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In siloz tot ce se poate însiloza
Pentru dezvoltarea continuă a 

șeptelului și creșterea productivității 
animalelor un rol hotărîtor îl are 
asigurarea din timp a unor cantități 
îndestulătoare de nutrețuri de bună 
calitate. Pentru a completa baza 
furajeră existentă, cu furaje sucu
lente bogate în unități nutritive, în 
perioada de față unitățile agricole 
socialiste din raion desfășoară o ac
tivitate intensă la însilozatul dife
ritelor plante de nutreț. In nume
roase gospodării agricole colective 
s-a organizat o adevărată campanie 
de însiiozare a furajelor.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru au prevăzut să însilozeze a- 

Viul acesta peste 32.000 tone de nu
trețuri diferite. Consiliul agricol ra
ional a îndrumat și sprijinit condu
cerile unităților agricole socialiste 
să organizeze mai bine munca in 
vederea recoltării plantelor de si
loz la timpul optim, cînd acestea 
conțin cea mai mare cantitate de 
substanțe nutritive și au suculență 
necesară pentru pregătirea unui nu
treț de bună calitate. Datorită mă
surilor luate, multe gospodării co
lective au și însilozat o mare parte 
din cantitățile prevăzute. Pînă in 
prezent cele mai frumoase rezultate 
au fost obținute de gospodăriile co
lective din Galda de Jos, Alba lu- 
lia și Cistei, care au însilozat între 
700-850 tone furaje. De asemenea, 
au fost obținute rezultate bune în 
gospodăriile colective din Drîmbar, 
Totoi, Oarda de Jos și altele. Lu
crările de însiiozare se desfășoară 
din plin și în gospodăriile colective 
din Șard, Galtiu și Cricău. Pe raion 
pînă la data de 
au fost însilozate 
furaje.

In anul acesta, 
gricole socialiste 
dotate cu un număr sporit de com
bine șî tocători mecanice, cu o mare 
capacitate de lucru. Dar, deși 
asigurate condiții ca această 
crare să se facă la timp, mai 
încă unele unități agricole ca cele 
Kn Ciugud, Micești, Straja și I- 
ghiu care nici pînă la data de 8 
septembrie nu au început lucrările 
de însiiozare, iar în gospodăriile co
lective din Teiuș, Vințul de 
Berghin, Mihalț și altele 
țiunea de însiiozare a început 
mai mult timp, 
al lucrărilor se 
sub posibilități.
la gospodăria colectivă din Mihalț, 
cu toate că sînt forțe și mijloace ca 
viteza zilnică stabilită de 60 tone 
să fie îndeplinită, în perioada de la 
1 la 8 septembrie s-au însilozat doar 
45 tone. Atît în unitățile agricole în 
tare însilozatul încă nu a început 
cît și acolo unde ritmul lucrărilor 
se desfășoară încă necorespunzător 
trebuiesc luate măsuri urgente care 
să ducă la intensificarea ritmului de 
însiiozare.

De asemenea, deosebit de im
portant este ca pe lîngă porumb să 
fie strînse și însilozate în amestec 
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IN CLIȘEU: Un aspect la însilozatul porumbului la gospodăria a- 
gricolă colectivă din Șard.

toate resursele de furaje existente 
ca, resturi de la grădina de legume, 
frunze și colete de sfeclă, dovleci, 
vrejuri și diferite ierburi ce există 
din abundență în fiecare gospodă
rie colectivă. Bine procedează în a- 
ceastă direcție gospodăria colectivă 
din Oarda de Jos care odată cu re
coltarea, insilozează in aceste zile 
frunzele de sfeclă în amestec cu 
pleavă. La fel este bine ca ameste
cul plantelor mai verzi cu cele care 
au mai puțină suculență să se facă 
în proporțiile recomandate de spe
cialiști, astfel ca masa nutrețului să 
ajungă la procentul mediu de 65-70 
la sută umiditate. Aceasta înles
nește fermentațiile utile și duce Ia 
îmbunătățirea calității nutrețului în- 
siiozat. Calitatea furajului siloz de
pinde în cea mai mare măsură de 
rapiditatea cu care se efectuează 
lucrările de recoltare, tocare și mai 
ales de presare puternică a nutrețu
lui, astfel ca aerul din interior să 
fie eliminat cît mai complet Folo
sirea întregii capacități de lucru a 
combinelor de siloz, tocătoarelor me
canice și mijloacelor de transport, 
repartizarea unui număr suficient de 
forțe care să execute la timp toate 
lucrările necesare, folosirea în a- 
mestec a tot ce se poate însiloza, 
realizarea unui procent optim de u- 
miditate în siloz trebuie să consti
tuie o preocupare permanentă a con
ducerilor unităților agricole socia
liste, a fiecărui specialist care lu
crează în agricultură. Este impor
tant să se extindă cele mai econo
mice metode puse la îndemînă de 
oamenii de știință.

Organizațiile de partid și comi
tetele executive ale Sfaturilor popu
lare comunale sînt chemate să în
drume șî să sprijine consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve în așa fel îneît cantitățile prevă
zute să fie însilozate In toate unită
țile agricole din raion. De felul cum 
se desfășoară campania de însilo- 
zare a furajelor depinde asigurarea 
unei mai bune furajări a animalelor 
în toată perioada de stabulație.

Aprovizionarea populației cu legume
ajunși în pragul toam- 
s-au micit și timpul rece

LA ORDIN EA

ZILEI

Iată-ne 
nei. Zilele 
începe să-și intre în drepturi. Oda
tă cu începutul toamnei am pășit în 
perioada aprovizionărilor pentru 
iarnă. Magazinele de desfacere, pie
țele sînt tot mai des frecventate,

Și mie îmi place să cresc flori...

In întrecere rezultate tot mai mari
însemnate realizări

la U.C.M. Zlatna
Colectivul de muncă de la U.C.M. 

Zlatna a încheiat primele 8 luni din 
acest an cu rezultate deosebite ob
ținute în întrecerea socialistă. Prin- 
tr-o organizare tot mai judicioasă a 
muncii pe secții și sectoare, prin 
extinderea experienței înaintate, a- 
cest harnic colectiv a reușit să dea 
peste plan cu 6,3 la sută, la produc
ția globală și cu 6,7 la sută la pro
ducția marfă. Productivitatea mun
cii, ca urmare a extinderii micii me
canizări, a crescut cu 6,3 la sută 
peste sarcina planificată. De remar
cat este lupta neobosită a acestui 
colectiv pentru îndeplinirea angaja
mentelor privind realizarea de cît 
mai multe economii. La capătul a 8 
luni, muncitorii, inginerii și tehni
cienii de aici raportează plini de 
mîndrie că angajamentul anual a 
fost îndeplinit și depășit dînd peste 
plan economii în valoare de peste 
2 milioane lei.

Merită a fi scoasă în evidență 
munca neobosită depusă de tovară
șii Țuț loan, Ștefan Zaharia, Ștefan 
Lupșan, Corpade Ioan, Petrie Ște
fan și alții care sînt mereu în frun
tea întrecerii socialiste.

Coresp. BAIEȘAN NICOLAE

căci fiecare om al muncii, bun gos
podar, se preocupă de aproviziona
rea cu legume și fructe de sezon, 
cu cartofi etc.

In acest an populația orașului și 
raionului nostru are la dispoziție 
posibilități cu mult sporite pentru 
a se aproviziona cu legume și fruc
te.. Gospodăriile colective, pun la 
dispoziția U.R.C.C. Alba în majori
tatea lor legume numai de calitate 
superioară și în cantități tot mai 
mari. Acest lucru este dovedit de 
faptul că pînă în momentul de față 
au fost desfăcute către populație 
peste 60 tone castraveți, 200 tone 
roșii, 16 tone vinete. 148 tone car
tofi etc. De cîteva zile s-a început 
livrarea verzii și a gogoșarilor. De 
remarcat faptul că spre deosebire 
de alți ani, în acest an preluarea 
produselor contractate s-a făcut la 
timpul stabilit pe graficele comune.

Ținînd însă cont de faptul că ne 
aflăm într-o perioadă cînd produc
ția de legume scade cu fiecare zi, 
intensificarea preluărilor și îmbună
tățirea aprovizionării populației se 
pune a o importantă problemă la 
ordinea zilei. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît în unitățile de desfa
cere ale U.R.C.C. din Alba Iulia, 
Teiuș, Zlatna și sectoarele miniere, 
aprovizionarea nu este întotdeauna 
corespunzătoare, iar produsele ce

La 15 septembrie, pe străzile o- 
rașului, pe ulițele comunelor și sa
telor, spre școlile din raionul no
stru își vor îndrepta pașii peste 
13.000 de elevi ducînd cu ei bucu
ria zilelor de vacanță și hotărirea 
de a urca mereu mai sus pe trep
tele științei și culturii. Va începe 
noul an școlar. Și peste tot, în o- 
raș, în sate mici sau mari, situate 
la șes sau Ia munte, va fi zi de 
sărbătoare.

Așa a fost la fiecare început de 
an școlar în anii din urmă. Și așa 
va fi și de astădată. Școlile își vor 
primi elevii in cea mai sărbătoreas
că haină. Ii vor primi cu miros 
proaspăt de var și de vopsea, fără 
nici o zgîrietură care să întristeze 
coridoarele sau sălile de clasă, iar 
pe table, celor mai mulți cunoscu
te de anul trecut, vor găsi înscrise 
aceleași calde cuvinte: „Bine ați 
venit, dragi elevi!".

In întimpinarea miilor de elevi 
vor ieși învățătorii și profesorii, a- 
vînd pentru fiecare un cuvînt de 
îndemn. Și vechile cunoștințe — 
cei de Ia a intiia în. sus — ascul- 
tind cu emoție și cu fețele lumina
te de zimbet cuvintele tovarășului 
director, vor reconstitui cu drag în 
minte zumzetul orelor de curs, re
creațiile vesele din anii ce s-au 
scurs deja. Vor zîmbi cu nevinovă
ție și cei ce vor călca pentru în- 
tîia oară pragul școlii, cei aștep
tați de linii, puncte, bastonașe și

Economii la
Colectivul de muncă din cadrul 

I.U.C.F., baza de utilaje din Alba 
Iulia desfășoară o muncă susținută 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecere. Dezvoltînd lupta 
pentru continua reducere a prețului 
de cost, muncitorii, inginerii și teh
nicienii de aici au economisit în pe
rioada 1 ianuarie — 1 âugust peste 
400.000 lei.

/

nici un kilo- 
în depozitul 
Pentru a nu 
această ges- 
de cîteva ki-

se desfac uneori nu sînt de cea mai 
bună calitate. Dacă unele magazine 
de desfacere ca magazinul nr. 1 
din oraș este bine aprovizionat cu 
mărfuri mereu proaspete, apoi nu 
același lucru se poate spune despre 
unitățile de la Zlatna și sectoarele 
miniere. Stîrnește de-a dreptul in
dignare atitudinea gestionarei Vo- 
cht Ana de la sectorul „23 August" 
Almaș care din comoditate ține ma
gazinul 5-6 zile fără 
gram de legume deși 
central sînt suficiente, 
avea „bătaie de cap" 
tionară avea comenzi
lograme dintr-un sortiment sau al
tul ca apoi la cîteva ore să rămînă 
zile în șir fără legume în magazin. 
De altfel cazuri de slabă aprovizio
nare au existat și la unitatea din 
Almașul Mare, Zlatna și chiar Alba 
Iulia. Și faptul pare cu atît mai cu
rios cu cît în depozitul central se 
găsesc sortimente de legume din 
abundență. Se mai manifestă apoi 
deficiențe și în ce privește asigura
rea unităților în permanență cu le
gume proaspete. Din păcate cu toa
te că sînt aduse în stare proaspătă 
ele sînt ținute în magazie pînă ce 
se vînd cele existente astfel că ni
ciodată nu se vînd în stare proaspătă. 
Astfel de lipsuri pot fi întîlnite la 
magazinul de desfacere nr. 2 din 
Alba Iulia (gestionar tov. Sgîia 
Octavian). 

(Continuare în pag. 4-a)

de prima literă din abecedar. Să-i 
încurajăm: nimeni dragi copii n-a 
început altfel. Fiecăruia, o mînă 
mare, foarte mare, pe lîngă cea a 
lor le-a purtat condeiul pe hîrtie 
învățîndu-i să scrie. Pe urmă, to
tul a mers ușor.

însoțiți de învățătorii și profe
sorii lor, elevii vor păși apoi pra
gul claselor cu pereții ce aduc la 
culoare cu florile din dumbrăvile ce 
i-au dezmierdat în zilele vacanței, 
cu băncile aranjate pe care așezate 
cu grijă îi așteaptă manualele, dar 
făcut lor de partid. Și toți copiii de 
virstă școlară vor pomi prin învă
țătură spre lumină. Toți. Sîntem 
mîndri de acest lucru șl-l spunem 
lumii întregi. Sub conducerea în
țeleaptă a partidului, într-un timp 
scurt am lichidat definitiv cu tre
cutul întunecat. Generalizarea în- 
vățămintului. gratuitatea Iui, e 
chezășie creșterii unor oameni cul- 
ți. stăpini pe cuceririle științei și 
culturii.

La 15 septembrie încep școlile. 
Pentru aceasta, strinși la sfat zile
le trecute în cadrul consfătuirilor, 
sutele de învățători și profesori și- 
au spus cu hotărîre cuvîntul. în
demn spre fapte mari le este grija 
cu care se simt înconjurați. Și a- 
cum așteaptă doar semnalul. Mai 
sînt patru zile pînă atunci. Le u- 
răm însă de pe acum tuturor elevi
lor, slujitorilor școlii, spor la mun
că in noul an școlar!

prețul de cost
Rezultate de seamă au fost reali

zate și în ce privește -îndeplinirea 
sarcinilor de plan, la toți indica
torii. In luna august, de pildă, a- 
cest colectiv și-a îndeplinit planul de 
prestări în proporție de 116,6 la su
tă, productivitatea muncii crescînd 
în această perioadă cu 19 la suta 
peste sarcina planificată.

Pe șantierul 4 construcții din 
oraș, care înalță Fabrica de 
produse refractare Alba Iulia lu
crează și macaragiul Paștiu Ale
xandru. El se află în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste.

Prin contribuția 
întregului colectiv

După ce lună de lună și-a înde
plinit și depășit sarcinile de plan la 
toți indicatorii, colectivul de mun
că de la întreprinderea de panifica
ție din Alba Iulia, a încheiat și luna 
august cu succese însemnate în 
muncă. Astfel, muncitorii de aici au 
realizat planul producției globale în 
proporție de 103 la sută, cel al pro
ducției marfă în proporție de 103,2 
la sută, iar productivitatea muncii 
a crescut în cursul lunii august în 
proporție de 102,2 la sută.

Merită a fi scoasă în evidență 
preocuparea pe care o dovedește co
lectivul de muncă de aici pentru fa
bricarea de noi sortimente. Astfel, 
de curînd aici au mai fost fabricate 
și date în consum franzele „Pari
zian", „București”, „Dîmbovița” și 
crochete cu cașcaval.

In cadrul întrecerii socialiste cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de muncitorii Lorinț Ștefan, Barb 
Vasile, Vasiu loan, Oarga Dumitru, 
Deneșiu Ștefan și alții.



Camei cultural VINE ACTIVITATEA CULTURALĂ 
ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI?

IN NOUA
Spre marea bucurie a micilor 

spectatori, colectivul Teatrului de 
păpuși din Alba Iulia și-a reluat ac
tivitatea în noua stagiune poposind 
pentru început cu piesa „Școala ie
purașilor" în taberele de pionieri 
și școlari de la Tăuți și Valea Do- 
'sului, sanatoriul Geoagiu, satele 
Vingard, Reci și altele din raionul 
Sebeș.

Ccntinuîndu-și activitatea, talen
tatul colectiv prezintă în aceste zile 
același spectacol în localitățile Să- 
liște, Poiana, Gîrbova și Miercurea,

Pregătiri pentru activitatea viitoare
Obișnuiți încă cu ani în urmă 

să-și petreacă plăcut și instructiv 
timpul liber, colectiviștii din Galda 
de Jos așteaptă tot mai multe din 
partea căminului lor cultural.

Faptul le este bine cunoscut acti
viștilor culturali de aici. Tocmai de 
aceea, ei se străduiesc să satisfacă 
tot mai deplin cerințele colectiviști
lor. In acest sens, cu gîndul la ac
tivitatea viitoare, cînd oamenii sa
tului cu muncile în cîmp terminate 
vor avea mai mult timp liber, acti
viștii culturali din Galda de Jos se 
pregătesc cu toată grija. încă de pe 
acum localul căminului cultural, 
frumos zugrăvit, cu ușile și ferestre-

Intîlnire cu colectiviștii
Duminica trecută formațiile ar

tistice ale Clubului muncitoresc din 
Teiuș au poposit în comuna Cricău.

In întîmpinare, la căminul cultu
ral, le-au ieșit sute de colectiviști. 
Și, în fața acestora, talentații artiști 
amatori, muncitori la Complexul 
C.F.R. Teiuș-Coșlariu. au prezentat 
un reușit program artistic. A urcat 
pe scenă brigada artistică de agi
tație cu programul „August 23". Au 
evoluat cu bărbăție dansatorii în 
dansurile „Haidăul" și „Barbun- 
cul". Fluierașii au interpretat o sui
tă de cîntece populare, iar după 
succedarea pe scenă a numeroși re
citatori, soliști vocali și instrumen
tiști, formația de teatru a prezentat 
piesa „Freamăt de toamnă".

Muncitori și colectiviști apoi, 
plini de bucuria intîlnirii, s-au prjns 
în horă.

STAGIUNE
ca apoi între 16-18 septembrie să 
prezinte la sediu piesa „Moș Gunoi" 
pentru copiii din orașul nostru.

Cum însă actorii teatrului de pă
puși din localitate sînt așteptați 
peste tot cu același interes, ei vor 
pleca, din nou la drum. De la 21 
septembrie și pînă la sfîrșitul lunii, 
vor prezenta spectacolele „Elefăn- 
țelul curios" și „Moș Gunoi” în lo
calitățile din Valea Jiului, după 
care vor porni spre Deva, Hunedoa
ra și Căian.

le vopsite, e gata să-și primească 
oaspeții. Și, tot pentru aceasta, ar
tiștii amatori pregătesc un nou pro- | 
gram de brigadă artistică de agi- | 
tație, piesa de teatru „Eroul de lin- 1 
gă mine", noi cîntece și recitări. E ; 
un exemplu bun, demn de urmat I 
de toate colectivele căminelor cultu- j 
rale din raion.

Mii de oameni în sălile cinematografelor
Incepind cu 27 august, pe ecra

nele cinematografelor din comunele 
și satele raionului rulează fiimul 
„Pagini de istorie", evocare a glo
rioaselor lupte duse de oamenii 
muncii din țara noastră, sub condu
cerea partidului, pentru eliberarea 
patriei, dobîndirea adevăratei inde
pendențe și obținerea marilor suc
cese pe drumul construcției socia
liste.

încă din prima zi, filmul a stîr- 
nit un deosebit interes în rindurile 
oamenilor muncii de la sate, sute de 
tineri și vîrstnici îndreptindu-se spre 
sălile cinematografelor. La Bără- 
banț, Șardi Vințul de Jos, Galda de 
Jos, Bucerdea Vinoasă și Benic. cu 
prilejul rulării filmului, sălile cine
matografelor au devenit neîncăpă
toare, aproape 3.000 de colectiviști 
fiind cu privirile ațintite spre ecra
ne, unde se perindau crimpeie din 
însăși viața lor.

Filmul „Pagini de istorie" con
tinuă să ruleze la Cricău, Ighiu, 
Ciugud, Stremț. Meteș, Cistei și alte

Calitatea unui program artistic 
depinde în bună măsură și de felul 
cum este prezentat. Tovarășa Rusu 
Smaranda, de la căminul cultural 
din Stremț s-a dovedit neîntrecută 
în această privință.

localități, la exploatările Haneș și 
Stănija și e de datoria activiștilor 
culturali de a desfășura o susținută 
activitate astfel ca nici un om al 
muncii să nu rămînă fără să vizio
neze acest emoționant film.

IX CLIȘEU : Scenă din filmul „Pagini de istorie" ce rulează la ci
nematografele sătești din raion. ’

Creată în anii regimului nostru 
democrat-popular, întreprinderea ra
ională de industrie locală din Alba 
Iulia a cunoscut în decursul timpu
lui o continuă și puternică dezvol
tare. De la cîteva secții la înființare 
a ajuns să numere în prezent 8 
secții — turnătorie, tîmplărie, lăcă- 
tușerie, mecanică, împletit sîrmă și 
altele, cu peste 300 de muncitori, 
fără a mai socoti muncitorii de la 
sectorul ceramic Sîntimbru.

Creșterea numerică a secțiilor, a 
fost însoțită de o susținută preocu
pare pentru înzestrarea întreprinde
rii cu utilaj din ce în ce mai perfec
ționat, pentru ridicarea calificării 
muncitorilor. Și, drept urmare, bu
nurile de larg consum produse în 
întreprindere au sporit, sînt în sor
timente tot mai variate și de o tot 
mai bună calitate.

S-au făcut deci în cadrul între
prinderii raionale de industrie locală 
din orașul nostru progrese însem
nate. Un lucru însă totuși bate pa
sul pe loc aici. Este vorba de acti
vitatea culturală, de propaganda 
tehnică, care poate și trebuie să vină 
în sprijinul producției în scopul ob
ținerii de și mai bune rezultate.

Ce s-a făcut în acest sens de la 
începutul anului la întreprinderea 
de industrie locală din orașul nos
tru? Răspuns acestei întrebări nu i 
se poate da nici măcar în parte. Și 
doar sînt create condiții pentru ca 
și în cadrul acestei întreprinderi să 
se desfășoare o susținută activitate 
culturală care, pe de o parte să răs
pundă cerințelor producției, iar pe 
de altă parte să dea posibilitate 

muncitorilor de aici să-și petreacă 
plăcut și instructiv timpul liber. E- 
xistă aici o sală destinată desfășu
rării activității culturale dotată cu 
mobilierul necesar, dar care de luni 
de zile stă tăcută. Se găsesc apoi 
în rafturile bibliotecii aproape 700 
volume cărți. Dar tipde-s cititorii? 
De la începutul anului în fișele bi
bliotecii sînt înscriși abia 18 cititori 
cu 49 cărți citite.

Nici oameni pricepuți, cu înaltă 
calificare, nu lipsesc din cadrul în
treprinderii. Sînt aici ingineri, mai
ștri, muncitori destoinici. Sînt însă 
cu desăvîrșire lipsă conferințele teh
nice, simpozioanele pe diferitele te
me. De ce-i așa și nu-i altfel tova
răși de la întreprinderea raională 
de industrie locală? Cum îți justi
fici activitatea tovarășe Kesek Ale
xandru, responsabil cu activitatea 
culturală din cadrul comitetului sin
dical? Și-apoi aceeași întrebare este 
valabilă și pentru tovarășa Popa 
Doina, ce' are sarcina de biblio
tecară. Nu-i de ajuns tovarășe Popa 
să aștepți să-ți vină cititorii la bi
bliotecă. Pentru a circula din mînă 
în mînă, cărțile din bibliotecă tre
buie larg popularizate. Pe margi
nea lor, și în special a cărților tej^ 
nice de un interes deosebit, trebuie 
făcute recenzii și prezentări și de 
bunăseamă că muncitorii vor fi a- 
trași să citească, însușindu-și noi 
metode care să le facă munca mai 
spornică, mai bogată în fapte.

Nelipsiți de răspundere în ce pri
vește starea în care se găsește ac
tivitatea culturală la întreprinderea 
raională de industrie locală sînt și 
alți tovarăși. Instrumentele muzi
cale de tot felul stau de multă vre
me nefolosite și tovarășul Boronyi 
Ladislau, responsabilul orchestrei 
se complace în această situație. Co
rul de aici, nu se știe dacă mai e- 
xistă. Se știe însă cu precizie că 
responsabil al acestei formații este 
tovarășul Corlaciu loan.

Toate acestea sînt drept urmare 
a slabei preocupări din partea co
mitetului sindical, președinte to
varășul Groza Nicolae, căruia, cu 
sprijinul organizației de partid. îi 
revine sarcina să ia toate măsurile 
pentru a scoate activitatea culturală 
din impas. Să se treacă de îndată și 
în mod organizat la prezentarea de 
conferințe tehnice, la organizarea de 
simpozioane și alte forme menite 
să popularizeze experiența înaintată. 
Să se popularizeze prin toate mij
loacele cartea tehnică și să se asi
gure tot ceea ce e necesar pentru 
ca muncitorii să-și petreacă cu folos 
timpul liber. 4

Pe baza hotărîrii Congresului al 
II 1-lea al P.M.R., în acest an școlar 
se înfăptuiește trecerea la școala 
generală de 8 ani. Astfel, la 15 sep
tembrie a.c., elevii care au absolvit 
clasa a VH-a în anul școlar 1963— 
1964, vor păși pragul clasei a 
VIII-a, fiind prima promoție care 
va termina școala de 8 ani.

Trecerea la școala generală de 8 
ani, ca învățămînt gratuit și obli
gatoriu, constituie un eveniment de 
însemnătate excepțională în viața 
școlii noastre. Acest fapt vine pe 
deplin în întîmpinarea cerințelor 
șporite puse de partid în fața învă- 
țămîntului, de a corespunde progre
sului dezvoltării economiei și cul
turii patriei în etapa desăvîrșirii 
construcției socialiste. Și oamenii 
muncii din raionul nostru, alături 
de cei de pe întreg cuprinsul țării, 
sînt adînc Recunoscători partidului 
și guvernului pentru grija pe care 
o poartă pregătirii și educării fiilor 
lor, generației care va construi co
munismul.

Pregătiți pentru a face acest im
portant pas, sutele de învățători și 
profesori din orașul, comunele și 
satele raionului pornesc cu hotărîre 
în acest an școlar care marchează 
o etapă nouă în dezvoltarea învăță
mîntului nostru de cultură genera
lă. Și, nu fără temei. încă în zilele 
anului școlar 1963-1964 profesorii și 
dirîginții școlilor din Alba Iulia, 
Teiuș, Zlatna, Vințul de Jos, Am- 
poița, Micești și altele le-au vorbit 
elevilor cu căldură și convingere 
despre însemnătatea trecerii la în- 
vățămîntul de 8 ani și i-a chemat să 
răspundă grijii ce o poartă partidul 
tinerei generații prin sîrguință la

O înaltă îndatorire cetățenească

Toți promovafii clasei a Vll-a în clasa a VIII-a
învățătură, prin frecvență regulată 
la cursuri și comportare demnă de 
școala noastră socialistă. Drept ur
mare, procentul de promovați la 
clasa a Vll-a a ajuns în medie pe 
raion la aproape 90 la sută. A fost 
redus numărul elevilor care au pro
movat prin corigență cu 8 la sută, iar 
al celor care vor repeta clasa a Vll-a 
la 2 la sută. Elevii claselor a Vll-a 
de la școlile de 8 ani din Stremț, 
Ampoița, Meteș, Feneș, Hăpria și 
altele au promovat fără nici un co
rigent sau repetent, numărul ab
solvenților clasei a Vll-a la cele 
31 de școli de 8 ani din raion atin- 
gînd cifra de 1.374 elevi.

încă înainte de încheierea cursu
rilor, la majoritatea elevilor clasei 
a Vll-a s-a făcut simțită o vădită 
creștere a simțului lor de răspun
dere față de sarcina de a se pregăti 
temeinic pînă în ultimul an de școa
lă. Și acest lucru e chezășie că e- 
levii clasei a VIII-a de mîine, cu o 
conștiință mai matură și o gîndire 
mai profundă, vor fi la înălțimea 
situației de a bătători primii calea 
adîncirii cunoștințelor la nivelul cla
sei a VIII-a. In acest sens, sub în
drumarea diriginților, organizații
lor U.T.M. și pionieri, numeroase 
clase de elevi din școlile de 8 ani 
și-au luat angajamentul ca în cin
stea trecerii integrale ia școala de 
8 ani, să promoveze fără nici un 
corigent sau repetent.

Pentru toți părinții elevilor este 
de acum limpede că copiii lor vor 
trebui să termine 8 clase, că fără a 
absolvi clasa a VIII-a nu vor putea 
urma în învățămîntul mediu sau 
profesional. De aceea părinții a că
ror elevi au întrerupt școala anul 
trecut, sau în urmă cu doi ani — 
cazul la Valea Dosului, Intregalde, 
Ighiu și alte sate — sînt chemați 
să-și retrimită copiii la școală, dîn- 
du-le și acestora posibilitatea de a 
termina 8 clase. In acest sens, pot 
și trebuie să-și aducă contribuția 
slujitorii școlilor, deputății sfaturilor 
populare, comitetele și comisiile de 
femei, activiștii culturali, care, 
popularizînd succesele din domeniul 
învățămîntului, să scoată preg
nant în relief școala de 8 ani ca 
o realizare de seamă a regimului 
democrat-popular.

Atmosfera în care s-a pregătit 
trecerea la școala de 8 ani în raio
nul nostru a fost și este puternic în
suflețită de munca desfășurată în 
toate localitățile cu școli de 8 ani 
pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de învățătură elevilor. Toți 
factorii de răspundere și organele 
direct interesate în asigurarea a- 
cestor condiții au fost mobilizate să 
depună toate eforturile pentru ca 
deschiderea noului an de învăță
mînt să ne găsească pe deplin pre

gătiți. Lucru, de altfel, firesc. Noul 
an școlar vine cu sarcini sporite 
privind îndeplinirea întocmai a pla
nului de școlarizare. Așa, de exem
plu, pe lingă cei 1.700 de elevi ce 
vor intra în clasa l-a, vor rămîne în 
școli aproape 1.400 elevi care 
vor urma clasa a VIII-a, numai în 
școala generală de 8 ani din raion 
fiind cuprinși peste 13.000 elevi. 
Rețeaua școlară s-a lărgit prin 
dezvoltarea Școlii de 8 ani din Geoa- 
giul de Sus, a Școlii de 8 ani din 
Bucerdea Vinoasă și prin crearea 
unei noi școli de 8' ani la Ighiel. 
Acțiunea de lărgire și dezvoltare a 
învățămîntului general a implicat 
măsuri de sporire a spațiilor, de în
zestrare a școlilor noi date în folo
sință cu mobilier și de dotare a 
unităților școlare cu noi sortimente 
de material didactic cerute de pro
grama școlii de 8 ani. Pentru trece
rea la școala generală de 8 ani, în 
baza unui studiu făcut cu cîțiva 
ani în urmă, în raionul nostru s-a 
trecut la o intensă muncă de con
strucții. In acest scop, încă din 
toamna anului trecut, s-au turnat 
fundații pentru aproape 60 săli de 
clase, la care se lucrează susținut 
pentru terminarea și darea lor în 
folosință. La Cricău, Șard și Sîn
timbru se construiesc localuri noi cu 
cite 8 săli de clasă. La Ighiel, Me
teș, Mihalț și Cistei s-au ridicat lo
caluri cu cîte 4 săli, iar la Feneș, 

Galați, Bărăbanț și Pîclișa s-au 
clădit cîte 2-3 săli de clasă.

Pe lingă construcțiile noi, in 
scopul lărgirii spațiilor de învăță
mînt la Hăpria, Oarda de Jos, 
Vințul de Jos și Benic, s-au 
amenajat 8 săli de clasă. La 
toate școlile s-au executat lucrări 
de întreținere, reparații și zugră
veli, școlile fiind gata pentru în
ceperea noului an școlar, în cea 
mai mare parte învățămîntul putîn- 
du-se face într-un singur schimb. 
Pînă în prezent s-au distribuit șco
lilor 450 bănci noi, 30 dulapuri, 40 
table și material didactic în «zaloare 
de peste 70.000 lei. La Almașul 
Mare se construiește un nou local 
pentru internat, iar pentru interna
tele existente s-au procurat mate
riale și cazarmament, s-au făcut a- 
menajări care sporesc capacitatea, 
de cazare a celor 10 internate cu 
peste 200 locuri față de anul școlar 
precedent.

Ne găsim în preajma deschiderii 
noului an școlar. Prezenți la pos
turi, învățătorii și profesorii fac 
ultimele pregătiri pentru marea săr
bătoare a deschiderii școlilor, stau 
de vorbă cu părinții elevilor despre 
noile condiții, mult îmbunătățite, în 
care se va deschide noul an școlar, 
despre felul cum vor fi primiți e- 
levii din clasa I-a și a VIII-a. Și 
mii de elevi așteaptă cu nerăbdare 
să pornească din nou și cu forțe 
sporite în anul școlar 1964-1965, an 
în care școala generală de 8 ani vfj 
funcționa cu toate clasele, în care 
toți elevii din clasa a Vll-a vor ur
ma cursurile clasei a VIII-a.

PÂȘTEANU VICTOR 
șeful secției de învățămînt a 

Sfatului popular raional Alba



VIAȚA DE PARTID

Colectivul de muncă de la între
prinderea de morărit din orașul no
stru desfășoară zi de zi o întrecere 
însuflețită pentru realizarea sarci
nilor de plan și a angajamentelor 
luate. Dovadă a acestui fapt sînt re- 
zultatele pe care acest harnic colec
tiv le obține lună de lună. In cele 8 
luni care au trecut de la începutul 
anului, sarcinile de plan pe întreprin
dere au fost îndeplinite în proporție 
de 103,4 la sută. De asemenea, în 
această perioadă s-au dat peste plan 
beneficii în valoare de 108.000 lei.

Aceste rezultate sînt rodul muncii 
politice pe care organizația de 
partid de aici a desfășurat-o perma
nent în rîndul muncitorilor, antre- 
nîndu-i să desfășoare întrecerea so
cialistă în mod permanent, astfel 

2 ca nici un angajament să nu rămî- 
neînfăptuit. De asemenea rezul

tatele obținute se datoresc într-o 
mare măsură faptului că organiza
ția de partid de aici se preocupă de 
problemele producției și militează 
prin membrii și candidații de 
partid ca procesul de producție să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții. Prezentă mereu in problemele 
ptjWucției fiecare organizație de 
bază are posibilitatea să intervină 
în mod operativ și să-și aducă con
tribuția la lichidarea unor defecțiuni 
ivite, să se orienteze spre a dezbate 
în adunările generale cele mai ar-_ 
zătoare probleme ale producției și 
să ia hotărîri pentru continua îmbu
nătățire a muncii.

In adunarea de partid care a avut 
loc în luna februarie a acestui an, 
conform planului de muncă, orga
nizația de bază din cadrul între
prinderii de morărit a pus în discu- 
< comuniștilor problema felului 

se desfășoară producția, deoa
rece au fost constatate unele lipsuri, 
în baza propunerilor făcute a- 
dunarea generală a adoptat o hotă
rîre pentru îmbunătățirea muncii 
politice și obliga conducerea 
administrativă să dovedească mai 
multă preocupare pentru înzestrarea 
unității cu saci corespunzători și să 
ia măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii de încărcare-descărcare. Sar
cina pentru a urmări felul în care 
se îndeplinește această hotărîre a 
fost încredințată de adunare, birou
lui organizației de bază, care s-a 
preocupat îndeaproape de sarcina 
primită și cele două măsuri au fost 
traduse în viață.

Nu întotdeauna însă adunarea or
ganizației de bază a luat hotărîri 
corespunzătoare.
UJl^ltă adunare generală care a 
Mrloc în luna aprilie a analizat 
^rVblema prețului de cost, care da
torită plății unor locații, a fost de
pășit cu peste 50.000 lei. Orientarea 
organizației de bază la alegerea a- 
cestei probleme a fost cît se poate 
de bună. Făcînd însă comparație 
cu felul cum a fost urmărită înfăp
tuirea sarcinilor reieșite din prima 
adunare și cea .de a doua, trebuie a- 
rătat că situația.și rezultatele prac
tice au fost cu totul altele. In timp 
ce în prima adunare sarcinile de 
viitor au fost consemnate într-o ho
tărîre a cărei îndeplinire a fost ur
mărită concret, în cea de a doua a- 
dunare nu s-a mai luat nici o hotă
rîre deși problemele ridicate de co
muniști în discuțiile purtate cereau 
aceasta. Astfel adunarea s-a încheiat 
cu cîteva sarcini generale reieșite 

concluzii. Rezultatul a fost că

lipsurile care s-au manifestat la ser
viciul administrativ dăinuie unele 
chiar și astăzi, iar întreprinderea a 
continuat și pe mai departe să înre
gistreze unele cheltuieli neeconomi- 
coase.

De altfel, trebuie arătat că biroul 
organizației de bază n-a tras învăță
mintele necesare nici la adunările ur
mătoare. In luna iunie în cadrul u- 
nei adunări organizația de bază a 
dezbătut problema reparației perio
dice în care urma să intre întreprin
derea. Mulți participanți la discuții 
ca Duca loan, Coșeriu Alexandru și 
alții au ridicat o serie de probleme 
privind îmbunătățirea muncii politice 
și pentru buna desfășurare a lucrări
lor de reparație dar și de data a- 
ceasta adunarea s-a încheiat fără să 
se adopte o hotărîre care să preva
dă concret sarcinile pentru lichidarea 
unor defecțiuni și măsurile ce se cer 
a fi luate pentru bunul mers al 
muncii. De asemenea nu s-au prevă
zut măsuri politice pentru lichidarea 
unor atitudini de indisciplină și lip
să de colaborare între unele
servicii, cu toate că în ca
drul adunării au reieșit în această 
direcție destule aspecte negative. .Ar 
fi fost de un real folos nu numai 
pentru organizația de partid de aici 
ci și pentru întreaga unitate să fie a- 
doptate măsuri corespunzătoare, mai 
ales că și in momenul de față lipsa 
de colaborare provoacă uneori greu
tăți in desfășurarea producției, 
răul este cu atit mai mare 
insăși conducerea 
(locțiitor de 
Iosif) nu știe 
rul pe care îl 
de partid din 
S-au arătat aici citeva exemple des
pre marea eficacitate pe care o are 
adoptarea de hotărîri corespunzătoa
re în adunările generale ale 
organizației de bază oridecîte- 
ori situația o impune. Deși nu se 
poate spune că organizația de partid 
din această întreprindere n-a obți
nut rezultate de seamă în sprijini
rea și desfășurarea muncii, totuși 
se poate afirma că rezultatele puteau 
fi mult sporite, iar contribuția comu
niștilor la bunul mers al producției 
și mai mare, dacă 
adunărilor generale ale organizației 
de bază s-ar fi adoptat botăriri co
respunzătoare și apoi s-ar fi urmă
rit concret materializarea acestor 
hotărîri. Controlul îndeplinirii ho- 
tăririlor adunării organizației de 
bază este cheia succeselor în mun
ca de partid.

Și 
cu cit 

administrativă 
director tov. Bolog 
să folosească ajuto- 
poate da organizația 
cadrul întreprinderii.

în cadrul

Să pregătim temeinic campania de toamnă!
Ne mai despart puține zile de data începerii din plin a campa

niei însămînțărilor de toamnă. In fața unităților agricole socialiste din 
raionul nostru stau acum sarcini importante privind pregătirea celor 
mai bune condiții pentru obținerea unor producții bogate de grîu la 
hectar în anul următor. Principalele probleme care se pun acum la or
dinea zilei sînt: asigurarea din timp a întregii cantități de semințe din 
soiurile cele mai productive și cu valori biologice ridicate, fertilizarea 
solului pe suprafețe de teren cît mai mari, executarea arăturilor pe 
toate suprafețele eliberate de diferite culturi și pregătirea unui bun 
pat germinativ semințelor.

Pentru buna desfășurare a campaniei de însămînțări din această 
toamnă, toate lucrările arătate maî sus trebuie efectuate înr-un timp 
scurt și cu o grijă deosebită în fiecare gospodărie agricolă colectivă 
din raion.

Și îngrășămintele 
naturale trebuiesc 

transportate în cîmp
In fiecare unitate agricolă din ra

ion există însemnate cantități de în
grășăminte naturale. Și, acolo unde 
există interes pentru îngrășarea u- 
nor suprafețe cît mai mari de teren, 
paralel cu executarea altor lucrări, 
s-au transportat în cîmp și însemna
te cantități de îngrășăminte natu
rale. De pildă, gospodăriile colecti
ve din Drîmbar, Galda de Jos, Cri
cău. Galtiu și altele pină la data de 
8 septembrie au și transportat in 
cimp între 600 și 1.000 tone gunoi 
de grajd. Față însă de suprafețele 
mari de teren ce trebuiesc îngrășate 
în acest an cu îngrășăminte natura
le, colectiviștii din raion mai au încă 
mult de făcut. De aceea, în perioada 
de față cînd timpul este frumos, este 
bine ca toate atelajele să fie folo
site la transportatul gunoiului de 
grajd în cîmp.

î In aceste zile la S.M.T. Alba 
' Iulia se lucrează de zor la repa- 
j rarea mașinilor agricole care vor 
' lucra in campania de însămin- 

țări. In clișeul de mai sus: Un 
' aspect la revizuirea unui lot de 
( semănători gata pentru lucru.

Toată atenția 
pregătirii terenului
Efectuarea arăturilor și pregăti

rea terenului în vederea însămînță
rilor de toamnă constituie una din 
principalele sarcini care trebuie să 
preocupe în perioada de față pe toți 
oamenii muncii din agricultură. In 
aceste zile în majoritatea gospodă
riilor colective din raionul nostru, 
colectiviștii împreună cu mecaniza
torii S.M.T. Alba Iulia dau zor să 
pună o temelie solidă recoltelor de 
cereale din anul viitor. Astfel, pînă 
la data de 8 sepembrie la gospodă
ria colectivă din Cricău s-au și exe
cutat arături în vederea însămîn
țărilor pe suprafața de peste 250 ha, 
la Alba Iulia pe aproape 200 ha, iar 
la gospodăria colectivă din Drîm- 
bar pe suprafața de 140 ha. Rezul
tate frumoase au obținut în această 
direcție și gospodăriile colective din 
Oarda de Jos, Cistei, Galda 
și altele.

Cu toate că sîntem în 
campaniei însămînțărilor de 
nă. unele unități agricole sînt încă 
mult rămase în urmă cu pregătirea 
terenului. De exemplu, la gospodă
ria colectivă din Stra ja nu s-a pre
gătit nici un hectar pînă la această 
dată, iar la gospodăriile colective 
din Aricești, Ciugud, Teiuș și altele 
s-a făcut prea puțin în această di
recție. Tărăgănarea executării ară
turilor duce la întîrzierea pregătirii 
terenului și deci la îngreunarea e- 
fectuării însămînțărilor de toamnă 
in timpul optim. De aceea, colecti
viștii împreună cu toți mecanizatorii 
care lucrează în agricultură sînt 
chemați să depună toate eforturile 
pentru executarea la timp a arături
le pe toate suprafețele ce vor fi în- 
sămînțate în toamna acestui an.

de Jos

pragul 
toam-

Pe teme ale sfaturilor populare
Ne preocupăm cu răspundere de 
îndeplinirea Kofârîrllor sesiunilor
Continua dezvoltare social-econo- 

mică a comunelor și satelor noas
tre. complexitatea problemelor ce 
se ridică de la o zi la alta, impun' 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare continua îmbunătățire a 
muncii, atragerea unui număr cît 
mai mare de cetățeni la rezolvarea 
acestor probleme. In activitatea de 
zi cu zi a sfaturilor populare, se
siunile ocupă, un loc deosebit de 
important.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular comunal Zlatna acordă o 
mare atenție atît îndeplinirii hotă-

IN CLIȘEU : Una din sutele de case noi construite în anii din ur
mă de către colectiviștii din Mihalț.

rîrilor adoptate, cît și pregătirii te
meinice a fiecărei sesiuni. Cu cîtva 
timp înainte de a avea loc sesiunea, 
membrii comitetului executiv se 
consultă cu fiecare deputat asupra 
problemelor ce se vor dezbate, ce- 
rîndu-le să-și spună părerea despre 
problema respectivă și ce căi sînt 
potrivite pentru a putea fi traduse 
în viață. In felul acesta deputății 
participă larg nu numai Ia dezbate
rea în sesiune a problemelor puse în 
discuție dar își aduc concret contri
buția la elaborarea hotărîrilor.

O mare atenție acordă comitetul 
executiv al sfatului popular urmă
ririi îndeplinirii hotărîrilor sesiunii. 
La noi la Zlatna' s-a încetățenit în 
stilul de muncă al comitetului exe
cutiv metoda de a exercita un con
trol sistematic, bazîndu-ne întreaga 
activitate pe un larg sprijin al de- 
putaților și al comisiilor permanen- 
ie. Noi nu ne mulțumim numai cu 
faptul că trimitem în scris hotărî- 
rea celui ce răspunde de îndeplini
rea ei, ci organizăm consfătuiri cu 
alegătorii, astfel ca ei să cunoască 
importanța hotărîrii și să participe 
la îndeplinirea ei. Ne-au fost de un 
mare folos asemenea consfătuiri or
ganizate la Pirita, Pătrînjeni și în 
alte sate unde s-au dezbătut hotă- 
rîrile cu privire la construcția de, 
cămine culturale, școli, introducerea 
luminii electrice etc. După ce au 
fost organizate consfătuirile respec
tive și s-a arătat importanța mă
surilor propuse, sute de cetățeni au 
participat la realizarea lor.

In cursul acestui an, printre alte 
probleme pe care sesiunea le-a a-

îngrășăminte chimice pe suprafețe însemnate 
eocupați să obțină producții tot 
sporite de cereale la hectar la 

ma-
fi
Galda de Jos. ca de altfel în 
joritatea gospodăriilor colective din 
raion, colectiviștii acordă o atenție 
deosebită fertilizării solului cu îngră
șăminte chimice. De exemplu, pînă 
la data de 8 septembrie, colectiviștii 
din Galda de Jos au îngrășat supra
fața de 230 ha cu cîte 200 kg su- 
perfosfat la hectar, iar unele uni-

tați agricole ca cele din Bucerdea 
Vinoasă, Benic și altele au împrăș
tiat îngrășăminte chimice pe supra
fețe între 60 și 100 ha. Exemplul bun 
al unităților arătate mai sus trebuie 
urmat de conducerile tuturor gos
podăriilor colective care posedă în
grășăminte chimice, luînd măsuri 
de urgență pentru transportarea și 
împrăștierea lor pe suprafețele de 
teren prevăzute.

întreaga cantitate de semințe trebuie pregătită acum
O problemă importantă pentru 

buna desfășurare a însămînțărilor 
de toamnă o constituie condiționa-

nalizat au fost și cele privind reali
zarea bugetului de venituri și chel
tuieli pe 1964. înfrumusețarea comu
nei, pregătirea temeinică a noului 
an școlar, efectuarea lucrărilor din 
contribuție voluntară etc. De fie
care dată au fost adoptate hotărîri 
corespunzătoare care cu sprijinul 
larg al deputaților Nicula Petru, Bol
ea Aurel, Birăuț loan, Poran Elena, 
Cîmpean Aurel și alții care au mo
bilizat masa largă de deputați la 
muncă, au fost traduse în fap
te. Astfel indicii prevăzuți în plana) 
de venituri și cheltuieli au fost în
depliniți în fiecare trimestru, iar la 
încasarea contribuției voluntare sar
cina a fost realizată pînă la data de 
1 august. La aceasta se mai adaugă 
și faptul că la diferite acțiuni de 
înfrumusețare a comunei și satelor 
au participat sute de cetățeni, care 
au muncit la amenajarea spațiilor 
verzi, la întreținerea clădirilor și a 
drumurilor etc. In ce privește pre
gătirea școlilor pentru noul an tre
buie să arătăm că hotărîrea sesiunii 
a fost îndeplinită întocmai astfel că 
tuturor copiilor le sînt asigurate 
condiții optime de învățătură.

Din cele cîteva exemple date mai 
sus rezultă cît de importantă 
este pregătirea sesiunilor și or
ganizarea îndeplinirii hotărîrilor 
lor. Comitetul executiv al Sfa
tului popular Zlatna se preo
cupă zi de zi ca hotărîrile acestor 
sesiuni să fie materializate. Și, pu
tem spune căci, ca urmare a îndru
mării permanente a comitetului co
munal de partid, al sprijinului larg 
al organizațiilor de masă, al maselor 
de alegători, reușim într-o măsură 
tot mai mare să ne îndeplinim mă
rețele sarcini ce ne sînt încredințate.

BUMBAC NICOLAE 
secretarul Comitetului executiv al 

Sfatului popular Zlatna

rea din timp a întregii cantități de 
semințe și stabilirea valorii ei bio
logice, Experiența gospodăriilor co
lective fruntașe din raionul nostru 
a dovedit că în obținerea unor pro
ducții mari de grîu la hectar, un 
factor hotărîtor îl constituie semin
țele cu valoare biologică ridicată. 
In decursul anilor care au trecut, 
prin grija partidului și statului no
stru, s-au creat largi posibilități 
pentru aprovizionarea fiecărei gos
podării colective cu semințe din so
iurile de grîu care în condiții pedo
climatice specifice s-au dovedit cele 
mai productive. Aceste semințe e- 
xistă în cantități suficiente în ma
rea ma joritate a gospodăriilor colec
tive din raion. Sarcina colectiviști
lor este condiționarea lor din timp.

Sub îndrumarea permanentă a or
ganizațiilor de partid, în aceste zi
le, în multe unități agricole socia
liste din raion se lucrează intens 
pentru terminarea acestei acțiuni. 
Și, ca urmare a bunei organizări a 
muncii, în gospodăriile colective 
din Cricău, Bucerdea Vinoasă, Oar
da de Jos și altele s-au obținut suc
cese de seamă în realizarea acestei 
importante sarcini. La Cistei din 
cele 110 tone semințe necesare, 70 
tone sînt deja selecționate, iar la 
Totoi s-au condiționat peste 50 tone 
semințe. Nu la fel stau însă lucru
rile la Căpud. Aici, lucrările se află 
abia în faza de început. Pînă la da
ta de 8 septembrie din cele 87 tone 
necesare s-a selecționat doar o tonă 
de semințe. De asemenea, la Vințul 
de Jos, Teiuș, Henig și în alte gos
podării colective, pînă la 
dată s-au condiționat cantități 
de semințe.

Ținînd seama de importanța 
gurării din timp a semințelor, 
de datoria fiecărui consiliu de 
ducere să organizeze de urgență se
lectarea întregii cantități de semin
țe necesare însămînțărilor din toam
na acestui an.

această 
mici

asi- 
este 
con-



Șbin scrisorile^ șosițe_ la_ redacție_
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Aprovizionarea populației cu legume f

Toamna a prins a-și cerne sem
nele. Zilele însorite alternînd cu 
nopți răcoroase devin din ce în ce 
mai scurte. Pe verdele frunzelor, 
se fac tot mai vădite urmele ru
ginii. Podoaba copacilor se răreș
te, răminîndu-Ie doar ramurile să 
înfrunte vînturile iernii.

De pe ogoare se string bogate 
roadele anului. Iar copiii, întorși 
din tabere și stațiuni de odihnă, cu 
chipuri de bronz pline de sănătate, 
se îndreaptă spre școlile unde 
peste puține zile își vor începe din 
nou munca.

Ecoul primilor pași făcuți pe 
coridoarele școlii, face să le tre
salte inimile. S-au înscris pentru 
noul an. Ies apoi în curtea largă. 
Se întrec în zburdălnicii, își îm
părtășesc impresii.

Urmărindu-i, amintirile mă nă
pădesc incercînd parcă să-mi um
brească bucuria ce mi-o produc vă- 
zîndu-i. Cîtă deosebire între mine 
elevul de altădată, cu șir de lacri-

PÎNĂ CÎND ACEASTĂ SITUAȚIE?
Și dear organele competente z au 

atras în repetate rinduri atenția to
varășilor dm statul popular comu
nal (președinte tov. Bădescu Lepă
dat) sâ ia măsuri pentru păstrarea 
în cele mai bune condițiuni a aces-

In urmă cu cîțiva ani, în comuna 
Benic s-a luat inimoasa inițiativă 
de a se construi un local nou de 
cultură. Și inițiativa luată a fost în 
scurt timp concretizată. îndrumați 
de organizația de partid harnicii co
lectiviști de aici au pus temelie nou
lui local, i-au ridicat zidurile și l-au 
acoperit. Apoi și-au procurat ușile și 
geamurile trebuincioase, urmînd să 
le monteze cînd zidul avea să fie 
uscat.

Așa cum a fost concepută, clădi
rea are un aspect plăcut și încăperi 
suficiente: sală de spectacole, sală 
pentru bibliotecă și lectură, cabină 
pentru aparatul de proecție și încă 
3-4 săli de repetiții, organizări de 
expoziții etc.

Încetul cu încetul, o pârte din să
lile din incinta clădirii au fost ter
minate și date în folosință ca săli 
de clasă, asigurîndu-se astfel spa
țiul necesar școlii de 8 ani din co
mună. In vara acestui an apoi, au 
fost amenajate încă două încăperi, 
una tot ca sală de clasă, alta pentru 
păstrarea materialului didactic.

Pînă aici toate bune, bine gîndite. 
Cu acestea însă, preocuparea de 
bun gospodar a sfatului popular co
munal s-au oprit subit Numai ast
fel se explică faptul că ușile și gea
murile pentru sala de spectacole, 
sala pentru aparatul de proecție, 
bibliotecă și sala de lectură stau 
uitate, supuse degradării. Și-apoi 
mai mult decît atît. Uitate fiind, u- 
șile șl geamurile au început a ră- 
mîne ba fără balamale, ba fără clan
țe sau zaruri.

Privită de sus, de pe vîrfurile ple
șuve ale Parîngului, Valea Jiului 
pare un bogat șirag de mărgărita
re, așa cum arată ea cu așezările 
miniere de azi. La tot pasul sînt 
prefaceri: în adîncuri, la fel ca și 
la suprafață, pe șantier sau în aba
taj. Au apărut orașe, izvoare de 
cărbune, obiective social-culturale.

Iată de pildă, Uricani, unde se 
află cea mai tînără mină de căr
bune a Văii Jiului. Primele tone de 
cărbune s-au extras de aici în 1951. 
O dată cu mina, pe valea străjuită 
de povîrnișurile munților, unde în 
urmă cu 20 de ani erau doar cîteva 
căscioare de ciobani, a răsărit un 
oraș nou, modem.

Au fost readuse la viață boga
tele mine Vulcan și Lonea, închise 
de capitaliști pe considerentul ne- 
rentabilității. Nici bătrînul centru 
minier Lupeni nu mai are nimic din 
ceea ce a fost în anii din urmă. To
tul a întinerit, a primit amprenta 
transformărilor noi socialiste. Pe
troșani, Petrila, Aninoasa; și aici 
totul e nou, refăcut. Totul, din aba
taj pînă la club, școala și casa de 
cultură slujește aceluiași scop: 
îmbunătățirea condițiilor de muncă 
și de viață ale minerilor.

Pe Valea Jiului, nimic din ceea 
ce este astăzi nu mai poate fi com
parat cu ceea ce a fost în trecut, cu 
ceea ce a înfățișat odinioară cu un 
puternic realism Geo Bogza în re- 

mi pe obraji și suspine Ia tot pa
sul. începutul anului școlar, pe a- 
tunci. însemna începutul unui an 
de muncă chinuitoare, in condiții 
de o accentuată mizerie. însoțită 
de înjosiri și necruțătoare pedepse 
corporale.

Frumusețea tablouiu* ce-1 con
templam. mi-a alungat ginduri'.e 
triste. Și. ca și cind copiii m-ar 
fi auzit m-am pomenit vorbind: 
Zburdați!. Fiți veseli și încrezători. 
Totul vă suride, viața vă e plină 
de bucurii. Prin munca înfrățită a 
întregului popor, vă sint asigurate 
cele mai bune condiții de învăță
tură. Școlile in liaine de sărbătoa
re, manualele, învățătorii vă aș
teaptă cu drag. Pășiți cu hotărire 
in noul an școlar. Urcați cu sirgu- 
ință spre culmile științei. Vă aș
teaptă un viitor tor mai luminos 
pentru a cărui făurire luptă între
gul nostru popor, sub conducerea ! 
partidului.

SUCIU SIMION |

tor materiale. Dar. ce folos? Indi
cațiile date n-au fost nici pe departe 
respectate.

Față de această situație, se pune 
întrebarea, pînă cînd va mai ține 
Sfatul popular din Benic ușile și 
geamurile căminului cultural în a-

N. ANGHEL

Dotat cu toate cele necesare, dis pensarul din Cricău asigură o bună 
asistență medicală cetățenilor de a ici.

De la un capăt la altul al patriei

VALEA
portajul său intitulat „Oameni și 
cărbuni din Valea Jiului". Nu in 
zadar Valea Jiului era denumită a- 
tunci Valea Plîngerii și a întuneri
cului. înainte de zilele lui august 
1944, truda minerilor începea înain
te de venirea zorilor și se încheia 
doar după ce soarele asfințea. Foa
mea și mizeria se întreceau să-și 
ia locul; copiii nu simțeau copilăria; 
mamele istovite de suferințe și gri
ji își pierduseră zimbetul.

Mizeria, încrustată adînc în tru
purile minerilor, a aprins flacăra 
luptei pentru o viață mai bună. Sîn- 
gele care a înroșit caldarimul Lu- 
penilor în august 1929 n-a curs în 
zadar. Augustul luminos al anului 
1944 a făcut ca Valea Plîngerii să 
rămînă doar o tristă amintire.

Privești acum, după 20 de ani de 
viață liberă peisajul nou al melea
gurilor Văii Jiului, „Băile" cum se 
numeau minele pe vremuri, au de
venit exploatări modeme, adevărate 
uzine subterane, unde tehnica îna
intată are cuvîntul hotăritor. Unel
tele primitive au fost înlocuite trep
tat cu mașini și utilaje noi, care 
fac munca minerilor mai ușoară, 
mai rodnică. S-a mecanizat în în-

Răbdare a fost destulă
In anul 1962, organele de partid 

și de stat ne-au recomandat să con
struim o seră care, pe de-o parte să 
constituie o sursă de cîștig pentru 
colectiviștii noștrii, iar pe de altă 
parte să asigure oamenilor muncii 
din raion legume proaspete și pe 
timp de iarnă.

Colectiviștii din Micești au pri
mit cu bucurie această propunere 
și încă din anul 1962 și-au procurat 
cimentul, sticla și o parte din fierul 
necesar, lucrarea urmînd să fie exe
cutată de Școala profesională de 
construcții din Alba Iulia.

Construcția serei a început în a- 
nul 1963. Dar, nu fără buclucuri. 
Lucrarea s-a pornit fără să se în
tocmească deviz, extras de materiale 
sau alte documentații. Și, a mers 
apoi s-a oprit. De ce oare?

începută cu aproape doi ani în ur
mă. sera nici acum nu este gata. 
Ba mai mnlt decît atît. La așa zisă 
recepție făcută la 27 august a.c. s-a 
încheiat un proces-verbal din care I 
rezultă că și ce s-a executat nu co- . 
respunde întocmai.

S-au dat totuși asigurări că lu- : 
crarea va fi gata la 30 octombrie. | 
Practic încă nu s-a întreprins ■ 
nimic pînă acum și metalul pus I 
în construcție continuă să se j 
ruginească, în timp ce colectivi- î 
știi își pun tot felul de întrebări: | 
cît o să mai dureze lucrările de con- j 
strucție a serei?... cînd va fi aceas- ! 
ta gata?... sau cine răspunde de ma- j 
terialele care se degradează? Și a- I 
ceste întrebări își așteaptă răspun- I 
sul. Răbdare a fost destulă. Să mai ! 
fie și... seră.

IRIMIE NICOLAE

JIULUI
tregime transportul subteran și la 
suprafața minelor. In anii șesena- 
lului s-a introdus pe scară largă 
susținerea modernă în abataje și 
galerii. Este în continuă creștere 
înzestrarea tehnică cu mașini și 
utilaje de mare productivitate, 
combine de cărbune, graifere, ma
șini de forat suitori, mașini de în
cărcat etc.

Jos, în abataje, la sute de metri 
adîncime, pichamerele mușcă din 
cărbunele cu sclipiri de diamant. 
Ele sînt minuite de mineri pricepuți 
ca Petre Constantin și Sabin 
Gheoancă (care lună de lună obțin 
randamente mult sporite, dînd în 
plus zeci de tone de cărbune). Con
stantin Sorescu, șef de brigadă la 
mina Uricani, și alții, care își per
fecționează cunoștințele profesiona
le pentru a ține pas cu tehnica nouă 
avansată. Minerii iau parte la se
siuni tehnico-științifice, tot mai mul- 
ți dintre ei devin inovatori. Mulți 
alți sînt elevi ai școlilor medii și 
tehnice serale sau studenți ai Insti
tutului de mine din Petroșani, în
ființat în anii de democrație popu
lară.

In Valea Jiului preocupările pen-

(Urmare din pag. l-a)

Problema calității legumelor ce 
se aduc spre desfacere trebuie să 
stea, de asemenea, mai mult în a- 
tenția achizitorilor și a organelor de 
recepționare. Au fost cazuri cînd 
unele produse au fos recepționate și 
încadrate la calitatea I-a deși ele 
nu corespundeau pentru această ca
litate, cum s-a întîmplat cu cartofii. 
Recepționerul U.R.C.C.-ului toy. 
Oancea loan, trebuie să vegheze cu 
rr.ai multă răspundere ca oamenilor 
muncii să le fie puse la dispoziție 
numai produse de calitate bună.

In zilele ce urmează acțiunea de
■K=»----------------------

Duminica trecută Asociația sportivă „Ardeleana" din orașul nostru 
a organizat ce-a de a 11-a ediție a cupei „Ardeleana" la motociclism, 
la care au participat peste 60 motocicliști din diferite regiuni ale tării . 
IN CLIȘEU : Aspect de la concurs. ' J

- ----------------------- -—
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Refractara Alba —
Duminica trecută sute de su

porteri înflăcărați ai echipei Refrac
tara Alba Iulia au fost nevoiți să 
părăsească terenul mulțumiți doar 
în parte. Mulțumiți pentru victoria 
cîștigată cu destulă ușurință în fața 
unui adversar slab pregătit și ne
mulțumiți pentru că de-a lungul ce
lor 90 minute de joc nu prea au vă
zut fotbal.

Ambele echipe au abundat în gre
șeli. Nici echipa C.F.R. Simeria și 
nici echipa din Alba Iulia nu au ofe-

Aurul Zlatna —
Jocul de debut în campionatul re

gional de fotbal susținut duminica 
trecută de către echipa Aurul Zlat
na, în fața echipei Preparatorul Pe
trila, a satisfăcut din plin exigența 
tuturor spectatorilor prezenți la a- 
cest meci.

tru Însușirea a tot ceea ce este nou 
și avansat în ramura extractivă se 
reflectă in sporirea continuă a pro
ducției. Din mine se extrage acum 
de aproape 3 ori mai mult cărbune 
decît în 1948. Munca minerilor este 
încununată zi de zi de noi succese.

Rodul muncii noi socialiste crea
toare se întîlnește nu numai în subte
ranul Văii Jiului, ci și la suprafa
ță. Toate centrele miniere sînt și 
adevărate șantiere. La Coroești oa
menii au schimbat cursul bătrînului 
Jiu Și au ridicat o uriașă și moder
nă uzină de preparare a cărbune
lui, Ia Paroșeni s-a înălțat o mare 
termocentrală electrică.

Noua față a Văii Jiului strălu
cește, ca urmare a transformărilor 
înnoitoare ale socialismului. O sal
bă de blocuri în culori pastelate, to- 
talizînd mii și mii de apartamente, 
se înșiruie de la Cimpa pînă la U- 
ricani. Au apărut 12 cartiere noi de 
locuințe, care se întrec parcă în se- 
meție cu munții din împrejurimi, nu
meroase construcții social-culturale: 
cinematografe, cluburi și cămine 
culturale, cămine muncitorești, școli 
elementare și medii. Iată Valea Jiu
lui de azi, frumusețile și bogăția ei 
puse în valoare de forța creatoare 
a omului liber. Iată realizări la care 
minerii nu puteau visa în trecut, 
dar care astăzi au fost înfăptuite 
de popor sub conducerea partidului.

AGERPRES 

aprovizionare a populației se va 
intensifica și mai mult. De aceea 
pentru a satisface cerințele oameni
lor muncii este necesară urgentarea 
preluărilor la toate produsele. Sînt 
încă destul de mari restanțele în 
special la cartofii de vară și la ro
șii. La cartofii de vară nu s-a preluat 
pînă în prezent nici 40 la sută din 
cantitatea contractată. Se impune 
apoi o mai bună aprovizionare cu 
fructe. Conducerea U.R.C.C. Alba 
are datoria de a lua toate măsurile 
pentru intensificarea preluărilor, 
astfel ca să se asigure o mai bună 
aprovizionare cu legume a oameni
lor muncii din raion.

C.F.R. Simeria 2-0
rit nici pe departe aspecte cel pu
țin ca în jocurile de verificare. Sco
rul de 2-0. la pauză 1-0. reflectă, 
doar diferența față de echipa cefe
ristă, aflată în formă foarte slabă,, 
dar nici decum un joc de calitate. 
Iată de ce se cere mai multă preo
cupare și seriozitate în desfășurarea 
antrenamentelor. Există toate condi
țiile ca echipa să-și îmbunătățească 
jocul, dînd astfel satisfacție supor
terilor.

Preparatorul Petrila 4-1 (3-0
La capătul întîlnirii viu disputate;, 

în care jucătorii echipei zlătnene au 
evoluat cum s-ar spune la „înălți
me" făcînd uz de toate cunoștințele 
acumulate, și-au adjudecat victoria 
cu scorul de 4-1. Meritul victoriei îl 
au deopotrivă toți jucătorii și în 
egală măsură conducerea asociației 
sportive Aurul, care încă în . urmă 
cu un an s-a ocupat îndeaproape de 
educarea și promovarea jucătorilor,, 
pentru desfășurarea unui joc de fot
bal de calitate. Străduințele lor au. 
fost încununate de succes prin pro
movarea echipei în campionatul re
gional și victoria categorică din- 
primul său meci.

CLASAMENTUL
Refractara Alba 1 1 0 0 2:
Unirea Hațeg 1 1 0 0 1: 0W2
Min. Aninoasa 1 1 0 0 1: 0 2
Textila Sebeș 1 1 0 0 4: 1 2
Aurul Zlatna 1 1 0 0 4: 1 2
Minerul Ghelar 1 1 0 0 4: 1 2
Dacia Orăștia 1 0 1 0 1: 1 1
Aurul Brad î 0 1 0 1: 1 1
Preparat. Petrila î e o 1 1: 4 0
Constr. Huned. 1 0 0 1 1: 4 0
Paring ul Lonaa i 0 0 1 1: 4 0
Minerul Vulcan 1 0 0 1 0: I 0
Știința Petroșani 1 0 0 1 0: 1 0
C.F.R. Simeria 1 0 0 1 0: 2 0

Etapa viitoare
Preparatorul Petrila — Construc

torul Hunedoara; Dacia Orăștr^— 
Minerul Ghelar; Textila SebeșM — 
Aurul Brad; Unirea Hațeg — Pa- 
rîngul Loriea; Minerul Aninoasa — 
Știința Petroșani; C.F.R. Simeria 
— Minerul Vulcan; Aurul Zlatna — 
Refractara Alba.
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