va sur'-en» 
nici o complicație.

Colectivul Teatrului 1 

de stat de păpuși < 
din orașul nostru anunță <

> publicul spectator că în ziua tj
> de 28 decembrie 1964, orele ț

17 va prezenta în sala Te- c 
atruluinsua premieră: 
„nu prea ama ca zăpafla“ si 

„Molanui flescăliar Ș 
: de Alecu Popovici î

s Spectacolul este montat ?
într-o formă originală, tra- (

> tînd o problemă majoră a 2 
s micilor spectatori. El va de- ?

lecta și instrui, atît copiii, < 
1 cît și părinții acestora, 
j Invităm spectatorii să < 
î participe în număr cît mai i 

mare la această nouă pre^ 
mieră a păpușarilor alba-°( 

? iulieni. > <


