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In curînd în via
ța organizațiilor de 
partid va avea loc 
un eveniment deo
sebit de important — adunările ge- 
ijryale de dări de seamă și alegerea 
noilor organe de conducere.

Adunările de dări de seamă și a- 
legeri care, pe baza statutului 
P.M.R. se țin cu regularitate în par
tidul nostru constituie una dintre 
manifestările cele mai evidente ale 
democrației interne de partid. A- 
vînd un rol deosebit de important 
în viața organizațiilor de partid în 
intensificarea activității comuniști
lor și creșterea răspunderii lor pen
tru bunul mers al tuturor treburilor 
de partid, conducerea partidului nos
tru acordă o mare atenție alegerii 
organelor conducătoare de partid, 
veghează ca ele să se desfășoare în 
cele mai bune condițiuni, 
pectarea strictă a normelor 
crației interne de partid, 
în statut.

Cu prilejul adunărilor de 
seamă și alegeri, membrii de partid 
fac bilanțul activității desfășurate 
de la ultimele alegeri, dezbat pro
blemele fundamentale ale construc
ției economice și culturale și ale 
vieții interne de partid, în lumina 
directivelor și hotărîrilor partidului 
si a sarcinilor concrete care stau în 
fața organizațiilor de partid, apre
ciază activitatea desfășurată de bi
rourile organizațiilor de partid 
stabilesc ce anume trebuie făcut în 
viitor, aleg noile organe de condu
cere.

Experiența ne-a confirmat că buna 
desfășurare a alegerilor, dezbaterea 
tageinică a problemelor și adopta
rea? celor mai corespunzătoare mă
suri pentru activitatea de viitor, de
pinde în mare măsură de felul cum 
sînt pregătite adunările pentru dări 
de seamă și alegeri. In perioada 
pregătirii adunărilor pentru dări de 
seamă si alegeri ce au avut loc în 
anul 1962, în marea lor majoritate 
comitetele de partid si birourile or
ganizațiilor de bază din raionul nos
tru, printre care cele de la U.C.M. 
Zlatna, E.M. Zlatna, Depoul C.F.R. 
Teiuș, Atelierul central de reparații 
din Alba lulia, G.A.S. Oarda de Jos, 
gospodăriile colective din Bucerdea 
Vinoasă, Berghin și altele au obți
nut rezultate pozitive. Puține au fost 
cazurile, dar totuși s-au manifestat 
din partea unor comitete de partid 
și birouri ale organizațiilor de bază, 
cînd datorită slabei preocupări a a-' 
cestora, pentru pregătire, adunările
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Gospodăria noastră colectivă 
obținut an de an o experiență 
mai bogată în cultura griului, 
măsura extinderii suprafețelor însă- 
mînțate cu această valoroasă plantă, 
am căutat să studiem și să aplicăm 
asemenea măsuri agrotehnice care 
au corespuns tuturor condițiilor pe- 
do-climatice din gospodărie. Drept 
rezultat cu fiecare an ce a trecut 
de la înființarea gospodăriei am 
obținut recolte tot mai mari la ha.

In anul acesta gospodăria noastră 
colectivă a obținut din nou recolte 
mari de grîu Ia hectar, astfel că, 
spre mîndria colectiviștilor noștri, a 
cadrelor tehnice, ne-am situat în rîn- 
dul gospodăriilor colective fruntașe 
pe raion în cultura griului, deși con
dițiile climatice din acest an n-au 
fost cele mai prielnice. Am realizat 
de pe suprafețe mari cu cite 150- 
200 kg la hectar mai mult decit în 
anul trecut, 
țiuni chiar 
stabilite în 
pentru anul

Desigur în realizarea 
ducții sporite de grîu la hectar gos
podăria noastră nu deține nici un

depășind pe unele por- 
prevederile 
planul de 
1965.

preliminare 
perspectivă

unor pro-

Vineri, 13 septembrie 1963
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de dări de seamă 
și alegeri s-au des
fășurat la un nivel 
scăzut.

De aceea ținînd cont de experiența 
pozitivă cîștigată și trăgînd învăță
minte din lipsurile manifestate, în 
anul trecut, organizațiile de partid 
trebuie să dovedească mai multă 
preocupare pentru o pregătire cît 
mai temeinică a adunărilor pentru 
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid.

După cum se știe, la adunările și 
conferințele precedente, fiecare or
ganizație de partid a adoptat hotă- 
rîri, pe baza cărora s-a desfășurat 
activitatea organizațiilor de partid 
respective. Este necesar ca adunările 
și conferințele să analizeze cum s-a 
muncit pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor luate la alegerile precedente, să 
sintetizeze experiența pozitivă 
ceasta perioadă, să dezvăluie 
rile care s-au manifestat și să 
te hotărîri menite să ducă la 
nătățirea muncii de partid în 
rea creșterii rolului conducător 
organizațiilor de partid în 
domeniile de activitate.

Foarte mult contează pentru reu
șita adunărilor de dări de seamă și 
alegeri, pentru asigurarea unor 
discuții vii și eficace felul în care 
este întocmită darea de seamă, con
ținutul ei. Este de la sine înțeles 
că o dare de seamă care se oprește 
asupra principalelor aspecte ale 
muncii organizației de partid și le 
analizează concret și temeinic, care 
ridică probleme importante și des
prinde din ele concluzii practice 
pentru viitor, oferă o bază serioasă 
de discuții. Conținutul și calitatea 
dării de seamă depinde în mare 
măsură de modul în care se orga
nizează întocmirea ei. Atunci cînd 
la elaborarea dării de seamă, bi
rourile organizațiilor de bază și co
mitetele de partid atrag colective 
largi de membri de partid cu 
periență în diferite domenii de 
tivitate, se consultă cu cadrele 
bază, cu masa largă de oameni 
muncii, dările de seamă au un con
ținut bogat, sînt interesante, 
pund preocupărilor membrilor 
partid. Darea de seamă trebuie 
se oprească asupra principalelor 
pecte ale muncii organizațiilor 
partid, să le analizeze concret 
temeinic, să ridice probleme impor
tante, oferind totodată o puternică 
bază de discuții.
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(Continuare în pag. 3-a)

Obținem producții sporite la grîu
secret. Singura cheie este preocupa
rea permanentă a tovarășilor ingi
neri, a tuturor colectiviștilor pentru 
aplicarea pe scară cît mai largă a 
cuceririlor științei agricole.

Pentru ca să avem recolte bune 
în acest an am acordat toată atenția 

rsalisăm cu un an md feme
DM

acestei probleme încă din vara a- 
nului trecut. Pe întreagă suprafața 
ce urma să fie însămînțată cu grîu 
am efectuat arătura adîncă de vară 
la adîncimea de 30 cm și am gră- 
pat-o cu grapa stelată. înainte de 
însămînțare am efectuat discuitul. 
Pe terenurile unde solul a fost mai 
greu s-au efectuat două arături, una 
adîncă și una superficială de 18 cm. 
Datorită efectuării acestor lucrări 
s-a format un pat germinativ bun,
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Cinste eviden|ia|ilor
In primele zile ale lunii septem

brie, în cadrul ședinței sindicale de 
analiza muncii, turei a 11-a mișcare 
de la Stația C.F.R. Teiuș, condusă 
de impiegatul de mișcare Inocan 
Gheorghe, i-a fost înmînat fanionul 
de brigadă evidențiată în întrecerea 
socialistă. Și, nu fără temei. Har
nicii ceferiști din tura a Il-a și-au 
realizat și depășit planul pe luna 
august ca și anga jamentele luate în 
întrecerea socialistă în proporție de 
113,07 la sută.

- îmbucurător este faptul 
planul pe întreaga stație a 
deplinii și depășit, pe lîngă 
Ii-a o contribuție de seamă 
d-o la aceasta turele I-a și 
conduse de tovarășii impiegați de 
mișcare Trifan Nicolae și Dragotă 
Octavian. Coresp. 1 .'1ȚU FILIP

că și 
fost în- 
tura a 
adueîn- 
a IlI-a

Planul depășit la
Colectivul de muncă de la revizia 

de vagoane C.F.R. Coșlariu, ca ur
mare a muncii entuziaste, obține 
lună de lună realizări tot mai fru
moase în producție. Bilanțul înche
iat la sfîrșitul lunii august, arată că 
planul la această unitate C.F.R. a 
fost îndeplinit și depășit în propor
ție de 114,14 la sută. Ca urmare a 
unei mai bune organizări a muncii,

La recoltatul porumbului
Membrii gospodăriei agricole co

lective din Galtiu acordă o- atenție 
deosebită eliberării terenului în ve
derea efectuării lucrărilor agricole 
pentru însămînțările din toamna a- 
ceasta. Zilele trecute în tarlaua bri
găzii din Sîntinibru colectiviștii au 

Brigada de muncitori de la Iprodcoop Alba lulia condusă de comu
nistul Hărmănaș Nichifor dă numai produse de bună calitate.

asigurîndu-se efectuarea însămînță- 
rilor la un înalt nivel agrotehnic.

Insămînțarea griului după cele 
mai bune plante premergătoare, în- 
grășarea terenului și alegerea se
minței de înaltă productivitate sînt 
condiții hotăritoare pentru obținerea

unor producții sporite la hectar. In 
anul trecut noi am însămînțat cele 
peste 400 ha, după leguminoase 170 
ha, după prăsitoare 144 ha 
păioase 108 ha. Trebuie să 
griul semănat după grîu a 
plantă premergătoare cu un 
inte trifoiul, astfel că fiind lucrat' optim vom păși cu toate forțele 
bine, a dat recolte foarte frumoase.
Cele mai mari recolte le-am obținut 
însă de pe suprafețele însămînțate 
după leguminoase unde sporul de

și după 
arăt că 
avut ca 
an îna-

La început dc an școlar
Ziua deschiderii cursurilor a so

sit. Școlile își redeschid larg porțile 
să primească oaspeți dragi: copii ce 
vin cu emoție pentru prima dată la 
școală în clasa l-a, elevi din cele
lalte c'ase reîntorși după o vacanță 
plăcută cu amintirea plajelor înso
rite, a pajiștilor răcoroase din um
bra pădurilor, a clipelor de neuitat 
petrecute în tabere și excursii. lată-i 
din nou pe toți pășind pragul sălilor 
de clasă primitoare, frumos împo
dobite. .Atmosfera de prospețime a 
acestor zile unice, la început de an 
școlar, înviorează inima și mintea 
gata de muncă, îndeamnă și cheamă

de
a

toți indicatorii
a folosirii metodelor înaintate. 
muncă productivitatea muncii 
crescut cu 8,2 la sută. La acestea se 
mai adaugă economiile realizate pe 
primele 8 luni ale anului, care se 
ridică la peste 53.000 lei.

Tot în această perioadă, revizia de 
vagoane C.F.R. Coșlariu a strîns și 
a expediat Hunedoarei cantitatea de 
83 tone metale vechi.

început recoltarea porumbului. Pînă 
în prezent în cadrul acestei gospo
darii au fost recoltate peste 10 ha. 
Demn de remarcat este faptul că de 
îndată ce s-au cules știuleții s-a tre
cut și la tăiatul și transportatul co
cenilor (paielor) spre a se putea e- 
fectua arătfira pentru însămînțări.

recoltă a fost cu 300-400 kg la hec
tar mai mare. In ce privește îngră- 
șarea terenului noi am avut grijă să 
asigurăm fertilizarea întregii supra
fețe. In plus pe terenurile sărace am 
mai dat cite 200 kg de superfosfat 
la ha. Sămînța pe care am folosit-o 
a fost numai de mare productivitate, 
selecționată de către tov. ingineri 
din loturile experimentale. După un 
studiu de mai mult timp, am con
statat că cele mai bune rezultate le 
dau soiurile Ponca, Harach și Be- 
zostaia. De cînd cuitivăm aceste so
iuri producția medie crește în fie
care an cu 150-200 kg la hectar.

In acest an preocuparea noastră 
pentru a obține producții sporite la 
anul nu e cu nimic mai mică. Între
gul teren a fost arat adînc, avem 
asigurată sămînța din soiurile de 
mai sus și am încheiat deja și ce
lelalte pregătiri, astfel că de îndată 
ce vom ajunge în perioada timpului

> la
semănat.

DRAGOMIR IRIMIE 
brigadier la brigada a I-a de cîmp 

G.A.C. Alba lulia 

tineretul școlar spre noi culmi în 
însușirea științei de carte.

Farmecul întîlnirii, în prima zi de 
școală, dintre elevi și educatori ră- 
mîne de neuitat. Deschiderea cursu
rilor a devenit o scumpă tradiție în 
viața școlii noastre noi, o adevărată 
sărbătoare pentru elevi. învățători, 
profesori, pentru părinți și întregul 
nostru popor.

Anul școlar 1963-1964 se deschide 
în condițiile înfăptuirii cu succes a 
sarcinilor stab’lite de Congresul al 
fll-lea ai P.M.R. pentru dezvoltarea 
învățămîntfdm’. Amploarea sub care 
se înfățișează învățămîntul public în 
tara noastră constituie expresia cea 
mai grăitoare a grijii partidului și 
guvernului pentru ridicarea nivelu
lui cultiîral al poporului și pentru 
educarea tinerei generații. An de an 
școala pregătește zeci de mii de ca
dre pentru nevoile economiei, știin
ței și culturii. Pe întinsul patriei 
s-au înălțat scoli noi. încăpătoare, 
înzestrate cu laboratoare bine utilate, 
cu material didactic modern. E’evii 
claselor 1-V1I primesc gratuit ma
nuale în valoare de multe milioane 
lei. Are ioc o creștere masivă, sub
stanțială a bazei materiale a învăță- 
mîntului, de neconceput în anii regi
mului burghezo-moșieresc.

Pășind în atmosfera sărbătorească 
a deschiderii cursurilor, elevii școli
lor din raionul nostru vor observa 
cu surprindere, dar și cu bucurie, 
cum a sporit zestrea școlilor în care 
învață. Multe săli de clasă au fost 
dotate cu bănci noi, catedre, dula
puri, table etc, pentru care s-au chel
tuit pește 400060 lei din fondurile 
statului. In vitrinele și pe rafturile 
laboratoarelor elevii vor vedea noi 
si interesante aparate de fizică, sub
stanțe chimice, planșe și mulaje, ma
teriale didactice, cărți noi în biblior 
teci, necesare ușurării înțelegerii 
conținutului științific al lecțiilor, le
gării lor de viață, de problemele ac
tuale ale construcției socialiste.

in lunile precedente, din fondurile 
statului și cu contribuția voluntară 
a cetățenilor s-au ridicat noi săli de 
clasă Ia Bărăbanț, Ighiel, Meteș, 
Pirita etc, unele fiind aproape termi
nate. La Cricău, Sîntimbru, Mihalț 
etc. s-au pus temelii unor localuri 
de școli care să corespundă cerințe
lor dezvoltării învățămîntului de 8 
ani.

In fiecare sală de clasă, manualele 
gratuite, frumos aranjate pe bănci, 
în dreptul fiecărui elev, cu un bu
chețel de flori deasupra își așteaptă 
stăpînul, școlarul, pe cel ce le va 
citi si pătrunde tainele cunoștințe
lor și învățămintelor prețioase. Mo
mentul luării lor în primire va fi 
emoționant, iar gîndul plin de re-

VICTOR PAȘTEANU 
șeful secției de învățămînt a 

raionului Alba ,

(Continuare în pag. 3-a)

elevilor...pentru a da posibilitate 
de a-și completa rechizitele necesare 
în vederea începerii noului an șco
lar „Librăria noastră" din orașul 
Alba lulia va avea duminică 15 sep
tembrie a.c. de la orele 7-12 pro
gram de lucru normal.

...la cinematograful „Victoria" în
tre 12-15 septembrie a.c. 
filmul romînesc „Lumină de

...îatre 12-15 septembrie 
cinematograful „23 August" 
rașul Alba lulia prezintă 
sovietic „Casa de la răscruce".

rulează 
iulie".

a. c. 
din o- 
filmul
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O S4RCINÂ IMPORTANTĂ

BUNA DESERVIRE A POPULAȚIEI
I

13 sBptBmbnB zjua pompierilor din H.P.R

In anii din urmă, rețeaua unităților de deservirea populației din ra
ionul nostru a cunoscut o continuă de zvoltare. A crescut numărul maga
zinelor de desfacerea mărfurilor, s-a îmbunătățit munca de deservire in 
unitățile cooperației meșteșugărești și s-au creat condiții tot mai bune 
pe linia transportului în comun. Și, paralel cu aceasta, a crescut simțul 
răspunderii lucrătorilor cărora li s-a încredințat deservirea populației.

Mai sînt însă unii lucrători din acest sector în activitatea cărora 
încă persistă o seamă de lipsuri. In scopul îndreptării lor, redăm mai 
jos cîteva fapte constatate cu prilejul raidului efectuat de redacția zia
rului „Steaua roșie".

EXEMPLU DEMN DE URMAT
Magazinul „Chimica", unitatea nr.

12 din centrul orașului nostru, este 
zilnic frecventat de sute de cumpă
rători. Trec cumpărătorii pragul res
pectivului magazin, apoi ies cu 
mărfurile de care au trebuință și cu 
fețele limpezi. Lucru pe cît de firesc 
pe atît de îmbucurător. încă de la 
intrare cumpărătorul, fie el tînăr 
sau vîrstnic, este întîmpinat cu căl
dură de tovarășii care lucrează aici. 

’ Bună ziua!... Cu ce vă putem ser
vi?... — sînt cuvintele care se fac 
auzite tot timpul în acest magazin.

Pătrunși pe deplin de importanța 
muncii pe care o prestează, tovarășii 
Tc.dor loan, responsabilul magazi
nului, Chirilă Teodor, Todor Achim, 
vînzători și Gomboș Viorica la 
cassă, deservesc cumpărătorii 
prompt și conștiincios. Ba mai mult. 
Sînt dese cazurile cînd sînt confi- 
denții acestora, indicîndu-le care a* 
nume mărfuri sînt mai potrivite pen
tru o trebuință sau alta.

Murca plină de răspundere, des
fășurată de colectivul magazinului 
„Chimica", constituie un exemplu 
demn de urmat pentru lucrătorii tu
turor magazinelor din orașul nostru, 
căci despre harnicul colectiv al a- 
cestui magazin nu se pot spune de- 
cît cuvinte bune: deservire ireproșa
bilă, planul de desfacere depășit 
lună de lună în medie cu 20 la sută 
și de ani de zile nici o reclamație.

Cu conștiinciozitate
Bine aprovizionat cu produse, a- 

limentare, amenajat cu mult gust 
și întreținut într-o perfectă stare de 
curățenie, magazinul cu autoservire 
din orașul nostru este frecventat 
permanent de numeroși cumpărători 
atît din localitate cît și de alți oa
meni af muncii din raion.

Personalul acestui magazin, 
vedește multă conștiinciozitate 
preocupare pentru ca fiecare cetățean 
ce intră în magazin să fie mulțumit 
atît de calitatea produselor alimen
tare ce le cumpără, cît și de compor
tarea celor ce lucrează în acest ma
gazin.

Prezentarea produselor, atitudinea 
civilizată față de cumpărători face 
ca lună de lună prin magazin să 
fie desfăcute tot mai multe produse 
alimentare, contribuind din plin la 
îndeplinirea planului de desfacere a 
O.C.L. Comerț-mixt.

do
si

Cînd unii se grăbesc alții întîrzie
Respectarea judicioasă a progra

mului de trecere prin stațiile de au
tobuze este o sarcină care atunci 
cînd nu este respectată încurcă mul
te socoteli ale călătorilor. jCînd con
ducătorii autobuzelor respective se 
grăbesc întîrzie călătorii.

Așa s-au petrecut faptele în ziua 
de 9 septembrie la stația de auto-

Cu tunsul a mers cum a mai mers
frizeria 

aglome-
Deunăzi am trecut pe la 

din centrul orașului. Aici 
rație ca de obicei. Și încă ceva. Toți 
frizerii în întrecere. Lucru bun mi- 
am zis și, ppftit să iau loc, m-atn po
menit pe mina tovarășului Roxa Pe
tru, unul din candidații la titlul de 
,,evidențiat".

Tovarășul Roxa Petru m-a exa
minat cu „atenție" apoi a trecut ia 
fapte în ordine cronologică: tuns... 
ras.

Cu turîsul a mers cum a mai mers. 
Cînd a venit însă rîndul rasului, ce 
să spun... n-am cuvinte. Știu doar 
atît că mi-a venit deodată să-i strig 
în gura mare: rade tovarășe nu 
smulge!

Ghicindu-mi parcă gîndul, tova-

Cine este oare vinovatul ?

rășul Roxa Petru a mai slăbit-o. 
M-a „menajat" cum s-ar zice. Sau, 
cu alte cuvinte, pe partea dreaptă a 
feței m-a lăsat nebărbierit fiind ne
voit să fac apel la tovarășul Lorinț 
Emeric pentru a-i remedia rebutul.

Am plecat de la frizerie și mi-am 
așternut durerea pe. hîrtie s-o știe și 
conducerea cooperativei meșteșugă
rești „Mureșul" pentru a lua măsuri 
împotriva tuturor celor ce procedea
ză cu atîta ușurință și dezinteres la 
deservirea publicului.

B. N.

Sep
cooperativei

Femeile așteaptă să fie
coafura a

întrebarea aceasta și-o pun zi de 
zi cumpărătorii centrului de distri
buire a pîinii nr. 42 din Cetate a că
rui responsabilă este tovarășa Dan- 
cea Letiția. Aceasta ca urmare a 
faptului că centrul de distribuire a 
pîinii își are programul său fix. Și 
cum întotdeauna întreprinderea de 
panificație din Alba lulia, respectiv 
mașina care aprovizionează unita
tea cu pîine sosește pe la orele 11,30 
iar operațiunea de primire a pîinii 
durează și ea cam o jumătate de 
oră, programul s-a terminat. Și așa 
cumpărătorii sînt nevoiți a ridica 
pîinea numai după masa. Ce pă
rere au tovarășii din conducerea 
O.C.L. Alba referitor la orarul de 
funcționare a unității, este cel mai 
nimerit? Sau ar fi cazul ca acesta 
să fie schimbat. De asemenea con
ducerea întreprinderii de panificație 
trebuie să dea dovadă de mai multă 
preocupare în sensul ca mașina ce 
deservește centrul de pîine din Ce
tate să sosească la o oră fixă.

...Secția 
„Mureșul", 
servite.. Munca însă se desfășoară 
greoi, încît — așa cum spunea una 
din femei îți vine să pleci și să nu 
mai calci pragul acestui atelier. 
Cauzele, nenumărate.

Mai înlîi de toate aparatele elec
trice existente aici sînt uzate, nu 
există aerisire și ventilație din care 
cauză clientele sînt obligate 
porte o căldură înăbușitoare, 
pe insuportabilă.

Au fost cazuri 
preocupare a 
secția coafurii 

culm

să su- 
aproa-

siaba 
de la

cînd, din 
lucrătoarelor 

ă ștergarele erau mur- 
. dare său culmea, nu aveau apă pen
tru a spăla părul.

Ceea ce ar trebui să existe mai 
mult în asemenea unitate de muncă 
este curățenia. Și din acest punct de 
vedere se pot spune lucruri care nu 
fac cinste nici lucrătoarelor de la 
secția coafură și nici conducerii coo
perativei „Mureșul".

raidului întreprins de ziar au reie-Din constatările făcute cu prilejul 
șît o serie de fapte demne de toată lauda. Numeroși lucrători din co
merțul nostru socialist, din unitățile de deservire ale cooperației mește
șugărești și din alte sectoare chemate să asigure o bună deservire a 
populației, își înțeleg sarcinile încredințate, luptă pentru a fi mereu în 
sprijinul satisfacerii cerințelor oamenilor muncii. Și nu poate fi mulțu
mire mai mare ca atunci cînd, făcîndu-ți datoria în mod conștiincios, o- 
mul muncii îți apreciază fapta, îți aduce lauda pe deplin meritată.

Se întîmplă însă ca în unitățile noastre de deservire, în diferite sec
toare care-și desfășoară munca pentru deservirea oamenilor muncii să 
existe și unii lucrători care nu se poartă cuviincios, care bruschează 
populația sau care încalcă nepermis regulile de bună deservire. Acesto
ra, oamenii muncii, le dezaprobă comportarea și cer celor în drept să ia 
măsuri de lichidare a lipsurilor. Și întîlnim asemenea lucrători, atît în 
unele unități ale cooperației meșteșugărești din Alba Iulia, ale O.C.L. 
cît și ale cooperației de consum, etc. La unele autobuze se admit bagaje 
în cursă provocînd nemulțumiri, altele au geamurile sparte și nu se 
respectă programul. La unele cooperative sătești 
mărfuri care există <" ' ' __ L______
neș, Galda de Jos, Oarda de Jos, nu se respectă gramajul băuturilor, se 
servește in condiții neigienice, etc. Organele în drept sînt obligate să 
ia măsuri ca astfelrde lipsuri să nu se mai repete.

lipsesc nejustificat 
din abundență, iar la unele bufete ca cel de la Ha-

buz Șard-gară. Conform sarcinilor 
stabilite, cursa Alba Iulia — Cricău 
trebuie să asigure legătura la cursa 
Abrud — Alba Iulia, pentru ca unii 
căiători care vin de pe această rută 
și merg spre Cricău să aibă asigu
rate condițiile de deplasare. Numai 
că socoteala de acasă nu se potri
vește cu cea a tovarășilor de la Au
tobaza de transporturi Alba Iulia. 
Cei 6 călători care veneau de la 
Zlatna și trebuiau să-și continue 
d-urnul spre Cricău au fost nevoiți 
să plece pe jos, deoarece autobuzul 
de Cricău, care trebuia să plece din 
stație la ora 18 și 56 minute a plecat 
!a 18 și 51 de minute, iar cel de Bu- 
cerdea Vinoasă în loc de 18 și 58 de 
minute a trecut fără oprire la ora 
18 și 48 de minute.

Conducerea autobazei are datoria 
să analizeze cele petrecute și 
măsuri ca asemenea fapte să 
mai repete.

La 13 septembrie 1848, în cartea 
glorioaselor tradiții de luptă ale po
porului nostru, militarii pompieri de 
sub comanda căpitanului Zăgănes- 
cu Paul au înscris o pagină de ne
pieritor eroism. Animați de dorința 
fierbinte de a-și vedea patria liberă 
și independentă, angajați într-o lup
tă inegală pe Dealul Spirit, ei au 
căzut eroic înfruntînd oștile otoma
ne venite să înăbușe revoluția.

De la eroicul act săvîrșit de bravii 
pompieri din roata căpitanului Ză- 
gănescu Paul s-au scurs peste o 
sută de ani. Amintirea faptelor lor 
vitejești însă este vie în inima 
cărui fiu al poporului nostru, 
cinstind memoria celor căzuți, an de 
an oamenii muncii din scumpa noas» 
tră patrie sărbătoresc Ia 13 septem
brie Ziua pompierilor din R.P.R. în- 
conjurînd cu căldură și dragoste pe 
pompierii militari și cei din forma
țiile civile, care cu abnegație și de
votament stau de veghe apărării vie
ții, proprietății socialiste și bunuri
lor personale ale cetățenilor împo
triva incendiilor.

Bucurîndu-se de atenția partidului 
și guvernului, pompierilor le sînt a- 
sigurate azi cele mai bune condiții 
de muncă și viață. Iar pompierii, re
cunoscători grijii cu care sînt încon
jurați, nu-si precupețesc forțele pen
tru a-și însuși în mod tot mai de
plin regulile și normele tehnico- 
științifice de luptă împotriva incen
diilor. Militarii pompieri și cei din 
formațiile civile descoperă și lichi
dează cu tot mai mult succes cauzele 
care provoacă incendii, în acest sens 
fiind sprijiniți cu rezultate din ce în

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

Bucurie unanimă

f ie-
Și

ce mai bune de largi mase populare 
de la orașe și sate.

Îndrumați și educați cu grijă de 
organele de partid și de stat, pom
pierii din raionul nostru raportează 
și ei rezultate din cele mai grăi
toare. Alături de militarii pompieri, 
membrii celor 75 de formații de pa
ză contra incendiilor au reușit să 
facă inofensive toate incendiile ivi
te salvînd din flăcări bunuri mate
riale ce se ridică la sume însemna
te. Demnă 
formațiile 
desfășurată 
nei Teiuș 
pregătire 
regiune și locul I pe raion în între
cerea organizată în cinstea Zilei 
pompierilor. Merită a fi scoasă a- ' 
poi în evidență activitatea rodnică 
desfășurată de formațiile întreprin
derilor de la U.C.M. Zlatna, Atelierul 
de zonă C.F.R. Alba Iulia, moara „N. 
Bălcescu" fabrica „Ardeleana", I- 
prodcoop, la înălțimea sarcinilor©-^ 
credințate fiind de asemenea f<- 
mațiile din comunele Stremț, Șard, 
Zlatna și multe altele.

Sărbătorind Ziua pompierilor, mi
litarii pompieri din raionul nostru și 
alături de ei cei din formațiile ci
vile sînt hotărîți să lupte și pe mai 
departe cu toate forțele pentru în
deplinirea sarcinilor încredințate. Și, 
plini de încredere în viitorul lumi
nos ai patriei noastre dragi ei își 
reînoiesc angajamentul luat în fața 
partidului de a sta neclintiți de ve
ghe apărării bunurilor poporului 
muncitor.

Cpt. GHEORGHIU VASILE

de urmat pentru toate 
civile

de
care

a abținut locul

este 
formația 

printr-o

activitatea 
comu- 

bună 
II pe

să ia 
nu se

Slaba preocupare pentru 
mers la această secție, felul 
se desfășoară munca aici și

bunul 
cum 
cum 

lucrătoarele își fac datoria, face ca
unele cliente să ocolească această 
unitate a cooperativei meșteșugă
rești, lucru ce va trebui să constitu
ie un punct de analiză pentru con
ducerea cooperativei „Mureșul". La 
aceasta se mai adaugă faptul căci 
femeile sînt nevoite să aștepte ore 
în șir pentru”a fi servite.

Pentru o cît mai bună deservire 
a populației nu se poate remedia a- 
ceastă situație? Se poate.

Coresp. N. A.

Consfătuirea raională
In zilele de 7 și 8 septembrie a.c. 
avut loc în orașul Alba Iulia con- 

la
a 
sfătuirea cadrelor didactice de 
școlile de 8 ani, medii și profesio
nale din raionul Alba.

In cadrul consfătuirii tov. Păș- 
teanu Victor, șeful secției de învăță
mînt a raionului Alba a prezentat 
referatul cu privire la rezultatele 
muncii educative și măsuri de îm
bunătățire în noul an școlar, iar pe 
secții s-au dezbătut Tezultatele obți
nute în predarea diferitelor materii 
de învățămînt, s-a discutat despre 
reducerile de programe, planificare 
etc. La lucrările consfătuirii au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
Învățămîntului 
nale și raionale

Păș-

ai organelor regio- 
de partid și de stat.

★
de un sprijin per- 

Comitetului raio- 
organizațiilor de

Bucurîndu-se 
manent din partea 
nai de partid și al 
bază din școli, învățămîntul în raio
nul Alba se dezvoltă cu succes pe 
linia trasată de Directivele Congre
sului al Ill-lea al P.A4.R. In anul 
școlar 1962-1963 au absolvit cursu
rile peste 7.000 de elevi din clasele 
I-IV, peste 4.400 de elevi din da

Duminica trecută, pe scena cămi
nului cultural din Meteș a avut loc, 
în prezența a peste 200 de țărani 
muncitori, un frumos program ar
tistic. După o pregătire minuțioasă, 
artiștii amatori ai căminului cultu
ral de aici s-au prezentat în fața 
consătenilor lor cu piesa de teatru 
„Asta-i nora pe care o vreau", cu 
un bogat program de cîntece și re
citări.

Tot duminică, în cadrul „Săptă
mânii Crucii Roșii", pe scena cămi
nului cultural din Meteș a fost pre
zentat și programul cu tema „Sani
tarul priceput", reușita ambelor ma
nifestări constituind deopotrivă bu
curie atît pentru artiștii amatori, cît 
și pentru marele număr de specta
tori. V

Coresp. SINZIIANA MARIUS

In aceste zile, la cinematograful ..Victoria" din orașul nostru rulează 
filmul „Lumină de iulie" o producție a studiourilor București. IN CLI
ȘEU : Tînăra actriță Margareta Po tronat într-o scenă din film.

a cadrelor didactice
sele V-VII, iar în clasele VIII-XI la 
cursurile de zi, serale și fără frec
vență au fost cuprinși peste 2.000 
de elevi. In raionul nostru funcțio
nează 5 școli profesionale care cu
prind an de an un număr sporit de 
absolvenți ai școlilor de 8 ani de 
cultură generală, pregătind munci
tori calificați în cele mai variate pro
fesiuni. In cursul anului școlar 1962 
—1963, peste 700 de cadre didacti
ce, învățători, profesori de cultură 
generală și tehnică, maiștri, au des
fășurat o activitate susținută, reu
șind să ridice calitatea procesului de 
învățămînt, fapt concretizat în îm
bunătățirea situației la învățătură a 
elevilor. Astfel media elevilor pro
movați la sfîrșitul anului școlar 
1962-1963 s-a ridicat la 91 la sută pe 
raion în comparație cu 88 la sută 
cît a fost în anul precedent.

In școli s-a muncit mai sistema
tic, mai organizat și cu mai multă 
răspundere pentru înlăturarea defi
ciențelor și lipsurilor în pregătirea 
elevilor, pentru înarmarea acestora 
cu un sistem închegat de cunoștințe 
la toate materiile, realizîndu-se o le
gătură mai strînsă a învățămîntului 
cu practica muncii constructive.

Imbunătățindu-și continuu meto
dele de muncă pe linia sarcinilor

trasate de partid, cadrele didactice 
au înțeles pe deplin necesitatea de a 
împleti activitatea de înarmare a e- 
levilor cu cunoștințe temeinice cu o 
permanentă muncă educativă. In a- 
cest serts marea majoritate a învă
țătorilor și profesorilor au reușit să 
dezvolte la elevi concepția materia
listă despre lume și viață, să le forme
ze convingeri comuniste profunde. A- 
cest lucru l-au înfăptuit cu deosebire 
în cadrul lecțiilor, în procesul de 
transmitere a cunoștințelor. Mare 
parte a profesorilor care predau în 
școlile din raionul nostru, au folosit 
din plin și cu succes cele mai va
riate metode, procedee și material 
didactic, punînd elevii în fața fe
nomenelor ce se produc în natură 
și în realitatea înconjurătoare. Bine 
au procedat în felul acesta tov. pro
fesori Elvireanu Armand, Dărămuș 
Ioan, Peribiceanu Pavel de la Școa
la medie „Horia, Cloșca și Crișan" 
Alba lulia, Iancu Maria și Duna Zoe 
de la școala de 8 ani nr. 3 Alba Iu
lia, Breazu Lucia, Berindei Nicolae 
și Bran Aurelia de la Școala medie 
Zlatna, Rancea Viorica, Crișan Lu
cian, Nistor Petru de la Școala me
die din Teiuș și multi alți profesori 
din cadrul școlilor din raionul nos
tru. I. PONORAN

(Continuare în pag. 4-a)



(Urmare din pag. I-a)
Indiferent unde ar activa organi

zațiile de partid, în fabrică sau pe 
șantier, în stațiunea de mașini și 
tractoare, gospodăria agricolă de 
stat sau în gospodăria colectivă 
Toate organizațiile 
analizeze cu cea 
atenție măsurile politice și organi
zatorice ce trebuiesc luate pentru ca 
sfîrșitul anului să găsească toate în
treprinderile cu planul pe anul 1963 
îndeplinit la toți indicatorii, asigu- 
rînd în acest fel condițiile necesare 
în vederea obținerii de succese deo
sebite în producție în anul 1964.

Potrivit recomandărilor secretaria
tului C. C. al P.M.R., adunările și 
'conferințele pentru dări de seamă și 
alegeri vor dezbate problemele mun
cii de partid în lumina sarcinilor ce 
decurg din documentele celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R. și plena
relor C. C. ce au urmat.

Asemenea probleme hotărîtoare 
pentru înfăptuirea planului cum sînt 
creșterea producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
și îndeplinirea angajamentelor cu 
privire la realizarea de economii și 
beneficii peste cele planificate, folo
sirea mai bună a capacității și spa
țiilor de producție existente, introdu
cerea și extinderea în producție a 
tehnicii noi și a celor mai moderne 
procedee tehnologice se vor afla în 
centrul dezbaterilor adunărilor de 
dări de seamă și alegeri în organi
zațiile de partid din întreprinderi. La 

> acele întreprinderi unde unii indi
catori de plan nu sînt îndepliniți, vor 
îi analizate cu temei cauzele care 
au determinat neîndeplinirea acestor 
indicatori, lipsurile ce s-au mani
festat și măsurile ce vor fi luate 
pentru ca planul de producție să 
fie îndeplinit lâ timp.

Dările de seamă vor trebui să cu
prindă preocupările, organizațiilor de 
partid pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de muncă și de trai ale 
(Oamenilor muncii.
z Organizațiile de bază din gospo
dăriile de stat, vor trebui să dezba
tă în adunările de dări de seamă și 
alegeri, preocuparea colectivului d.e 
muncă pentru aplicarea agrotehnicii 
diferențiate, pentru sporirea produc
ției la hectar, creșterea șeptelului și 
a producției animaliere, reducerea 
prețului de cost al produselor, scă
derea cheltuielilor de muncă pe u- 

V; nitate de produs.
In gospodăriile agricole colective, 

adunările generale ale organizațiilor 
de bază vor trebui să analizeze cum 
ș-a desfășurat activitatea pentru spo
rirea producției agricole în special 
la grîu, porumb, floarea-soarelui, 
-cartofi, sfeclă de zahăr, prin aplica
rea unei agrotehnici corespunzătoa
re, creșterea efectivului de animale 
proprietate obștească și sporirea pro-

trebuie să 
mai mare

ducției de carne și lapte, îndeplini
rea planului de construcții, de graj
duri *și alte adăposturi pentru ani
male.

Un loc deosebit în darea de sea
mă și în dezbateri va trebui să-l o- 
cupe problemele ce se referă la în
tărirea economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective prin crește
rea fondului de bază și a averii ob
ștești, întărirea continuă a discipli
nei în muncă, creșterea rîndurilor 
organizațiilor de bază prin primirea 
celor mai buni colectiviști, repartiza
rea mai judicioasă a membrilor si 
candidaților de partid în sectoarele 
hotărîtoare ale producției agricole.

In toate unitățile socialiste de la 
sate, corespunzător cu perioada în 
care au loc alegerile în organizațiile 
de partid, se vor pune în dezbaterea 
membrilor de partid sarcinile pri
vind campania agricolă de toamnă.

Din dările de seamă și din dez
bateri nu trebuie să. lipsească pro
bleme ca: exercitarea în unitățile de 
producție și comerț a dreptului de 
control asupra conducerii adminis
trative; cum se aplică și se respectă 
normele leniniste ale vieții interne 
de partid; activitatea desfășurată 
pentru întărirea rîndurilor partidu 
lui; educarea marxist-leninistă a 
membrilor și candidaților de partid; 
problemele muncii politice și cultu
ral-educative; modul în care se rea
lizează conducerea și îndrumarea or
ganizațiilor de masă; lărgirea și fo
losirea activului fără de partid, pre
cum și alte aspecte ale muncii pri
vind viața internă de partid.

La adunările de dări de seamă și 
alegeri, birourile organizațiilor de 
bază au sarcina de a mobiliza pe 
toți membrii și candidații de partid 
în așa fel ca nici unul să nu lip
sească. Membrii și candidații trebuie 
să se simtă răspunzători pentru bu
na pregătire și desfășurare a adu
nărilor pentru dări de seamă și ale
geri. In acest scop este necesar ca 
fiecare să vină cît mai bine pre
gătit pentru a contribui din plin la 
dezbaterea temeinică a probleme
lor puse în discuție și la elaborarea 
celor mai juste hotărîri.

Comuniștii au datoria 
ghea ca în noile organe 
cere să fie aleși cei mai 
bri de partid, care prin
1QS. și-au dovedit atașamentul față 
de cauza partidului și se bucură de 
încrederea maselor.

Pregătirea adunărilor pentru dări 
de seamă și alegeri va trebui să du
că la o- și mai susținută muncă pen
tru întărirea permanentă a vieții in
terne de partid, în scopul mobili
zării maselor de oameni ai muncii 
din raionul nostru la îndeplinirea 
mărețelor sarcini trasate de cel de-al 
III-lea Congres al partidului nos
tru, sarcinile desăvîrșirii construc
ției socialiste.

de a ve
de condti- 
buni metn- 
activitatea

Se impune luarea de măsuri urgente
Colectivul de muncă de la secto

rul ceramic a! I.I.L. „Horia“ din 
Alba Iulia este chemat ca, asemenea 
altor colective să sporească neînce
tat producția, să dea șantierelor pa
triei cît mai multe cărămizi și țigle 
de cea mai bună calitate. A rămîne 
dator șantierelor înseamnă a crea 
constructorilor greutăți în executarea 
construcțiilor, în predarea în ter
men a obiectivelor industriale și so- 
cial-culturale.

In cadrul sectorului ceramic nu 
se poate spune că n-a existat preocu
pare din partea oamenilor pentru a-și 
îndeplini sarcinile de plan. Au fost 
obținute rezultate care oglindesc fap
tul că, mobilizați de organizația de 
partid, muncitorii de aici au muncit 
cu hărnicie pentru a da patriei cît 
mai multe materiale de construcții. 
In lunile iulie și august s-au produs 
peste plan sute de mii de cărămizi, 
recuperîndu-se o mare parte din ră- 
mînerea în urmă din primăvară, cînd 
producția la cărămida eficientă, ca 
urmare a unor condiții obiective n-a 
început la timp. De remarcat apoi 
este calitatea tot mai bună a mate
rialelor de construcții ce se 
aici.

Zilele trecute la redacția 
nostru a sosit o sesizare în
s-au semnalat unele defecțiuni care 
împiedică colectivul de lucrători de 
aici în desfășurarea normală a mun
cii. Verificîndu-se s-a constatat că 
-cele semnalate sînt în marea lor ma
joritate juste, că din cauză că unele

fabrică

ziarului 
care ni

propuneri ale muncitorilor n-au fost 
luate în seamă de conducerea între
prinderii „Horia", iar prevederile din 
planul de măsuri tehnico-organizato- 
rice n-au fost îndeplinite întocmai 
s-au produs întreruperi destul de 
mari infiuențînd asupra nerealizării 
planului de producție.

încă în primul semestru al aces
tui an, în cariera sectorului trebuia 
construită o stație de transbordarea 
șl măcinarea argilei spre a ușura 
amestecul acesteia la Kolergan. 
S-au adus și materialele nece
sare montării stației. Adoptînd însă 
soluția cea mai ușoară, conducerea 
întreprinderii „Horia“ a montat în 
loc de stația ce se găsește și acum 
în carieră, un simplu jghiab pentru 
transbordare astfel că argila, intrînd 
la Kolergan nemăcinată, provoacă 
dese întreruperi din cauza defecțiu
nilor ce se produc. N-au fost apoi 
îndeplinite nici măsurile privind a- 
sigurarea celor 50 de vagoneți — 
platformă necesari la prepararea 
pastei la cărămida eficientă, a sta
ției de declorinarea apei, montarea 
bandei trasportoare de la șoproane, 
a cărei lucrare se amînă de pe o zi 
pe alta.

In ședințele operative care au loc 
în fiecare luni dimineața ca și în 
consfătuirile de producție au fost 
făcute o serie de propuneri care 
dacă ar fi fost traduse în viață ar 
fi rezolvat multe probleme ce pro
voacă greutăți muncitorilor de aici. 
S-a propus repararea instalației de 
udare de la presa de cărămidă efi

PENTRU HRANA ANIMALELOR

In siloz tot ce se poate însiloza!
Fruntași

Ca urmare a măsurilor luate, la 
gospodăria agricolă colectivă din 
Galda de Jos lucrările de însilozări 
se intensifică de la o zi la alta. Ce
le două tocătoare sînt permanent a- 
sigurate atît cu porumb pentru siloz 
cît și cu alte plante, astfel că func
ționează din plin.. In ultimile zile 
aici au mai fost însilozate încă 400

pe raaon
tone, astfel că în momentul de față 
această gospodărie are însilozat 
peste 700 tone diferite furaje, situ- 
îndu-se pe locul I pe raion în ce 
privește însilozarea.

De cîteva zile aici a început și re
coltatul porumbului. Pe măsură ce 
sînt strînși, cocenii vor fi de aseme
nea însilozați.

Din diferite rezerve

Inșilozările nu se fac singure
In toamna aceasta, gospodăria a- 

gricolă colectivă din Ighiu are de 
însilozat cantitatea de 1.800 tone 
furaje, din care 540 tone cu porumb 
pentru siloz. Deși timpul este înain
tat, iar porumbul a a juns de mult la 
faza de coacere lapte-ceară ritmul 
în care se desfășoară această impor
tantă lucrare este cu totul nesatisfă
cător. Gospodăria dispune de forțe 
de muncă suficiente, de o tocătoare 
proprie, dar cu toate acestea se lu
crează cu mari întreruperi sau în 
unele zile de loc. In zilele de 7 și 9 
septembrie nu s-au însilozat decît 80 
tone cu porumb siloz.

Cea mai mare cantitate de siloz 
(1.240 tone) trebuie să și-o asigure 
gospodăria din alte rezerve. Dar cu 
toate că dispune de astfel de rezer
ve pînă în momentul de față nu 
însilozat nici o tonă.

Insilozările nu se fac singure 
deci consiliul de conducere are

toria de a lua toate măsurile pen
tru intensificarea ritmului însiloză- 
rilor.

Gospodăria colectivă din Cistei 
are un sector zootehnic puternic și 
cu mari perspective de dezvoltare. 
Tocmai pentru aceasta colectiviștii 
se străduiesc să asigure animalelor 
furaje cit mai multe și de calitate 
superioară. Pînă în prezent ei au 
însilozat peste 500 tone furaje. Pen
tru a spori cît mai mult silozul, con
comitent cu porumbul în această 
gospodărie se însilozează și alte 
rezerve. Astfel, din cele 500 tone 
puse deja în gropi 230 tone sînt în- 
silozări din frunze de sfeclă, mohor, 
rogoz, resturi din grădină și alte 
plante ce pot fi însilozate.

De ce nu se acordă atenția cuvenită ?
silozat cantitatea de 150 tone furaje. 
Față de această stare de lucruri, 
consiliul de conducere al gospodă
riei colective va trebui de urgență 
să treacă la impulsionarea factorilor 
ce concură la această operațiune, 
astfel ca întreagă cantitatea de 2.000 
tone cît și-au propus de însilozat să 
fie asigurată de pe acum și nu mai 
tîrziu.

Se știe că bunii gospodari acordă 
o atenție deosebită încă din .timpul 
verii asigurării hranei animalelor 
pentru iarnă. Și dacă aceasta s-a 
făcut în multe gospodării agricole ' 
colective din raion, nu același lu
cru s-a făcut și la gospodăria agri
colă colectivă din Căpud. Elocvent 
în această privință este faptul că 
aici pînă la ora actuală abia s-a In

Mult rămași în urmă

s-a

Și 
da-

Pentru a asigura hrana animale
lor în timpul iernii, colectiviștii din 
Straja și-au propus să însilozeze 
cantitatea de 2.050 tone furaje, din 
care porumb 1.118 tone.

Deși porumbul a ajuns în perioa
da cînd trebuie însilozat, la gospo
dăria colectivă din Straja această

IN CLIȘEU: O parte din vițeii G. A- C. Galda de Jos.

înscrise în

dovedit în
transportu-

cientă și dotarea acestei prese cu 
încă o gură de ieșire, deoarece cea 
existentă este uzată. Dar toate aces
tea ca și atîtea alte propuneri bune 
au rămas simple notări 
procesele verbale.

O altă lipsă s-a 
ce privește asigurarea
lui intern și aprovizionarea sectoru
lui cu nisip pentru degresarea argi
lei. Cu toate sesizările făcute nu 
s-au asigurat condițiile necesare 
astfel că a fost nevoie să se reducă 
un schimb din producție, iar celelal
te două să lucreze doar cu jumătate 
din capacitate, și chiar mai puțin. 
Aceasta a făcut ca în perioada 
8-11 septembrie două cuptoare să fie 
oprite și să stea în gol de producție 
provocîndu-se o rămînere în urmă de 
cîteva sute de mii de cărămizi. Pen
tru aprovizionarea cu nisip, sectorul 
are la dispoziție 4 basculante. Din 
păcate însă acestea nu sînt folosite 
numai pentru acest lucru astfel că 
nu de puține ori nisipul a lipsit com
plet din sector, 
tembrie presele 
oprite din lipsă 
deoarece din 4
sportat nisip doar una sau două.

Toate aceste lipsuri ca și altele ce 
se manifestă aici în special în direc
ția aprovizionării cu diferite piese, 
au fost sesizate atît conducerii sec
torului (șef de sector tov. Klein Ka
rol) cît și conducerii întreprinderii 
„Horia“. Din lipsă de preocupare

însă, n-au fost luate măsurile de li
chidarea lor, spre a se asigura des
fășurarea normală a muncii. Comi
tetul orășenesc de partid va trebui 
să ajute biroul organizației de bază 
să analizeze aceste lipsuri pentru 
a trage Ia răspundere pe cei ce se 
fac vinovați de existența lor.

Colectivul de muncă de ia sectorul 
ceramic „Sîntimbru" așteaptă din 
partea conducerii întreprinderii „Ho- 
ria“ un ajutor mai substanțial în 
desfășurarea muncii. Și acest ajutor 
poate și trebuie să fie dat în mod 
operativ. E nevoie doar de mai mul
tă preocupare, de mai multă răspun
dere pentru bunul mers al muncii.

In perioada 1-7 sep- 
de cărămidă au fost 
de nisip 29 de ore 
basculante au tran-

cunoștință pentru darul primit se 
va înălța spre partid, părintele iu
bit al copiilor din patria noastră. In 
conștiința tinerelor vlăstare se va 
întări hotărîrea de a învăța mai bi
ne, a fi mai disciplinați, pregătin- 
du-se cu temeinicie pentru munca 
de constructori ai vieții noastre noi, 
mulțumind prin fapte partidului pen
tru grija ce le-o poartă.

Celor peste 700 cadre didactice, 
învățători, profesori, educatori, mai
ștri instructori li se alătură peste 
30 de tineri absolvenți ai institute
lor, facultăților și școlilor pedago
gice. Primiți cu căldură și dragoste

acțiune se desfășoară nesatisfăcă
tor. Astfel, pînă la data de 10 sep
tembrie a.c. aici s-au însilozat abia 
30 tone fura je, o cantitate necores- 
punzătoare față de posibilitățile de 
care dispune gospodăria și față de 
ritmul stabilit de a însiloza zilnic 
30 tone. Dacă nu se va respecta an
gajamentul de a se însiloza această 
cantitate zilnic, atunci înseamnă că 
gospodăria colectivă din Straja nu 
va termina de însilozat cantitatea de 
furaje prevăzută nici ia sfîrșitul lu
nii noiembrie a.c.

— oo —

Termenul va fi respectat
Tovarăși! — își începu meșterul 

Țigău spusele — în fața noastră stă 
o sarcină importantă, aceea pe care 
noi toți ne-am anga jat a o îndeplini. 
Este vorba de a termina și a da în 
folosință pînă la data de 30 septem
brie a.c. blocul A I din orașul nos
tru.

In discuția deschisă, se făcu au
zit un glas: dar oare vom reuși noi 
acest lucru?

— Da tovarășii. Dacă vom 
după capacitatea fiecăruia 
noi, vom reuși interveni un 
tor mai vîrstnic.

Discuțiile acestea au avut .... ... 
tr-una din zilele lui august. Și de 
atunci zilele s-au scurs una cîte una. 
Hotărîrea colectivului de muncitori 
de aici însă nu a rămas fără re
zultat. AzUcînd privești blocul A I 
ce își ridică silueta impunătoare în 
centrul orașului poți vedea și ad
mira atît roadele muncii echipelor 
de zidari conduse de tovarășii Hă- 
prian Gheorghe, Dreghici Pavel cît 
și a echipelor de fierari-beioniști 
conduse de tovarășii Moga Gheor
ghe, Mureșan loan sau a echipelor 
de instalatori conduse de Rusti 
Emil și Turenschi V. care sînt ho- 
tăriți a-și respecta propriul anga
jament.

munci 
dintre 

munci-

loc în-

Coresp. A. MANOILA

de colectivele în care vor munci, a- 
ceștia, împreună cu miile de absol
venți repartizați școlilor vor împros
păta și întări frontul larg al culturii 
din țara noastră.

Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid din școli, în noul an școlar 
să concentrăm toate eforturile pen
tru a adinei calitatea pregătirii e- 
levilor, a întări legătura cu viața, 
cu practica, a satisface pe deplin 
cerințele programelor de învățămînt.

La început de an școlar urăm tu
turor elevilor, cadrelor didactice și 
părinților noi succese în educarea 
unui tineret bine pregătit și devotat 
partidului, cauzei fericirii poporului.
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DIN LUMEA ȘTIINȚEI $1 TEHNICII
Cactușii în lupta impotriva deșertului

In republicile sovietice din Asia 
Centrală mai sînt încă multe regiuni 
de deșert, care se caracterizează 
printr-un climat continental aspru, 
cu soare arzător și lipsă de apă. 
Dar cu ajutorul tehnicii moderne 
sînt corectate greșelile naturii. In 
deșertul altădată fără viață se întin
de în prezent, pe o distanță de mii 
de kilometri, o rețea deasă de ca
nale. Deserturile se transformă în 
grădini și cîmpii roditoare. Una din
tre plantele minunate în stare să 
contribuie la rezolvarea acestei pro
bleme importante este cactusul o- 
punția.

Această plantă se dezvoltă admi- 
/

Un automat pentru deservirea călătorilor din gări
Un grup de specialiști de la ser

viciul de transporturi feroviare din 
Uniunea Sovietică s-a gîndit să 
folosească tehnica nouă la înlătu
rarea cozilor din fața ghișeelor de 
informații ale gărilor de cale fera
tă. Astfel, la Kiev a fost pus la 
punct un aparat automat cu a jutorul

INGRĂȘAREA AERULUI
Pentru a mări fertilitatea soiului, 

oamenii îngrașă pămîntul, dar plan
tele primesc substanțele necesare 
dezvoltării lor nu numai din sol, ci 
și din aer. Oare ar trebui îngrășat 
și aerul? Anul trecut în cîteva gos
podării de răsadnițe și sere din a- 
propiere de Budapesta s-au făcut ex
periențe interesante. S-a mărit în 
mod artificial conținutul în bioxid 
de carbon din aer pînă la unu la 
sută (de obicei acest procent nu de
pășește 0,03 la sută). Rezultatul a 
fost uimitor. Recoltele de roșii, cas
traveți și cartofi timpurii au crescut 
în medie de aproape trei ori, iar re
coltele de ridichi de lună, morcovi 
și salată de aproape șase ori. In a-

GHEATA DIN COSMOS?
Evenimentul s-a întîmplat în ora

șul Domodedovo, în apropiere de 
Moscova la 28 august. Era un timp 
senin cu cerul însorit, aproape fără 
nori. Pe la ora 10 dimineața, Eka
terina Golikova care lucra în gră
dină, a auzit în spatele ei un zgo
mot neobișnuit. S-a uitat înapoi și 
a văzut o piatră destul de mare 
care s-a izbit de pămînt făcînd o 
scobitură. In cădere, ea s-a spart în 
cîteva bucățele care s-au împrăștiat 
la o distanță de 10-15 metri.

In apropiere se mai aflau două 
persoane — Piotr Usenko și Piotr 
Terehin. împreună cu Golikova a- 
ceștia s-au repezit la bucățile de 
piatră căzute din cer. Era gheață. 
Usenko și Terehin au înțeles că oas
petele „din cer,, poate avea o valoa
re excepțională pentru știință și au 
luat măsuri pentru protejarea bucă
ților căzute — au turnat peste ele 
rumeguș, le-au acoperit cu cîrpe. A- 
poi au sunat la telefon Moscova. De 
îndată ce la institutul de astronomie 
„Sternberg" s-a aflat despre acest 
eveniment, o serie de specialiști au 
plecat la Domodedovo. Bucățile de 
gheață (care cintăreau vreo 5 kg) 
au fost transportate cu cea mai mare 
atenție la Moscova unde au fost 
predate oamenilor de știință.

In prezent, gheața căzută din cer 
este în curs de cercetare la institu
tul de geochimie și chimie analitică 
„Vernadski". Ea a fost examinată 
imediat de cei mai mari specialiști 
sovietici în astronomie, geochimie și 
glaciologie, printre care academicie
nii Alexandr Vinogradov, Vasili Fe- 
senkov, prof. Dmitri Martinov și 
alții. A avut loc un consiliu științi
fic.

De unde a venit gheața? A căzut 
oare dintr-un avion? Nu, aviatorii 

rabil în solurile fertile, dînd lăstare 
suculente și fructe gustoase. De loc 
.pretențioasă, ea se dezvoltă și în re
giunile de munte cu soluri pietroa
se. Țesuturile acestei plante minu
nate pot acumula apă în proporție 
de 93 la sută, păstrînd-o pentru mai 
multe luni.

In scopul experimentării diverse
lor varietăți de cactus, botaniștii din 
Asia Centrală și Caucaz au creat 
plantații în regiunile excesiv de se
cetoase din Azerbaidjan, Uzbekistan 
și deșertul Kara-Kum. Cactușii o- 
punția sădiți anul trecut au supor
tat cu bine iarna și continuă să se 
dezvolte normal.

căruia călătorul, care apasă pe cla
pa care indică gara de destinație, 
primește informații de pe o bandă 
de magnetofon în legătură cu circu
lația trenurilor, transbordările și po
sibilitățile de schimbare a trenuri
lor. Automatul „deservește", în ace
lași timp, mai mulți călători.

fără de aceasta, în atmosfera cu un 
conținut sporit de bioxid de carbon, 
legumele se coc de două ori mai re
pede ca de obicei.

O performantă medicală
In orașul Leeds din Anglia s-a 

realizat de curînd, o adevărată per
formanță medicală.

Bolnavei Violet Scott, în vîrstă de 
38 de ani, i-a fost grefată o valvulă 
a inimii prelevată de la un om mort 
cu o lună înainte și păstrată între 
timp în stare de congelare într-un 
mediu antibiotic.

Operația a durat 12 ore. Ea a fost 

consultați au declarat că nu este 
posibil. Timpul senin exclude și 
proveniența gheții din atmosferă. E- 
xistă deci toate temeiurile să se pre
supună că bucata de gheață a că
zut din Cosmos. Dar, din spațiul in
terplanetar nu cad decît meteoriți — 
bucăți de fier sau de piatră, care, u- 
neori, foarte rar, ajung pe pămînt. 
Poate oare să cadă din Cosmos 
gheață? Există oare în general ghea
ță în spațiul cosmic? Poate oare 
gheața să străbată atmosfera fără să 
se topească?

Geochimistul sovietic Kirill Flo- 
renski, candidat în științe geologice 
și mineralogice, căruia i s-a încre
dințat cercetarea gheții cosmice, 
consideră că teoretic poate exista în 
Cosmos un meteorit de gheață. Ul
timele cercetări asupra cometelor au 
dovedit, de pildă, că nucleul lor este 
alcătuit din particule de fier și de 
piatră prinse în gheață. Este foarte 
posibil ca în atmosfera Pămîntului 
să ajungă un meteorit de gheață de 
tipul cometelor. Masa inițială mare 
a meteoritului și viteza relativ mică 
de deplasare a acestuia în, atmosferă 
nu i-au permis să se evapore com
plet.

Pînă acum oamenii de știință nu 
au văzut niciodată un meteorit de 
gheață. Dacă bucata care a căzut 
se dovedește într-adevăr de origine 
cosmică, ea va constitui o descope
rire de importanță mondială. De 
aceea, ea este studiată, cu cea mai 
mare atenție. Vor fi studiate compo
nența izotopică și conținutul în gaze 
al gheții, componența incluziunilor 
solide. Poate că, pentru prima dată 
în istoria omenirii, știința are posi
bilitatea să examineze un corp cos
mic unical, alcătuit din gheață.

Pentazonina — înlocuitor 
inofensiv al morfinei

Recent s-au anunțat public prime
le rezultate favorabile obținute cu 
uri nou medicament analgetic, care 
pare să aibă avantajele morfinei, 
fără inconvenientele ei. Noul medi-, 
cament, denumit Pentazonină, a fost 
administrat unui, număr de 155 . de 
bolnavi în perioadă postoperatorie, 
prin injectare intramusculară. La 
20 de minute după injecție durerea 
a încetat, și aceasta pentru o du
rată de trei ore. In nici un caz nu 
s-au constatat euforii, lucru extrem 
de important, deoarece, se știe, că 
tocmai această euforie determină to-, 
xicomania.

Se precizează însă că este prea 
devreme pentru a se putea stabili 
într-o formă sigură calitățile noului 
produs. Mai sînt încă necesare nu
meroase verificări.

Protonii în chirurgie
După ce a făcut apel la bisturiul 

electronic, la ultrasunete, chirurgia 
face apel acum la razele de protoni.

Noua tehnică a fost folosită la 36 
de intervenții chirurgicale. Amarele 
avantaj al metodei constă în aceea 
că se pot efectua intervenții foarte 
precise, fără deschiderea craniului 
sau a pielii, fără raderea cîmpului 
operator.

Cele 36 cazuri în care s-a inter
venit sînt următoarele: 25 hipofi- 
zeectomii, 9 tumori și 2 maladii ale 
lui Parkinson.

Deși au trecut numai șase luni de 
la primele încercări se apreciază că 
rezultatele imediate sînt satisfăcă
toare.

practicată în prezența unor chirurgi 
americani, italieni și turci de că
tre patru chirurgi, un specialist car
diolog, doi anesteziști, alți doi me
dici, doi biochimiști, patru tehnicieni 
și patru infiermiere care s-au în
locuit în timpul operației.

In timpul intervenției, cu excepția 
a trei ore cînd inima bolnavei a fost 
complet oprită iar corpul ei adus în 
stare de hipotermie, bolnava a fost 
menținută în viață cu ajutorul u- 
nei inimi artificiale.

Operata se simte bine și, datori
tă „piesei de schimb montate" are 
pentru prima oară în viața sa o ten
siune arterială normală.

Consfătuirea raională a cadrelor didactice
(Urmare din pag. 2-a)

Rezultatele bune obținute în mun
ca majorității cadrelor didactice din 
raionul nostru in privința ridicării 
procesului instructiv-educativ și a 
altora obținute în munca de zi cu zi 
înafara școlii au fost însă însoțite 
în anul școlar expirat și de 
unele deficiențe față de care secția 
de învățămînt, cu sprijinul organe
lor de partid, a trebuit să intervină 
cu toată energia. Așa a fost cazul 
învățătoarei Pălăceanu Cornelia de 
la Galda de Sus sau a învățătorilor 
Niculescu Lucia de la Zlatna, Teo- 
dorescu Ioan de la Inuri, Popa loan 
de la Pețelca, Vodă Ana de la Hă- 
pria și a altora, a căror activitate 
instructiv-educativă și gospodăreas
că a fost umbrită de unele ieșiri și 
de folosirea unor metode antipeda- 
gogice.

Considerăm că asemenea lipsuri 
trebuie să constituie o aspră lecție 
pentru cei vizați și pentru toate ca
drele didactice care trebuie să fie 
călăuzite de principiul pedagogiei 
socialiste. învățătorul și profesorul 
trebuie să pună pe prim plan for
marea trăsăturilor omului nou și a 
disciplinei conștiente pe calea mun
cii de Convingere realizată cu răb
dare și devotament, dar care for
mează oameni liberi și conștienți de 
rolul lor social. Mai sînt apoi, în 
raionul nostru cadre didactice care 
prin atitudinea lor față de sarcinile 
de educator se situează înafara co
lectivelor pedagogice, manifestă ne
păsare față de comportarea elevilor 
pierzîndu-și autoritatea în fața a- 
cestora. In clasă unele cadre didac
tice realizează o slabă disciplină și nu 
se interesează de comportarea elevilor 
înafara școlii. In asemenea situații 
se găseoc învățătorii Stană Livia 
de la Țelna, Stoica Rodica de la

Moiocklîsm
Duminică, 8 septembrie, asociația 

sportivă a fabricii de încălțăminte 
„Ardeleana" din Alba Iulia a orga
nizat, în centrul orașului nostru un 
concurs de motociclism viteză, pe 
circuit închis, dotat cu „Cupa Arde
leana". la care au participat alergă
tori din Brașov, Reșița, Hunedoara 
și Alba luiia.

Cu acest prilej s-au disputat 7 
probe la categoriile: 125 cm.c., I. J., 
motorete „Carpați", 350 cm.c., 175 
cm.c. și nelimitat. Iată acum pe pri
mii 3 clasați la probele disputate:

1. La categoria 125 cm.c. pe lo
cul I s-a clasat Pescaru Constan
tin de la asociația „Steagul roșu" 
Brașov, pe locul II Seicnenștein 
Giinter de la C.S.O. Reșița și pe lo
cul 111 Fekete Nicolae de la asocia
ția „Ardeleana" Alba Iulia.

2. La categoria 250 cm.c. locul I 
a fost cucerit de Stephany Otto de 
la asociația „Steagul roșu" Brașov, 
locul Ii de Hirschvogel Weiner de 
la C.S.O. Reșița și locul III de 
Framm Peter de la asociația „Stea
gul roșu" Brașov.

. La categoria I. J. locul I Schu
ster Klaus, asociația „Steagul ro
șu" Brașov, locul II Imposte Petru 
de la asociația „Torpedo" Brașov și 
locul IU Micus Gotfried de la C.S.O. 
Reșița.

6. La categoria 175 cm.c. lo
cul I Pescaru Constantin de la aso
ciația „Steagul roșu" Brașov, lo
cul II Seichenștein Giinter de la 
C.S.O. Reșița și locul III Wetzler 
Mihai de la C.S.O. Reșița.

7. La categoria nelimitat locul I 
Micusn Gotfried, C.S.O. Reșița, lo
cul II Hirschvogel Weiner de la a- 
ceeași asociație și locul III Csibi 
Ludovic de la asociația „Siderurgis- 
tul" Hunedoara.

FOTBAL •
Primul meci al .echipei de fotbal 

ălbaiuliene disputat în cadrul cam
pionatului regional a satisfăcut în 
bună măsură pe numeroșii iubitori ai 
sportului cu balonul rotund care s-au 
aflat duminica trecută pe stadion.

Deși oaspeții au venit cu o echipă 
redutabilă, cu o bună tehnică indi-

Straia. Morariu Marcela de la Ce
tea, Mara Ștefania de la Intregalde 
și Br.eazu Cornelia de la Șeușa care 
trebuie să lupte cu toate forțele pen
tru a ieși din acest impas.

Rău au procedat și deci nimeni nu 
poate fi de acord nici cu conducerile 
școlilor din Intregalde și Cricău ș*în 
special cri \conducerea scolii de 8 ani 
din Intregalde, unde din cauza me
todelor HofpcJuoase folosite în mun
că 'atît de către directorul scolii, tov. 
Luha Ion cît și de alte cadre didac
tice, prestigiul scolii cît și autorita
tea cadrelor didactice au fost serios 
prejudiciate.

împotriva tuturor acestor mani
festări. cît și a liosurilor ce s-au ma
nifestat în această perioadă au fost 
luate măsurile cuvenite în sensul li
chidării lor.

Pe marginea referatului prezentat 
au luat cuvîntul la discuții un în
semnat număr de profesori și învă
țători care și-au împărtășit din ex
periența cîștigată în munca instruc
tiv-educativă la clasă și și-au ex
primat încă odată hotărîrea lor fer
mă de a merge neabătuți pe linia 
trasată de partid, privind ridicarea 
continuă a nivelului de cunoștințe 
al elevilor. In cea de a doua zi a 
consfătuirii s-au desfășurat lu
crările pe secții în cadrul cărora de 
asemenea au fost prezentate referate 
pe marginea cărora au luat cuvîntul 
la discuții un mare număr de pro
fesori și învățători.

★
In încheierea lucrărilor consfătui

rii cadrelor didactice din raionul 
Alba, a luat cuvîntul tov. Farcaș 
Vasile, secretar al Comitetului raio
nal de partid Alba care a arătat că 
preocuparea învățătorilor și profe
sorilor față de educarea comunistă 
a elevilor s-a îmbunătățit. Ca urma
re, s-au obținut rezultate bune în 
direcția formării conduitei elevilor, 

viduală și condiție fizică, localnicii 
au arătat că știu și pot să joace bine 
și să cîștige și în fața unei mal 
bune echipe.

Primele 20 de minute din ambele- 
reprize s-a jucat sub semnul do
minării categorice a gazdelor. In 
rest, fazele s-au succedat la ambele 
porți.

După ce Gogorici de la gazde ra
tează chiar în primul minut o mare- 
ocazie de a înscrie, șutînd numai de 
la 2 metri peste poartă, în minutul 
8, la o învălmășeală în fața porții 
oaspeților, un apărător al acestora 
comite henț în careu. Lovitura de la 
11 m, este transformată de Cristian. 
In minutul 39 Ciobanu egalează. Cu 
scorul de 1-1 se termină prima re
priză.

La reluare, în minutul 55, Berchî 
înscrie cel de al 2-lea gol al gazde
lor. Lupta se intensifică și ambele 
echipe fac eforturi de a schimba re
zultatul, dar cu toate eforturile de
puse partida se încheie cu rezulta
tul de 2-1 pentru gazde. Raport de 
cornere 8-3 în favoarea gazdelor.

Arbitrul Ilie Munteanu din Orăș- 
ti.e a dat numeroase decizii eronate 
și în compensație. De asemenea, a 
eliminat cu prea multă ușurință de- 
pe teren, în minutul 80, pe Gogorici 
de la gazde.

CLASAMENTUL
Sebeșul Sebeș 1 1 0 0 4: 0 2'
Min. Aninoasa 1 1 0 0 3: 0 2
Minerul Vulcan 1 1 0 0 1: 0 2
Parîngul Lonea 1 1 0 0 3: 1 2
Refractara Alba 1 i 0 0 2: 1 2
Dacia Orăștie 1 0 1 0 1: 1 1
Aurul Brad j 0 1 0 1: 1 1
Retezatul Hațeg 0 0 0 0 0: 0 0
Știința Petroșani 0 0 0 0 0: 0 0
Constr. Huned. 1 0 0 1 1: 2 0'
Minerul Teliuc 1 0 0 1 1: 3 0
Jiul II Petrila I 0 0 1 0; 1 0
C.F.R. Simeria 1 0 0 1 0: 3 0
Minerul Ghelar 1 0 0 1 0: 4 0

ETAPA A II-A
Minerul Teliuc — Jiul II Petrila; 

C.F.R. Simeria — Minerul Vulcan; 
Minerul Ghelar — Minerul Aninoa- 
sa; Știința Petroșani — Sebeșul 
Sebeș; Aurul Brad — Retezatul Ha
țeg; Constructorul Hunedoara — 
Dacia Orăștie; Parîngul Lonea — 
Refractara Alba Iulia.

a spiritului, de combativitate față de- 
lipsuri. Acolo unde cadrele didactice, 
conducerile școlilor respective au 
privit cu toată răspunderea nobila 
sarcină încredințată lor de partid, de 
a lumina drumul generației viitoare,, 
rezultatele sînt grăitoare. In munca 
de zi cu zi a acestor cadre a stat 
în permanență dorința fierbinte de 
a împărtăși elevilor lor cele mai e- 
ficace metode de însușire a lecțiilor, 
a stat în permanență viu exemplul 
personal al cadrelor didactice. Si 
asemenea exemple avem multe în 
raionul nostru.

Opus acestor rezultate și metode 
bune folosite de către profesorii și 
învățătorii școlilor din raionul nos
tru, în cursul anului școlar trecut 
s-au semnalat și cazuri cînd unii to
varăși profesori și învățători sau 
chiar conducători de școli au consti
tuit un rău exemplu personal atît 
în fața colegilor lor cît și a elevilor. 
In viitor tuturor acestor manifestări 
trebuie să li se pună capăt. Să se 
tragă învățăminte dm ele și să se 
privească cu toată seriozitatea sar
cinile ce revin fiecărui cadru didac
tic.

Tn activitatea de viitor, organiza
țiile de partid din școli vor trebui 
să lupte mai mult pentru unirea tu
turor factorilor ce concură la buna 
reușită a procesului de învățămînt. 
pentru continua ridicare a calității 
învățămîntului. Alături de organiza
țiile de partid din școli și organi
zațiile U.T.M. și-- pionieri' vor tre
bui să se ocupe mai intens de creș
terea simțului de răspundere si al 
dragostei elevilor față de carte, de 
formarea opiniei colective, de intra- 
sigență față de rămînerea în urmă 
la învățătură, față de manifestările 
de indisciplină.

In raionul nostru există suficien
te forțe, pentru ca sub îndrumarea 
organizațiilor de partid procesul in
structiv-educativ în noul an școlar 
să fie ridicat la înălțimea sarcinilor 
actuale.
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