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Să creștem cit mai multe animale

Hotărîrea partidului și guvernului 
imbold spre noi succese
Angajamentul nostru : vom munci cu și mai 

multă însuflețire
Zilele trecute cînd a apărut Hotă

rîrea partidului și guvernului pri
vind majorarea salariilor, întregul 
nostru colectiv de muncă a fost 
deosebit de bucuros. S-a luat o nouă 
măsură pentru îmbunătățirea con
tinuă a traiului celor ce muncesc, 
dovedindu-se încă odată justețea 
politicii partidului nostru.

Măsurile luate recent sînt și ele 
rezultatul muncii însuflețite pe care 
poporul nostru o desfășoară, sub 
conducerea înțeleaptă a partidului. 
Toate aceste rezultate se răsfrîng 
asupra noastră, prin îmbunătățirea 
neîncetată a nivelului de viață. In 
primul semestru al acestui an, des- 
fășurînd cu un avînt nestăvilit în
trecerea socialistă în cinstea celei

Mulțumim
Am luat la cunoștință cu multă 

bucurie de recenta Hotărîre a C. C. 
al P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. cu privire la ma jo
rarea salariilor la toate categoriile 
de salariați, reducerea unor cote ale 
impozitului pe salarii și creșterea 
plafoanelor în funcție de care se 
acordă alocația de stat pentru copii. 
Această Hotărîre care se adaugă ce
lorlalte măsuri luate de partid și gu
vern. menite să ducă la creșterea 
nivelului de trai material și cultu
ral al poporului nostru, este o nouă 
dovadă a grijii partidului și guver
nului pentru toți cei ce muncesc.

Colectivul nostru de . muncă, an
trenat intr-o entuziastă întrecere 
socialistă și-a îndeplinit sarcinile de 
producție pe semestrul 1 al anului 
1964 la producția globală în pro
porție de 106,9 la sută, iar pe pri
mele cinci luni ale anului în curs 
a dat patriei econoriiii în valoare de 

• 1.269.000 lei.
r Răspunzînd chemării partidului 
*-si guvernului, noi muncitorii U.C.M.

Zlatna ne vom spori eforturile pen
tru a ne îndeplini în mod exemplar 
angajamentele luate în cinstea ce
lei de a XX-a aniversări a eliberării

Instituită cu ani în ur
mă, ca semn al înaltei 
prețuiri de care se bucură 
învățătorul în statul nos
tru democrat-popular 
„Ziua învățătorului" se în
cadrează tot mai bogată 
în semnificații în rîndul 
noilor noastre sărbători. 
An de an, slujitorii școli
lor raportează cu acest 
prilej succese tot mai în
semnate în munca ce Ie 
este încredințată. De fie
care dată își manifestă 
tot mai dîrz hotărîrea de 
a ridica și mai sus, dea
supra orașelor-, și satelor 
patriei, făclia științei și 
culturii.

Zilele trecute, la fel ca 
peste tot în țară, orașul 
nostru a găzduit din nou 
sute de învățători și pro
fesori. Din sate de șes 
sau de munte, aducînd me
sajul muncii lor rodnice 
din anul școlar recent în
cheiat, învățători și pro
fesori, tineri și vîrstnici, 
s-au strîns din nou lao
laltă. Și inimile tuturora 
au vibrat cu aceeași in
tensitate simțind, ca și în 
alte dăți, căldura grijii 
cu care sînt înconjurați. 
Prezenți în mijlocul lor 
au fost tovarășii Ștefan 
Boureanu, prim-secretar al 
Comitetului raional de 
partid, Grigore Mureșan,

Vineri, 3 iulie 1964

de a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, colectivul nostru de muncă 
a obținut rezultate deosebite.

Colectivul secției de croit fețe, a 
realizat de la începutul anului și 
pînă la 10 iunie, economii de piele 
care însumează în total 1114,8 me
tri patrați. Rezultate deosebite au 
fost obținute și de celelalte secții. 
Ca drept recunoștință, angajamen
tul nostru pe care ni-1 luăm pen
tru viitor, este să muncim cu și mai 
multă dragoste, contribuind prin a- 
ceasta la continua înflorire a pa
triei noastre socialiste.

SCHEAU PARASCH1VA 
muncitoare la secția de croi — 
fabrica „Ardeleana" Alba Iulia 

partidului 
patriei. Recunoștința noastră pentru 
grija ce ne-o poartă partidul va fi 
concretizată într-un volum sporit de 
produse de calitate superioară.

VICTOR FILIMON 
maistru — secția săruri U.C.M. 

Zlatna

Echipa de fierari-betoniști condusă de tov. Păun N. de la șantierul 
4 Alba Iulia este mereu în fruntea întrecerii socialiste.

(fa inima și gîndul alături de sutele 
de învățători și profesori

președintele comitetului 
executiv al Sfatului popu
lar raional, Nicolae Con
stantin, prim-secretar al 
Comitetului raional U.T.M., 
Aurică Enăchescu, inspec
tor la Secția învățămînt 
a regiunii și alți tovarăși. 
Alături de ei cu inima și 
cu gîndul au fost toți oa
menii muncii din raion și 
miile de elevi cărora cu 
rîvnă și pasiune, ei învă
țătorii și profesorii, le că
lăuzesc pașii pentru a de
veni vrednic schimb de 
mîine, celor ce azi ridică 
pe schele tot mai înalte 
construcția socialistă.

Prilej de sărbătoare și în 
același timp de trecere în 
revistă a rezultatelor ob
ținute în cursul anului 
școlar, „Ziua învățătoru
lui" a fost și de astădată 
luminată de torța izbîn- 
zilor. In raportul secției 
învățămînt a Sfatului 
popular raional au fost 
oglindite condițiile tot mai 
bune de muncă și viață 
ale slujitorilor școlii și 
ca urmare, rezultatele spo
rite dobindite în munca 
instructiv-educativă. Ale- 
dia de promovați pe .ra

ion la sfîrșitul anului șco
lar 1963-1964 este .de 92 
ia sută, printre unitățile 
cu cele mai bune rezulta
te la învățătură numărîn- 
du-se școlile de 8 ani din 
Meteș, Stremț, Vințul de 
Jos, școlile de 8 ani din 
Alba Iulia și altele.

Succesele dobîndite de 
cadrele didactice din ra
ion, bilanțul rodnic pe 
care-1 raportează partidu
lui, încununează cu laurii 
izbînziior munca fiecărui 
învățător și profesor. In 
rîndul fruntașilor din în
vățămînt s-au ridicat noi 
slujitori ai școlii cum sînt 
Oancea Maria la Almașul 
Mare, Mitrofan Silviu la 
Ampoița, Tecșa Sabin Ia 
Intregalde, Sandu Horea 
la Țelna, Stanciu Doina 
la Bărăbanț și mulți alții. 
Pentru activitatea lor ne
obosită, un însemnat nu
măr de învățători și pro
fesori au fost distinși cu 
diverse titluri și premii. 
Vestea că tovarășului Vic
tor Pășteanu, șeful secției 
învățămînt, i-a fost acor
dat titlul de „Profesor e- 
merit" a fost primită cu
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Grijii partidului ii vom 
răspunde prin fapte

După bucuria încheierii cu suc- I 
ces a anului școlar, recenta Hotărîre j 
a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri ne-a umplut din nou ini
mile de bucurie.

Expresie a succeselor obținute de 
oamenii muncii, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, . noile măsuri 
hotărîte de partid și guvern ne 
crează nouă, ca și tuturor categorii
lor de salariați, condiții tot mai bu
ne de viață. Aceasta va duce la 
înfăptuirea î.ntr-un ritm și mai viu 
a planului de stat, la o mai mare 
abundență de bunuri și o continuă 
creștere a acumulărilor socialiste, 
ceea ce pentru noi cadrele didactice 
înseamnă mai multe școli, Ynai mul
te manuale gratuite, învățători și 
profesori entuziaști, elevi tot mai 
dornici de cunoaștere.

Recunoscători grijii ce ni se poar
tă, alături de toți oamenii muncii, 
noi învățătorii și profesorii Școlii 
de 8 ani Berghin sîntem hotărîți șă 
ne înzecim forțele pentru a obține 
rezultate sporite în viitorul an șco
lar. Și vom dovedi prin fapte a- 
ceasta.

GOCEA IOAN 
directorul Școlii de 8 ani Berghin

entuziasm de toți sluji
torii școlilor din raion în
truniți Ia „Ziua învățăto
rului". Viu aplaudate au 
fost apoi tovarășele Goția 
Zamfira și Hînza Iustina 
distinse cu titlul de „în
vățător fruntaș", tovarășii 
Dărămus loan, Rancea 
Viorica, Lăpăduș Ana, Ciu- 
gudean Gheorghe, Gheor
ghiu Victoria și Ispas Se
bastian, distinși cu titlul 
de „Profesor fruntaș", to
varășii Meteș Mircea, 
Popa Ioan, Gocea loan, 
Tărăpoancă Petru și Savu 
Maria, premiați de secția 
învățămînt a regiunii și 
alții premiați de secția în
vățămînt a raionului, va
loarea premiilor acordate 
cadrelor didactice, din ra
ionul nostru ridicîndu-se 
Ia suma de peste 80.000 
lei.

Sărbătorind „Ziua în
vățătorului" în condițiile 
întîmpinării celei de a 
XX-a aniversări a elibe
rării patriei, cadrele di
dactice din raionul Alba 
și-au manifestat încă o- 
dată profundul lor atașa
ment față de partidul și 
guvernul nostru, și-au ex
primat din nou hotărîrea 
de a munci cu și mai mul
tă rîvnă pentru viitorul 
luminos al patriei.

Cel de-al IlI-lea Congres al parti
dului nostru a scos cu toată tăria 
în evidență necesitatea dezvoltării 
continue a sectorului zootehnic, ca 
principală cale pentru întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospodă
riilor agricole colective. Atenția 
deosebită de care s-a bucurat și se 
bucură acest important sector din 
partea partidului și guvernului este 
reflectată cu putere de faptul că în 
fiecare an, gospodăriile noastre co
lective au primit din partea statu
lui importante credite pentru pro
curarea de animale, construcții zoo
tehnice etc. Ca urmare a acestui 
fapt, într-un timp relativ scurt, 
șeptelul de animale a crescut consi
derabil, îmbunătățindu-se rasele, 
ceea ce a avut ca urmare creșterea 
productivității acestuia.

In acest an gospodăriile colective 
din raion, așa după cum și-au pre
văzut în planurile de producție, vor 
trebui să asigure creșterea unui nu
măr sporit de animale, astfel ca Ia 
sfîrșitul anului să ajungem la un 
număr de 10.280 capete bovine. In 
mod deosebit, acest efectiv va tre
bui ralizat pe baza creșterii de cît 
mai multe animale din matcă pro
prie, pe care o avem destul de dez
voltată în gospodăriile din raion 
ca și prin cumpărări din fonduri 
proprii. Orientarea în spre aceste 
două posibilități mari, vine să spo
rească spiritul gospodăresc din gos
podăriile colective, să crească răs
punderea atît pentru întreținerea ti
neretului rezultat din fătări, cît și 
pentru cheltuirea cu grijă a fiecărui 
leu.

Multe din gospodăriile noastre 
colective, dau o mare atenție creș
terii de cît mai multe animale, folo
sind ca sursă principală matca c- 
xistentă în gospodărie. Și, în a- 
ceastă direcție merită a fi dată ca 
exemplu gospodăria colectivă din 
Berghin. Conducerea gospodăriei de 
aici (președinte tov. Dușa Ispas) 
și-a făcut din aceasta o problemă 
foarte importantă. Tineretul rezul- ' 
tat din fătări este hrănit rațional, 
se bucură de îngrijirea necesară, 
astfel că se dezvoltă frumos. Se 
poate spune, fără să se greșească, 
că în momentul de față gospodăria 
din Berghin dispune de cei mal fru
moși viței și vițele din raion, cre- 
îndu-și chiar condiții de a putea tre
ce la selecție. Rezultate frumoase 
au fost obținute și de gospodă
riile colective din Mihalț, Cri- 
cău, Galtiu, Teiuș, Ciugud și 
altele. La ogospodăria colec
tivă din Ciugud, merită a fi scoasă 
în evidență și grija deosebită pen
tru sectorul porcin, iar cea din Te
iuș pentru sectorul avicol. Ca urma
re a bunei îngrijiri, această gospo
dărie peste puțin timp, are deja po
sibilitatea să valorifice pui. Pentru 
o cît mai bună îngrijire a vițeilor și 
vițelelor în multe gospodării colec
tive ca cele din Berghin, Drîmbar, 
Galda de Jos și altele au fost orga
nizate tabere de vară, unde sînt asi
gurate toate condițiile de hrană și 
adăpostire.

Măsurile luate în majoritatea gos
podăriilor colective au dus la obți
nerea unor rezultate destul de fru
moase. Intr-o perioadă de 5 luni în 
cadrul gospodăriilor colective, au

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

Să grăbim prașila.
a II~a

In ultimele zile, în urma măsuri
lor luate, ritmul lucrărilor de între
ținerea culturilor a fost intensificat 
In multe gospodării colective odată 
cu terminarea primei prașile, s-a 
început și cea de a doua prașilă la 
porumb, executîndu-se această lu
crare pe suprafețe însemnate.

Cu toate rezultatele obținute, si
tuația pe raion se prezintă încă ne
satisfăcătoare. Mai sînt gospodării 
colective care nu numai că nu au 
început cea de a doua prașilă, dar 
n-au terminat-o nici pe prima. Zi
lele acestea sînt hotărîtoare pentru 
producția la porumb. De aceea con
siliile de conducere, cu sprijinul 
organizațiilor de partid și al sîa-

In primele rînduri
Membrii gospodăriilor colective 

din Oarda de Jos, Bucerdea Vinoa
să și Galtiu, acordă în aceste zile 
o atenție deosebită lucrărilor de în
treținerea prăsitoarelor. După ce 
s-au mobilizat toate forțele la ter
minarea primei prașile s-a început 
și prașila a doua. La Oarda de Jos, 

I de pildă, forțele au fost în așa fel
(Contiauare în pag. 4-a)

din matcă proprie 
fost reținute din fătări un număr 
de peste 800 capete tineret, ajun- 
gîndu-se pe raion la 9.190 capete 
bovine. In sectorul porcin situația 
pe raion după cinci luni este de a- 
semenea bună, existînd condiții ca 
sarcina stabilită în planurile de 
producție, privind efectivele ce tre
buie să existe la finele anului să fie 
depășită.

Rezultatele obținute pînă acum, 
deși mulțumitoare, nu pot să ascun
dă și o serie de lipsuri. Dacă înfie
rare gospodărie colectivă s-ar fi 
dat atenția cuvenită creșterii anima
lelor din matcă proprie, am fi pu
tut avea azi un efectiv cu mult spo
rit și în același timp animale fru
moase, bune pentru a crea premi- 
zele efectuării selecției în fiecare 
gospodărie colectivă. Din păcate 
însă, unele conduceri de gospodării 
colective se preocupă insuficient de 
problema dezvoltării sectorului zoo
tehnic, nu urmăresc cum se face 
îngrijirea tineretului bovin și porcin, 
din care cauză acestea fie că slă
besc, fie că se produc mortalități. 
Și astfel de exemple pot fi date din 
gospodăriile colective din Vințul de 
Jos, Ighiu, Bucerdea Vinoasă și 
Stremț. In aceste unități vițeii și 
vițelele n-au fost hrănite rațional, 
nu au fost ținute în curățenie. La 
Bucerdea Vinoasă și Stremț,.de pil
dă, din efectivul de tineret bovin, 
datorită cauzelor arătate mai sus, 
ca și a slabei întrețineri a vacilor- 
mame, circa 50-60 la sută nu poa
te fi reținut ci trebuie reformat. 
Oare aceasta nu înseamnă o pier
dere? Ne poate fi indiferent faptul 
că avem viței sănătoși, viguroși, 
sau că sînt slabi și bolnavi? De 
aici se poate ușor trage concluzia 
că în zootehnie trebuie puși să lu
creze cei mai pricepuți colectiviști, 
oameni cu dragoste față de ani
male, oameni care prețuiesc aceas
tă comoară a fiecărei gospodării co- 
lective.a colectiviștilor însăși. Răul 
mare este apoi că nu se trag în
vățămintele necesare nici din pro
priile lipsuri. încă în iarnă au fost 
unele cauze oarecum obiective în 
ce privește întreținerea tineretului, 
apoi nici acum cînd sînt condiții nu 
se folosesc. Atîtea și atîtea gospo
dării ca cele din Ighiu și altele au 
posibilități să amenajeze tabere la 
munte, dar preferă să adăpostească 
tineretul sub... cerul liber.

O serie de defecțiuni au existat 
și în ce privește întreținerea tinere
tului porcin, unde de asemenea, 
s-au semnalat mortalități destul de 
ridicate în unele gospodării colec
tive ca cele din Vințul de Jos, Oar
da de Jos și altele. La Bucerdea Vi
noasă cauza principală a mortali
tății înregistrate se datorește fap
tului că Ia pavarea maternității 
s-a folosit beton, ceea ce provoacă 
îmbolnăvirea purceilor.

Lipsurile semnalate mai sus în 
ce privește sporirea efectivelor de 
animale pe baza creșterii acestora 
din matcă proprie nu sînt de natură

< Continuare în pag. 4-a)

la porumb
turilor populare comunale trebuie 
să mobilizeze toate forțele ca încă 
înainte de începerea recoltărilor, 
prașila a doua și chiar și a treia să 
fie efectuate pe toate suprafețele.

Situația plașllei a li-a la porumb 
In G. A. C. la I iulie 1964

1. Bucerdea Vinoasă 100%
2. Oarda de Jos 100%
3. Galtiu 72%
4. Șard 58’/»
5. Vințul de Jos 54%
6. Ighiu 47%
7. Galda de Jos 40%
8. Teiuș 39%
9. Cricău 38%

10. Mihalț 37®/<»
11. Benic 35%
12. Căpud 32%
13. Micești 32%
14. Alba Iulia 32%
15. Cistei 28%
16. Ciugud 26%
17. Drîmbar 25%
18. Henig 24%
19. Berghin —
20. Totoi —
21. Stremț —
22. Straja —



Noul furnal de 1.000 metri cubi din Hunedoara.

florile lui August
In anii de după eliberare, Hune

doara, asemenea tuturor regiunilor 
țării, a cunoscut o dezvoltare fără 
precedent. Ea a pășit pe calea unei 
depline înfloriri. Au fost redeschise 
minele lăsate în părăsire de regi
mul burghezo-moșieresc. Vechile în
treprinderi au fost modernizate și 
înzestrate cu utilaje de mare pro
ductivitate. S-au construit impor
tante obiective industriale noi, a- 
gregate moderne. Hunedoara a de
venit cel mai mare centru siderur
gic al țării. Combinatul de aici, în 
ansamblul său, însumează mai mult 
de 20 agregate și instalații noi, mo
derne, construite in anii puterii 
populare. Metalul Hunedoarei este 
transformat în osii de vagoane, 
strunguri, mașini și tractoare, în 
schelării metalice care se ridică pe 
zeci de șantiere, în utilaje petrolie
re, în șine de cale ferată etc.

Metalul Hunedoarei strălucește 
pe scheletul metalic al Combinatu
lui siderurgic de la Galați, al 
celor de la Craiov, și Turnul Mă
gurele, al uzinelor de la Slatina și 
al altor numeroase noi construcții 
ale socialismului, care se ridică a- 
cum.

In celălalt centru siderurgic al 
regiunii, la Călan, s-a modernizat 
furnalul vechi și s-au construit și 
pus în exploatare un furnal nou, o 
uzină de semicocs și o turnătorie 
de lingotiere de mare capacitate.

După instaurarea regimului de
mocrat-popular și minele Văii Jiu
lui au întinerit. S-a trecut la orga
nizarea științifică a producției. Au 
fost introduse noi mașini și utilaje 
moderne care înlocuiesc în măsură 
tot mai mare eforturile fizice ale 
minerilor. Ca urmare, productivita
tea muncii în abatajele Văii Jiului 
a crescut an de an. De la începutul 
șesenalului ea a înregistrat un spor 
de peste 35 la sută. La exploatările 
miniere Teliuc și Ghelar s-a desfă
șurat o activitate susținută de pros
pecțiuni și cercetări pentru deter
minarea rezervelor miniere și desco
perirea de noi zăcăminte. S-au in
trodus metode noi, avansate, de lu
cru și s-au mecanizat în mare par
te lucrările. Minerii de la Teliuc, de 
pildă, extrag și livrează furnalelor 

Aspect de la minele de fier din Teliuc.

de Ia Hunedoara și Călan. in nu
mai 15 zile, o cantitate de minereu 
egală cu cea extrasă aici in întreg 
anul 1944.

Industria extractivă și siderurgi
că a regiunii Hunedoara dă mai 
mult de 50 la sută din producția de 
cărbune a țării, 70 la sută din cea 
de minereu de fier. 90 la sută din 
cea de cocs, aproaoe 60 la sută din 
cea de fontă și peste 63 la sută din 
producția de oțel.

S-au dezvoltat mult și alte ra
muri industriale. Pe Valea Jiului 
s-a construit și dat in exploatare o 
mare termocentrală electrică, care 
transformă cărbunele în energie și 
lumină. Ea furnizează orașelor și 
satelor milioane de kilovați energie, 
producind mai mult curent electric 
decit toate uzinele electrice exis
tente în țară în 1938.

S-au dezvoltat, de asemenea, a- 
gricultura. învățămîntul, cultura etc. 
Toate acestea au schimbat din te
melii și viața oamenilor și înfăți
șarea pe meleagurile hunedorene. 
Pe harta regiunii au apărut orașe 
noi, moderne, la Hunedoara, Călan, 
Uricani, Vulcan etc. Cele peste 
23.500 apartamente construite în o- 
rașele și centrele industriale ale re
giunii, numeroasele edificii culturale 
sînt mărturii vii a grijii partidului 
și statului nostru pentru ridicarea 
continuă a nivelului de viață mate
rial și cultural al tuturor celor ce 
muncesc. Transformarea socialistă a 
satului a făcut ca traiul țărănimii 
muncitoare să devină îmbelșugat.

Exprimîndu-și atașamentul față 
de partid și guvern, oamenii muncii 
d<n întreprinderile regiunii întîmpi- 
nă marea sărbătoare a poporului 
nostru, cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei, cu un bilanț bo
gat de realizări. In primele 5 luni 
ale anului, perioadă de entuziastă 
întrecere socialistă, minerii Văii 
Jiului au dat peste plan 46.300 tone 
de cărbune energetic și cocsificabil. 
Siderurgiștii de la Hunedoara și 
Călan au produs peste prevederi, în 
acest timp, 32.700 tone de fontă, 
50.250 tone de oțel, 48.500 tone de 
laminate și însemnate cantități de 
alte produse.

(AGERPRES)

orbesc cifrele
— Volumul producției indus

triale a regiunii Hunedoara a cres
cut din 1955 și pînă acum cu pes
te 289 la sută. S-au dezvoltat în
deosebi ramurile industriale pen
tru care sînt asigurate resurse de 
materii prime cum sînt industria 
minieră și siderurgică.

— Din minele Văii Jiului se 
extrage în acest an cu 2.624.000 
tone de cărbune mai mult decît au 
dat în 1938 toate minele de căr
buni din țară.

— Siderurgiștii de la Hunedoara 
produc în acest an cu 1.035.000 
tone de fontă. 1.848.000 tone de 
oțel și 3.467.397 tone de laminate 
mai mult decît au dat vechile u- 
zine de fier de la Hunedoara In 
1944.

— Din 1950 și pînă acum s-au 
construit și dat în folosință mine
rilor, siderurgiștilor și altor oa
meni ai muncii din regiune mai 
mult de 23.000 apartamente. In 
orașele și satele regiunii peste 
25.000 de familii și-au construit 
locuințe individuale, pe locuri o- 
dinioară pustii, au apărut orașe 
și cartiere noi cu blocuri aspec
tuoase și confortabile.

— Rețeaua comerțului socialist 
a crescut, ajungînd în prezent la 
peste 2.000 de unități. Prin aces
tea se desfac trimestrial mărfuri 
în valoare de peste 660.000.000 lei.

Din abataje
Hunedoara — cetatea de metal a 

patriei! Aici vin mineretirile defier 
din munții Poiana Rusca și cărbu
nele din Valea Jiului. Și tot aici, 
sub acțiunea focului nestins, aceste 
bogății ale subsolului sînt tran
sformate în oțel.

Din abataje la laminoare! Proces 
tehnologic lung și complex...

Minereul extras din abatajele Te- 
liucului și Ghelariului este tran
sportat la Hunedoara. In drumul 
său; el face un popas la uzina de 
preparare din Teliuc, unde se va în
nobila. Ajuns la Hunedoara, mine
reul este aglomerat și, împreună cu 
cocsul fabricat tot aici din cărbu
nele Văii Jiului, este introdus în 
furnale. Se obține fonta, care, în 
stare lichidă, constituie încărcătura 
de bază a cuptoarelor Martin și e- 
lectrice. In procesul de elaborare a 
oțelului se folosește și fierul vechi. 
Și așa, iată-ne la laminoare, de 
unde zi și noapte, continuu, pleacă 
trenuri spre toate regiunile patriei, 
încărcate cu profite de oțel, de di
ferite forme și dimensiuni. Gîndi- 
ți-vă, că tot acest „drum“ este nou,

învățămîntul în
In regiunea Hunedoara, jumătate 

din populație nu știa acum două de
cenii nici măcar să semneze. Sate 
întregi erau locuite de analfabeți. 
Scoli erau puține, iar condițiile de 
învățămînt dintre cele mai grele.

Ca si în celelalte regiuni ale pa
triei, în regiunea Hunedoara ne
știința de carte a rămas doar de do
meniul unei triste amintiri. Ea a 
fost lichidată de regimul nostru de
mocrat-popular. La sate, ca și la 
orașe au luat ființă numeroase școli 
de toate gradele în localuri noi, spa
țioase, cu săli de clasă luminoase, 
cu biblioteci și laboratoare. Toate 
școlile au fost înzestrate cu un bo
gat material didactic. Cîteva cifre 
sînt semnificative în această pri
vință. In anul școlar 1938-1939, în 
întreaga regiune existau doar 21 
școli de șapte ani. In prezent, nu
mărul acestora se ridică la 185. De 
asemenea, dacă înainte de 23 Au
gust 1944 în regiune funcționau 
doar 8 școli medii, în prezent sînt 
23. Școlile au fost înzestrate cu mo
bilier nou, cu material didactic. In 
ultimii doi ani, de exemplu, pentru 
dotarea școlilor cu mobilier și ma
teriale didactice s-au cheltuit din

la laminoare
că totul a fost ridicat aici din te
melii și aveți imaginea industriei 
siderurgice hunedorene — unul din
tre cele mai importante edificii ale 
socialismului...

Și înainte de 1944 exista pe a- 
ceste meleaguri industrie minieră 
și siderurgică. Dar ea era extrem 
do slab dezvoltată. Uzinele de fier 
din Hunedoara, de pildă, aveau 
doar cîteva furnale de mică capa
citate și cîteva cuptoare Martin de 
40 tone; peste tot predomina mun
ca manuală. In minele Teliuc și 
Ghelar, în cele din Valea Jiului se 
muncea în condiții extrem de grele 
— perforaj manual, încărcare ma
nuală, transport manual...

Politica partidului nostru de în-, 
dustrializare socialistă își arată roa
dele și în această parte a țării. La 
Hunedoara s-au construit an de an 
noi și moderne instalații. Acum 
produc, pe lîngă 7 furnale și 13 cup
toare, fabrici de aglomerare a mi
nereurilor, o coserie de mare capa
citate și multe alte agregate de 
înalt nivel tehnic. Producția de fon
tă și oțel a Hunedoarei din 1938 se 

continuă creștereJ
bugetele sfaturilor populare aproape 
10 milioane lei. In anul școlar 
1963-1964 alte circa 2.800.000 lei 
s-au cheltuit pentru manualele dis
tribuite gratuit elevilor din regiune.

Asemenea posibilități de studiu 
au fost create nu numai în școlile 
de cultură generală, dar și în cele 
profesionale și tehnice. Azi, în a- 
ceastă parte a țării funcționează 19 
școli profesionale, 9 școli tehnice, 6 
școli tehnice de maiștri și 4 școli de 
meserii, în care învață peste 10.300 
de elevi. An de an din aceste școli 
ies cadre de oțelari. furnaliști. coc - 
sari. laminatori, mecanici. lMăstu-:. 
electricieni de mină, turnă’: ^- zi
dari, tehnicieni veterinari, pomicoli, 
horticoli, legumicoli, tehnicieni mi
neri și topografi, tehnicieni lami
natori și furnaliști, maiștri mineri, 
maiștri de construcții etc.

Vorbind despre dezvoltarea învă- 
țămintului în regiune nu putem să 
nu amintim despre Institutul de mi
ne, creație a regimului democrat- 
popular în cel mai mare bazin car
bonifer al țării — Valea Jiului; sau 
de Institutul pedagogic de 2 ani, 
organizat de curînd în orașul Deva.

Institutul de mine cuprinde două 
facultăți, de mine și electromecanică 
minieră. Corpul institutului clă
dire nouă și impozantă — are 16 
amfiteatre, o aulă, cinerr țjpraf. 
club, un pavilicn de labzraSîre. 
două cămine, al treilea fiind în con
strucție, bibliotecă în rafturile că
reia se găsesc 100.000 volume de 
specialitate și beletristice, cantină, 
sală de spoituri etc. De la prima 
promoție, din anul 1951, și pîaă 
prezent de pe băncile lui au plecai 
în producție aproape 1.100 de 
neri mineri. In acest an universitMg 
cursurile cctcr două facultăți -.4 
fost frecventate de 1.587 de tinerid 
sub îndrumarea a 113 cadre didac
tice.

Anii viitori rezervă pentru Hune
doara noi succese în domeniul in- 
vățămîntului de toate gradele,

încărcarea cuptoarelor Ia oțe- 
lăria din Hunedoara, altădată 
treabă grea ce necesita multe 
brațe de muncă, astăzi se face 
complet mecanizat, fapt ce a 
sporit considerabil productivita
tea muncii. IN CLIȘEU : Se în
carcă cuptoarele, se pregătește 
o nouă șarjă.

realizează anul acesta în 10 și res
pectiv 14 zile. La Ghelar și Teliue 
se extrage de circa 8 ori mai mult 
minereu de fier decît în 1948. Me
canizarea și automatizarea sînt ca
racteristici ale fiecărui sector de 
muncă.. Minereul de fier se soffit și 
se transportă acum cu ajutoruȘțj’ier- 
foratolarelor grele, forezelor, ’ exca
vatoarelor, mașinilor de încărcat, 
locomotivelor, autocamioanelor și fu- 
nicularelor. Corfele cu care se în
tăreau furnalele au dispărut de
mult, locul lor luîndu-1 benzile de 
transport. Creșterea gradului de 
tehnicitate și nivelului de califi
care a determinat obținerea unor 
indici tehnico-economici tot mai 
mari. Oțelăriile, de exemplu, lucrea
ză cu indici de utilizare cu circa 
50 la sută mai mari decît cei reali
zați în 1959.

Capacitatea de producere a me
talului crește mereu. Noi agregate 
—- adevărate uzine de fabricare a 
oțelului — se află în construcție.

...Din abataje la laminca^Weh- 
nica își pune pecetea, valorincînd 
marile bogății naturale ale regiunii 
Hunedoara, puse în slujba socia
lismului.

ing. N. ANDRONACHE



Termocentrala electrică de la Paroșeni, unul din giganții construit!
și dați în folosință în anii regimului democrat popular, trimite pe calea 
firelor spre șantiere, fabrici și uzine milioane de kilovați energie.

TERMELE COLECTIVIȘTILOR

Sub tîmpla de argint a bătrînu- 
li Paring se întinde, pînă departe 
jre crestele Retezatului, panora- 
la no”ă a văff de la izvoarele Jiu- 
li, denumită odinioară cu amără- 
une „Valea plîngerii".
Zffiidm'tor ește-z trecutul acestui 

î't de tară- în care foamea si mi- 
ida sț întreceau să-si ia locul, 
k3e coniii n-au sîmtit conilăria. iar 
ime’e IcMvPe de s<derîn*e si crrîîa 
'ei de măne își pierduseră zimbe- 
il. femîn'tatea. In acea vale cu 
ase m'ci. neore. ca viata celor ce 

locuiau, «riasul metalic al sirenei 
una rece, cbemînd minerii spre a- 
incurile pămîntolui. Porneau snre 
e în zori, cînd peana nopții se în- 
ina cabziua si ieșeau de acolo sea- 
* tîrT J^cînd fata galbenă a lunii 
răi«<r«i J^r.'stă oe cer. Mizeria în- 
■ustată adine în trupurile lor a a- 
rins flacăra luptei pentru o viată 
e om. Sînnele care a înroșit calda- 
mul Lupenilor în August 1929 n-a 
jrs în zadar. Un august luminos 
- August 1944 — a făcut ca „Va- 
a plîngerii" să rămînă doar o 
istă amintire.
Privești de la înălțimea anului 

364 peisajul nou și armonios al 
ăii Jiului, vale a cărei hartă se 
rhimbă continuu. Pe fosta Covată 

șerpilor s-a născut Uricanii — 
n oraș nou cu o mină în plin avînt 

cărui certificat de naștere s-a 
minat tot în anii noștri. Dincolo, 
i locul stufărișului și a mlaștinii se 
îalță J^loșii de piatră și oțel ai 
jrmoc^țralei de la Paroșeni. Mai 
icolo, la Coroești, oamenii au schim- 
at cursul bătrînului Jiu și au ridi

Ca peste tot în țară, și aici la poalele bătrînului Parîng, anii vieții noastre noi au consemnat noian de 
fante mărețe. Minele închise de capitaliști au fost redeschise și modernizate, iar în locul cocioabelor de 
altădată au fost construite sute de blocuri. IN CLIȘEU: Construcții noi în orașul Petrila.

In fosta Vale a plîngerii
cat o uriașă și* modernă uzină de 
preparare a cărbunelui. Prima linie 
a noii producții a spălat de pe a- 
cum aproape 100.000 tone de căr
bune. Uzina Coroeștilor va înnobi
la cărbunele extras din mina re
deschisă la Vulcan, considerată o- 
dinioară nerentabilă, dar care azi 
lucrează din plin cu abataje com- 
p'et mecanizate. Introducerea teh
nicii noi, mecanizarea și moderni
zarea arterelor subterane au făcut 
ca minele Lttpeni, Aninoasa, Pe- 
triia. Lonea, alături de cele noi și 
redeschise, să devină adevărate u- 
zine subterane. Dintr-un singur a- 
bataj frontal al minei Lupeni sau 
Petrila, Aninoasa sau Uricani por
nesc la suprafață, într-o singură 
lună, 900 1100 tone de cărbune peste 
plan. Sînt exemple ale muncii noi 
entuziaste. Sînt exemplele unor oa
meni ca acei ai ortacilor lui Petre 
Constantin și Stanciu Teodorescu, 
Ștefan I.aszlo și Aurel Cristea. au- 
gustin Demeter și Dionisie Bartha, 
Vasile Hrițcan și Ioan David, mi
neri crescuți în anii noștri. Sînt 
exemplele în producție ale unor mi
neri care mînuiesc ciocane pneuma
tice, perforatoare rotative, transpor
toare blindate, pluguri dinamice, 
mașini de încărcat, haveze, locomo
tive „Diesel", oameni entuziaști dor-' 
nici de fapte mărețe, autorii inițiati
velor „Două cîmpuri de cărbune pe 
fiecare schimb din fiecare aripă de 
abataj".

„Preluarea brigăzilor rămase în 
urmă": „Să muncim trei schimburi 
pe lună cu lemn economisit"; sau 
cei care în lupta pentru calitate au

COorbesc cifre te
— In această parte a țării func

ționează în prezent 527 cămine 
culturale, cluburi și case de cul
tură față de numai 80 în 1944. 
Numărul formațiilor artistice de 
amatori se cifrează la 2.0Q0 față 
de numai 150 cîte existau înainte 
de eliberarea patriei.

— Numărul cinematografelor a 
crescut în ultimii ani de Ia 12 la 
253. Toate comunele sînt cinefi- 
cate, spre deosebire de trecut cînd 
în mediul sătesc nu exista nici 
măcar un cinematograf.

— Au luat ființă în regiune și 
alte unități menite să pună la în- 
demîna oamenilor muncii como
rile culturii: 91 biblioteci comu
nale și raionale care cuprind a- 
proape 1.100.000 volume, o școa
lă populară de artă, o casă re
gională de creație, trei teatre 
etc.

— Realizări remarcabile s-au 
obținut și în domeniul ocrotirii 
sănătății. In prezent funcționează 
în regiune 255 unități sanitare: 
spitale, dispensare, policlinici etc. 
față de numai 89 existente în 
1944. Numărul farmaciilor a cres
cut de la 15 la 97. De sănătatea 
populației la orașe și sate se în
grijesc acum 800 de medici, față 
de numai 82 cîți existau în anul 
eliberării.

preluat inițiativa ortacilor lor de la 
Teliuc „Nici un vagonet de cărbu
ne rebutat pentru șist". Sînt oame
nii noi ai patriei, prietenii celor 25 de 
biblioteci și ai celor 300.000 de vo
lume, membri ai celor HO formații 
artistice de amatori a căror faimă 
a trecut granițele regiunii încă la 
cel de-al treilea concurs pe țară al 
formațiilor artistice de amatori. Sînt 
tineri și vîrstnici de azi dintre care 
mulți stau în bănci alături de Fiii 
lor, numărîndu-se printre cei 20.000 
de elevi ai școlilor de cultură gene
rală, școlilor orofesionale și de mai
ștrii, de calificare și de artă popu
lară.

Privești azi de la înălțimea anu
lui 1964 noua față a Văii Jiului. O 
salbă de blocuri în culori pastelate 
cu peste 9.000 de apartamente se 
însiruie de-a lunoul văii, de la 
Cimpa pînă la Uricani. Pe locuri 
unde nu era nimic se ridică corpul 
impunătoarelor clădiri ale Institutu
lui de mine, se conturează cartiere 
noi — Carpați, Defor, Aeroport, 
Viscoza 1, II. III. Braia I, II, Con
structorul — centre industriale în
scrise pe harta nouă a Văii Jiului 
— Uricani, Paroșeni, Coroești, Dil- 
ja. Privești tot ce s-a înălțat aici 
sub tîmpla de argit a bătrînului Pa
ring și nu poți să nu încerci un 
sentiment de adîncă admirație pen
tru acei care avînd călăuza lumi
noasă a partidului atf făcut din Va
lea plîngerii o vale a muncii noi, 
entuziaste, o vale a fericirii, tine
reții, visurilor îndrăznețe ce se îm
plinesc în fiecare zi.

LUCIA L1CIU

Condițiile naturale și economice 
ale regiunii Hunedoara sînt deose
bit de prielnice pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor. Pășunile și fî- 
națele naturale, care reprezintă o 
sursă importantă de furaje, ocupă 
peste 55 la sută din suprafața agri
colă a regiunii, iar circa 16 la sută 
din terenurile arabile sînt destinate 
culturilor de porumb siloz, lucernă tri
foi, sfeclă furajeră și altor plante de 
nutreț valoroase. La toate aceste 
condiții se mai adaugă tradiția, 
dragostea și priceperea cu care co
lectiviștii îngrijesc animalele. De
terminate de necesitatea îmbinării 
armonioase a intereselor gospodă
riilor colective cu cele ale economi
ei naționale, unitățile agricole, în
drumate îndeaproape de către or
ganele și organizațiile de partid, 
și-au sporit preocuparea pentru dez
voltarea continuă a sectorului zoo
tehnic. Este edificator în această 
privință faptul că în ultimii 3 ani 
efectivele de bovine proprietate 
obștească a G. A. C. au cres
cut de peste două ori. Un spor ase
mănător s-a înregistrat și la cele
lalte specii de animale.

Pozitiv este faptul că anul trecut 
efectivele de animale au sporit în
deosebi pe seama reținerii tineretu
lui provenit din prăsilă proprie a 
gospodăriilor colective.

Numeroase gospodării colective, 
printre care cele din Berghin, Do
bra, Petrești și Orăștie, au acum cî
te 40-60 bovine la suta de hectare. 
Acest lucru a permis unităților res
pective ca în anul trecut să livreze 
la fiecare sută de hectare cantități 
însemnate de lapte și cîte 3,5—4,5 
tone de carne. An de an, datorită 
unei bune hrăniri și îngrijiri a ani
malelor, gospodăriile colective cum 
sînt cele din Apoldul de Sus, Mier
curea, Clinic și altele obțin produc
ții de 2.000—3.000 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată.

Ridicarea producției în sectorul 
zootehnic este strîns legată de acti
vitatea pe care o desfășoară colec
tiviștii îndrumați, de către specia
liști pentru introducerea și aplica
ră pe scară largă a metodelor a-

Aspect de la laminorul Bluming.

CALENDAR HUNEDOREAN
De mai m'dt de un deceniu și ju

mătate Hundoara este un imens 
șantier. An de an, în cartea de aur 
a cetății de foc au fost înscrise noi 
succese mareînd dezvoltarea sa im
petuoasă:

1952: intră aici în funcțiune pri
mul mare furnal al țării mecanizat 
și în mare parte automatizat.

1954: sînt date în exploatare fa
brica de aglomerare a minereului 
și centrala termoelectrică a combi
natului siderurgic.

1955: cu cîteva zile înainte de 23 
August constructorii predau side- 
rurgiștilor un nou obiectiv indus
trial de mare importanță economică 
— prima baterie de fabricare a coc
sului, cu o capacitate anuală de 
250.000 tone.

1956: intră în funcțiune furnalul 
de 700 m.c., avînd un înalt grad de 
automatizare a procesului de pro
ducție, și a început să producă cea 
de-a doua baterie de cocs.

1957: marchează intrarea în func
țiune a unor noi capacități de pro
ducție — o oțelărie electrică cu cup
toare de cîte 20 tone și marele la
minor Bluming. : 

vansate. Selecția, însămînțările ar
tificiale, hrănirea diferențiată a a- 
nimalelor în funcție de producție 
sînt cîteva din problemele spre a 
căror rezolvare este îndreptată a- 
tehția îngrijitorilor de animale.

De asemenea, cunoscînd faptul 
că realizarea unor producții sporite 
de carne, lapte și lînă este condi
ționată în măsură hotărîtoare de 
asigurarea bazei furajere, colectiviș
tii sub îndrumarea consiliilor agri
cole raionale și orășenești au acor
dat o mai mare atenție îmbunătă
țirii fînețelor și pășunilor, precum 
și îngrijirii plantelor cultivate pen
tru nutreț. In primăvara acestui an, 
de pildă, în raioanele Hațeg, Sebeș 
și Orăștie s-au efectuat lucrări de 
îmbunătățire pe cîteva zeci de mii 
de hectare de pășune și finețe.

A sporit totodată preocuparea co
lectiviștilor pentru asigurarea unor 
condiții cit mai bune de adăpostire 
a animalelor. Numai în anul trecut, 
prin utilizarea judicioasă a credite
lor acordate de stat și valorificînd 
pe scară largă rezervele interne, au 
fost date în folosință aproape 300 
obiective zootehnice, din care 151 
grajduri, care pot adăposti aproape 
14 000 bovine.

In scopul ridicării nivelului de 
cunoștințe profesionale ale colecti
viștilor, peste 5.000 îngrijitori de 
animale au fost cuprinși la cercurile 
zootehnice din cadrul învățămîntu- 
lui agrozootehnic de masă. O contri
buție substanțială la introducerea și 
aplicarea în practică a metodelor a- 
vansate o aduc cei peste 100 de 
ingineri și medici veterinari care-și 
desfășoară activitatea în unitățile 
agricole de producție, la consiliile 
agricole, centrele de însămînțări ar
tificiale sau la circumscripțiile ve
terinare.

Preocupîndu-se în permanență de 
valorificarea cît mai deplină a con
dițiilor favorabile pentru dezvolta
rea creșterii animalelor, gospodă
riile colective și de stat vor putea li
vra statului cantități tot mai mari 
de carne, lapte, lînă și alte pro
duse.

N. TiRCOB

1958: începe să producă primul 
cuptor Martin de 185 tone și cupto
rul nr. 3 de aceeași capacitate. In 
același an s-a elaborat prima șarjă 
și la cel de-al doilea cuptor al 
noii oțelării Martin.

1959: intră în producție lamino
rul de profile de 650 mm. unde se 
produce o gamă bogată de produse 
necesare industriei constructoare 
de mașini.

1960: se dă în exploatare bateria 
a treia de cocs și cuptorul nr. 4 de 
400 tone, cel mai mare din țară, 
care produce anual o cantitate de 
oțel mai mare decît s-a elaborat în 
1938 în toate oțelăriiie țării.

1961: încep să producă un nou 
cuptor de 400 tone, bateria de cocs 
nr. 4, precum și distileria de gu- 
droane pentru valorificarea superi
oară a subproduselor de cocs.

1963: intră în funcțiune cea de-a 
doua fabrică de mare capacitate 
pentru aglomerarea minereurilor fe
roase. Tot acum începe să lucreze 
linia de laminare a benzilor și o 
stație modernă de granulare și va
lorificare a zgurii de furnal.



In primele rînduri
(Urmare din pag. l-a)

repartizate, îneît să nu sufere nici 
celelalte lucrări. Astfel paralel cu 
efectuarea prașilei a doua, lucrare 
care s-a făcut pe toate suprafețele, 
parte din colectiviști au muncit la 
recoltatul cartofilor de vară, iar 
alții la construcții. Rezultate fru-, 
moașe au fost obținute și de colec
tiviștii din Galtiu. Organizîndu-și 
bine munca, aceștia au efectuat pri-

ma 
din 
rumb. In același timp o parte din 
forțe au fost folosite la cositul 
strînsul trifoiului de pe întreaga su
prafață de 133 ha. Pînă în prezent 
pe raion, fruntașe la executarea pra
șilei a Il-a sînt gospodăriile colec
tive din Bucerdea Vinoasă și Oar
da de Jos care au executat această 
lucrare pe întreaga suprafață însă
mînțată cu porumb pentru boabe.

prașilă pe aproape 75 la sută 
suprafața însămînțată cu -po

st

d)in scrisorile sosite la redacție
Din activitatea organizației 

de femei

să cinstească cu cele 
rezultate cea de a XX-a 
a eliberării, membrele a- 

făcut, nu de

Lipsă . . . piesele de schimb

Aceleași condifii, dar slaba organizare 
își spune

majoritatea gos-
din raion posi-

cuvînful
Cu toate că în 

podari ilor colective 
bilitățile de execuție a lucrărilor de 
prășit sînt asemănătoare,, diferența 
întră un ritm și altul la prășit este 
foarte mare. In timp ce unele gos
podării colective au terminat și cea 
de a doua prașilă, altele nu au ter-

Pică pară mălăiață în gura lui... 
Măcinic Anton din Hăpria care în 
loc să meargă la lucru în gospo
dăria colectivă, trîndăvește pe a- 
casă.

minat nici prima. La Straja. Totoi, 
I Ienig, Căpud -și alte gospodării mai 
sînt încă suprafețe însemnate de 
porumb care nu au fost prășite nici 
pentru prima dată. Explicația a- 
cestei întîrzieri trebuie căutată în 
lipsa de organizare a muncii și sla
ba mobilizare a colectiviștilor de a 
participa la lucrările de întreținere. 
In timp ce în alte gospodării pu
teau fi întîlniți în ziua de 29 iunie 
zeci de colectiviști la lucru, la Drîm- 
bar, Micești, Ciugud. Totoi și alte 
gospodării, nu era aproape nimeni 
în cîmp. Asemenea exemple pot ti 
date și din alte zile, cînd în loc să 
meargă la prășit, mai de grabă au 
mers și au pierdut timp prețios în o- 
raș. O astfel de situație poate fi 
întîlnită și la gospodăria colectivă 
din Stremț unde din 242 ha însă
mânțate cu porumb nu s-a prășit 
nici un hectar pentru a doua oară. 
La Totoi, situația se prezintă și mai 
rău. Aici din întreaga suprafață de 
478 ha însămânțate cu porumb, nu 
s-a executat prașila a 
un hectar.

In ultimele zile au 
abundență în întregul 
a crea condiții optime 
a plantelor se impun măsuri pen
tru grăbirea prașilei. Orice în- 
tirziere provoacă mari pierderi de 
recoltă și aceasta atrage după sine 
micșorarea valorii zilei muncă, deci 
micșorarea propriului cîștig al co
lectiviștilor.

doua pe nici

căzut ploi din 
raion. Pentru 
de dezvoltare

Pe zi ce trece tot mai întreprin
zătoare, organizația de femei din 
satul Tăuți desfășoară, pe lîngă alte 
activități și o bogată activitate 
culturală.

Hotărîte 
mai bune 
aniversare
cestei organizații au 
mult, încă odată cunoscute roadele 
muncii lor. Femei tinere și vîrstni- 
ce au urcat pe scena căminului cul
tural din sat într-un reușit program 
artistic. Și, se poate spune că atît 
programul de brigadă prezentat cît 
și cîntecele și dansurile s-au bucu
rat de un deplin succes.

Bucuroase de reușită, femeile din 
Tăuți au hotărît să-și prezinte pro
gramul și pe scenele căminelor cul
turale din împrejurimi. Și hotărîrea 
și-au și concretizat-o. Intr-una din 
duminici, ele au evoluat ‘ 
bine pe scena căminului 
din Poiana, în fața unui 
măr de spectaiori.

Inițiativele organizației 
din Tăuți sînt lăudabile și ele tre
buie din plin sprijinite. '

GIURA RAVECA

In urmă cu aproape două luni am 
cumpărat de la magazinul „Mobi
la" aparținător cooperativei „9 
Mai" Teiuș un aparat de radio. 
După numai cîteva zile însă, pica
pul de la aparatul de radio s-a de
fectat.

Intrucît aparatul tavea certificat 
de garanție m-am adresat unități de 
reparat radio și televizoare a coo
perativei „Mureșul" din Alba Iulia. 
Aici însă, mi-a fost dat să întîmpin

O altă surpriză. Piesele de schimb 
pentru remedierea defecțiunii lipseau 
cu desăvîrșire. Astfel fiind, deși au 
trecut mai bine de 40 de zile de la 
data defectării aparatului, continui 
să fiu amînat de către respectiva u- 
nitate de pe o zi pe alta. Mă întreb: 
Oare cînd vor sosi piesele de schimb 
și. bineînțeles, cînd îmi va fi repa
rat picapul ?

P. DARABAN

Un bilet la săptămînă

la fel de 
cultural 

mare nu-

de femei

Dacă pînă nu de 
programate pentru 
erau rulate în bune 
ultima vreme spectatorii de aici sînt 
din ce în ce mai păcăliți. Pentru a 
viziona .................... t
aștepte nu mai puțin de o săptă
mînă.
la 
le 
gramat filmul 
zii" care de fapt n-a 
cauza defectării aparatelor de 
iecție. Astfel fiind, spectatorii 

anunțați că biletele respective

mult, filmele 
satul Coșlariu 
condițiuni, în

dar la fil-

fost

un film ei sînt nevoiți să

sînt valabile peste 3 zile, 
mul......Codin".

Trecînd cele 3 zile, 
s-au îndreptat din nou 
cinematografului. Dar bucuria 
zionării filmului le-a fost din

spectatorii 
spre sala 

‘ i vi-

De ! 
Coșlariu. 
trecute,

Așa stau
Intr-una din 

bunăoară era 
„Lacrimi 

rulat

lucrurile 
zile- 
pro- 
tîr- 
din 

pro- 
au

zionani turnului le-a lost din nou^J 
umbrită. După numai 15 minute.
nsrrifiil rlc» EunL.nn/-

Să fie luate măsuri
Se poate spune că, 

majoritate, lucrătorii 
cooperativei meșteșugărești „Mure
șul". secția de frizerie Zlatna, au 
o atitudine corectă față de oamenii 
muncii pe care-i deservesc. Și, pen
tru aceasta nu odată le-au fost adu
se mulțumiri.

Dar, dacă despre majoritatea lu
crătorilor acestei unități se pot spu
ne numai cuvinte bune, prin mun
ca de mîntuială pe care o prestează 
tovarășul Furdui Viorel, se situea
ză cu totul pe alte poziții.

Zilele trecute, bunăoară, mi-am 
trimis copilul la frizerie pentru a 
se tunde. Și, nenorocul lui, a încă-

în marea lor 
din cadrul

pe mîinile tovarășului Furdui 
dovedind și de astă

put
Viorel, care, 
dată o completă neglijență și lipsă 
de răspundere față de muncă a 
pătat pur șl simplu unitatea în care 
lucrează.

Intrigat de felul cum mi-a ciufu
lit copilul, m-am adresat responsa
bilului frizeriei. Nu s-a mai putut 
însă repara nimic. Am tuns deci de 
tot copilul, lucru pentru care de 
fapt am mai plătit încă odată taxa.

Pentru ca asemenea fapte să nu 
se mai repete, conducerea, coopera
tivei „Mureșul" trebuie să ia mă
suri. Si aceasta cît mai neîntîrziat.

SIMA ALEXANDRU

paratul de proiecție buclucaș, ia
răși s-a defectat.

Și, astfel, spectatorii au fost dirr 
nou anunțați că biletele sînt vala
bile pentru următorul film, progra
mat de data aceasta peste 4 zile.

Noi spectatorii nu avem de unde 
ști ce o să se întîmple peste alte 4 
zile. Știm însă, că atît secția de ci- 
neficare, operatorul, cît și directo
rul căminului cultural nu în suficien
tă măsură se preocupă de evitarea 
defecțiunilor la aparate, lucru ce 
ar trebui să le dea serios de gîndit 
în viitor.

POPA CORNEL

v

să nu poată fi lichidate. Ele pot și 
trebuie lichidate. Trebuie doar ca, 
consiliile de conducere din gospo
dăriile colective, cadrele de specia
litate să acorde maximum de aten
ție acestei probleme, să urmărească 
zi de zi felul cum se face hrănirea 
și îngrijirea acestui tineret. In a- 
celași timp organizațiile de partid 
au datoria să desfășoare o susți-

animale din matcă proprie
nută muncă politică în rîndul celor 
ce lucrează în sectorul zootehnic, 
spre a le arăta importanta sarcină 
ce li s-a încredințat, determinîndu-i 
să muncească cu dragoste, cu stră
duință. In fiecare gospodărie sînt 
posibilități de a folosi mai larg a- 
ceastă cale de sporire a efectivelor 
de animale. Contribuim în felul a- 
cesta la consolidarea gospodăriilor 
colective, la creșterea veniturilor 
colectiviștilor.

Concursul „Filmul roniînesc"
In cinstea celei de a XX-a aniver

sări a eliberării patriei noastre, în
treprinderea cinematografică regio
nală Hunedoara—Deva a organizat 
concursul „Filmul romînesc".

La concurs, în afară de lucră
torii din rețeaua cinematografică și 
presă, pot participa toți oamenii 
muncii din regiune, pe baza unui 
număr nelimitat de buletine.

Buletinele de participare la con
curs, completate, se vor trimite prin 
poștă pe adresa: întreprinderea ci
nematografică regională de stat Hu-

nedoara—Deva pînă cel tîrziu 7 au
gust 1964, tragerea la sorți a cîști- 
gurilor urmînd să aibă loc la cine
matograful „Patria" din Deva la 
data de 10 august.

Premiile concursului: un televi
zor, o garnitură de mobilă de bucă
tărie, un bilet de odihnă de 12 zile 
pe litoral, 3 metri stofă, un aparat 
de radio, o bicicletă, ceasuri de mi
nă, aparate de fotografiat și altele.

Buletinele de participare la con
curs se găsesc la casele de bilete 
ale cinematografelor.

ln atenția depunătorilor > 
pe obligațiuni C. E. £.
Incepînd cu data de 1 iuiie a.c.,^ 

Casa de Economii și Consemnațiuni 
a Republicii Populare Romîne a in
trodus un nou plan de cîș'piui la 
depunerile pe obligații C.E.C.

Potrivit noului plan, numărul 
valoarea cîștigurilor ce se ecc 
la tragerile la sorți lunare a 
sporit de la 1.992 la 2.112 
iar valoarea acestora 
2.000 000
asemenea,

i ?î 
ordă 
f-x:t

■®î,

In ziua de 30 iunie a.c. a avut 
loc cea de a XV-a sesiune a Sfatu
lui popular raional. Sesiunea a a- 
nalizat raportul comitetului execu
tiv al Sfatului popular al raionului 
cu privire la organizarea și execu
tarea lucrărilor de construcții din 
investiții, fonduri proprii și contri
buția voluntară a cetățenilor,

în anii puterii populare, raionul 
nostru cunoaște o permanentă dez
voltare și înflorire. Prin grija parti
dului și guvernului, an de an se 
investesc sume importante pentru 
dezvoltarea industriei și agricultu
rii, pentru lărgirea bazei materiale 
a învățămîntului, culturii și sănă
tății populației, pentru ridicarea ni
velului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii. Astfel, în 
anul 1964, se vor executa lucrări de 
investiții în valoare de 4.294.000 
lei. In această sumă sînt cuprinse 
executarea lucrărilor de construcții 
la blocurile pentru muncitorii din 
comuna Zlatna, continuarea lucră
rilor la podul Drîmbar și terminarea 
lucrărilor la drumul „Cetate" pre
cum si procurarea de utilaje.

Din raportul comitetului executiv 
al Sfatului popular raional prezen
tat în sesiune, a reieșit că pe pri
mele 5 luni ale anului 1964 au fost 
executate lucrări la obiectivele de 
mai sus în valoare de 2.477.000 lei, 
ceea ce reprezintă 57 la sută 
valoarea planului de investiții.

Pentru lucrări de reparații capi
tale și construcții au fost aprobate 
fonduri în
In cadrul 
parări de 
rații de

A XV-a sesiune a Sfatului popular raional

din

valoare de 1.215.000 lei. 
acestor lucrări intră: re- 
drumuri și poduri, repa- 
drumuri ce țin de In

treprinderea de gospodărire orășe
nească, lucrări de reparații la cas
telul din Obreja și la Spitalul din 
Cetate.

Pe lîngă lucrările planificate a se 
executa din fonduri centralizate, 
raion se vor mai executa lucrări 
construcții din fonduri proprii 
valoare de 640.000 lei.

In ceea ce privește executarea 
crărilor de construcții, în cadrul 
sesiunii a fost scos în eviden
ță faptul că activitatea în acest 
domeniu, ca urmare a unei mai con
crete îndrumări din partea Sfatu
lui popular raional, cunoaște o per
manentă îmbunătățire, mai ales din 
partea constructorului (Șantierul 5 
construcții al T.R.C.L.) S-a apre
ciat, de asemenea, că și întreprin
derea de gospodărire orășenească a 
făcut progrese în ceea ce privește 
îndeplinirea planului de producție.

Astfel, la Zlatna, blocul B, cu 
48 apartamente, executat de cons
tructorii Șantierului 5 Alba Iulia a 
fost dat în folosința E. M. Zlatna 
iar blocul C, cu 32 apartamente, 
deși era planificat a se termina la 
sfîrșitul anului 1965, prin munca 
constructorilor, la această construc
ție lucrările sînt avansate, fiind 
perspective să fie terminate pînă la 
sfîrșitul anului 1964.

In afară de obiectivele stabilite 
a se executa din fond centralizat și

în 
de 
în

lu-

din bugetul Sfatului popular raio
nal, se vor executa lucrări de con
strucții din contribuția voluntară a 
cetățenilor. In adunări populare, ce
tățenii au votat a se executa în a- 
cest an, un număr de 78 obiective 
printre care: școli noi, cămine cul
turale, dispensar medical, poduri și 
podețe, îîntîni, magazii de lemne etc.

Și în această direcție, așa cum a. 
reieșit din lucrările sesiunii s-au ob
ținut rezultate deosebite, ca urma
re a faptului că în majoritatea lor, 
sfaturile populare comunale au a- 
cordat atenție acestei probleme de 
mare importanță.

Pentru mărirea spațiului de șco
larizare, în acest an au fost atacate 
lucrările la 12 școli cu un total de 
60 săli de clasă. Cu rezultate bune 
au muncit în această, direcție sfatu
rile populare din Șard, Cricău, Fe- 
neș, Meteș și altele.

Tot priri contribuție voluntară, în 
acest an s-a propus a se executa 
lucrări de electrificare în 16 sate 
ale raionului. In această direcție au 
muncit mai bine sfaturile populare 
ale comunelor Ciugud, Berghin, Be- 
nic și altele.

Sesiunea sfatului popular al raio
nului, ca de altfel și deputății și in
vitații care au luat cuvîntul pe mar
ginea raportului prezentat, printre 
care tov. Onea Ștefan, Hada Dioni- 
nisie, Moldovan Ioan, Țălnaru Cor-

nel, Stanciu Gheorghe, Dușa Ispas, 
Popa Nicolae, Ciugudean Pamfil și 
alții au scos în evidență și alte as
pecte, atît pozitive, cît și negative, 
în ceea ce 
crărilor de 
nostru.

Pe bună 
conducerea 
dărire orășenească pentru faptul că 
unele lucrări pe care le execută lu
crătorii acestei întreprinderi sînt de 
slaba calitate. Aceasta și datorită 
faptului că, nu există din partea 
conducerii un control mai calificat 
si o mai bună organizare a muncii. 
S-a apreciat de asemenea, că în a- 
ceastă direcție și Șantierul 5 Con
strucții va trebui să-și îmbunătă
țească și mai mult activitatea, mai 
ales în ceea ce privește organizarea 
muncii pe șantier.

Luînd cuvîntul Ia discuții în ca
drul sesiunii, tov. Ioan Carculea, se
cretar al Comitetului raional de 
partid, după ce a scos în evidență 
realizările obținute în domeniul con
strucțiilor în raionul nostru, ca ur
mare a ajutorului dat de partid și 
guvern, a subliniat necesitatea dea 
se lua măsuri pentru lichidarea lip
surilor semnalate și a se mobiliza 
toate forțele ca obiectivele propuse 
să se de-a în folosință în acest an, 
și mai ales localurile de școli să fie 
terminate înainte de termen, de bu
nă calitate și Ia un preț de cost 
scăzut. Să mobilizăm toate forțele 
— a spus în încheiere tov. Carcu
lea — ca în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre să obținem noi și importante 
realizări și în domeniul construcții
lor.

'tte. 
tei la 2.215.000 lei.
cîștigul maxim ce se a- 

cordă la aceste trageri a crescut de
la 75.000 lei la 100.000 lei.

In. noul plan de cîștiguri al tra
gerilor la sorți lunare a fost inclus 
și fondul cîștigurilor ce se atribuiau 
la tragerile la sorți suplimentare --- 
semestriale, care de la data de 
iulie 1964 nu vor mai avea loc.

Prima tragere la sorți lunară 
obligațiilor C.E.C. pe 
plan sporit de cîștiguri 
la 31

La tragerile la sorți 
ticipă toate obligațiunile C.E.C. in
clusiv cele procurate în preziua tra
gerilor.

In primele 10 zile ale 
luni, obligațiunile C.E.C. se 
valoarea lor nominală fără 
ță de preț.

baza nou
va avea

1

iui ie.
lunare par-

privește executarea lu- 
construcții în raionul

dreptate a fost criticată 
întreprinderii de gospo-

fiecărei 
vînd la 
diferen-

!N VIERMELE
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