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Este întîia zi de 
mai, ziua cînd cei ce 
muncesc de pe toa
te meridianele, săr
bătoresc solidaritatea 
pentru pace, pentru progres social, 
zi de trecere în revistă a izbînzilor 
repurtate de clasa muncitoare sub 
stindardul de neînvins al socialis
mului.

Poporul nostru sărbătorește 1 Mai 
sub semnul marilor sale victorii ob
ținute în desăvîrșirea construcției 
socialiste. In anii care au trecut de 
Ia eliberarea țării, poporul nostru, 
condus cu înțelepciune de Partidul 
Muncitoresc Romîn, a înfăptuit pro
funde transformări politice și so- 
eial-economice, a deschis drum li
ber creșterii continue a forțelor de 
producție. Cauza socialismului a în
vins definitiv în scumpa noastră 
patrie. In toate domeniile — în 
industrie, în agricultură, în știință 
și cultură — bilanțul realizărilor 
«sie deosebit de bogat. Mărețul pro
gram stabilit de Congresul al IlI-lea 
al partidului se înfăptuiește cu suc
ces prin activitatea entuziastă și eroi
că a poporului nostru. Prin îndepli
nirea planurilor elaborate în mod 
științific de partid, care țin seama 
«ie condițiile concrete ale țării noas
tre și de posibilitățile izvorîte din 
dezvoltarea relațiilor economice in
ternaționale, în economia Romîniei 
s-a lichidat treptat rămînerea în 
urmă moștenită de Ia regimul bur- 
ghezo-moșieresc.

An de an se îndeplinesc planurile 
de stat. In 1963, planul producției 
industriale a fost realizat în propor
ție de 101.7 la sută. Cu bune rezul
tate a fost încheiat și primul tri
mestru al acestui an.

* Caracteristica generală a dezvol- 
Vfârii industriei noastre este ritmul ei 
f susținut de creștere. In perioada 

1960-1963 producția industrială a 
sporit într-un ritm mediu anual de 
15 la sută față de 13 la sută cît s-a 
prevăzut pentru întreaga perioadă a 
șesenalului. Ca urmare, producția 
Industrială pe ansamblu a fost în 
1963 cu 74 la sută mai mare decît 
în 1959. Deosebit de important este 
faptul că cel mai rapid în cadrul in
dustriei grele crește producția în 
aeele ramuri de care depinde în mod 
hotărîtor dezvoltarea tehnico-mate- 
rială a socialismului și introduce
rea tehnicii moderne în toate ra
murile economiei naționale: energia 
electrică și termică, siderurgia, 
construcțiile de mașini, chimia.

Se înfăptuiește cu succes politica 
partidului orientată în mod stator
nic, de mulți ani, spre dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a agricul- 

’jjț'turii.
In cadrul complexului program 

de dezvoltare a agriculturii elaborat 
de partid s-au luat măsuri care au 
dus la creșterea producției de trac
toare și mașini agricole, de îngră
șăminte chimice. Pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a agricultu
rii, în perioada 1960-1963 statul a 
învestit fonduri de două ori mai 
mari decît în cei 4 ani anteriori, o- 
rientate în primul rînd spre inten
sificarea înzestrării cu mașini și u- 
lilaje agricole, sporirea numărului 
și producției animalelor în gospo
dăriile agricole de stat și colective.

Ca urmare a sporirii producției 
industriale și agricole, a venitului 
național, a crescut nivelul de trai 
al oamenilor muncii. Astfel salariul 

■^-real al celor ce muncesc a crescut

a fost în 
mai mare
4 ani s-au construit din fondurile 
statului aproape 162.000 apartamen
te. La sate, ca urmare a posibili
tăților sporite de care dispune ță
rănimea colectivistă, s-au construit 
383.000 de locuințe.

Aceste realizări sînt indisolubil 
legate de faptul că poporul nostru 
are în fruntea sa un asemenea con
ducător profund legat de interesele 
vitale ale celor ce muncesc, ale pa
triei socialiste, încrezător în forța 
creatoare și talentul poporului nos
tru, credincios 
ale 
cum este Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn. Politica partidului nostru este 
o pildă de fidelitate față de mar
xism-leninism, de neobosite eforturi 
pentru îndeplinirea măreței sarcini 
ce și-a asumat-o față de popor — 
făurirea unei vieți fericite a celor 
ce muncesc. Unitatea moral-politică 
de neclintit a întregului popor în ju
rul partidului, elanul muncii sale 
creatoare s-a reflectat și în succesele 
de seamă obținute în întîmpinarea 
lui 1 Mai în întrecerea socialistă din 
industrie ca și în munca plină de 
abnegație pe ogoarele înfrățite ale 
gospodăriilor colective.

Oamenii muncii din raionul no
stru au întîmpinat ziua de 1 Mai cu 
realizări deosebite în toate sectoa
rele de activitate. Astfel, pe prime
le 3 luni ale anului 1964 colectivele 
de muncă ale întreprinderilor din ra
ion și-au îndeplinit planul produc
ției globale în proporție de 105,41a 
sută. Ca urmare a aplicării în pro
ducție a metodelor înaintate de 
muncă, a folosirii întregii capacități 
de lucru a mașinilor și agregatelor, 
a descoperirii și folosirii rezervelor

Cu prilejul zilei de 1 MAI — 
Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc — Comitetul ra
ional de partid, felicită pe toți oame
nii muncii din raionul Alba pentru 
succesele deosebite obținute in mun

că, pentru entuziasta și însuflețită 

lor activitate pe care o desfășoară 

în vederea îndeplinirii mărețelor sar

cini trasate de partid și le urează 

noi și noi victorii în opera de de- 

săvirșire a construcției socialiste în 

scumpa noastră patrie.

COMITETUL RAIONAL 
ALBA AL P. M. R.

nobilelor principii
internaționalismului socialist

(Continuare ta pag. 3-a)

Angajamentele luate devin fapte
II^AJWiriE IDHE lflEIFKMIEN

Sub îndrumarea permanentă a or
ganizației de partid, colectivul de 
muncitori al secției Ateliere cen-

Deținători ai insignei de fruntaș în întrecerea socialistă pe 1963, to
varășii Magda Ioan, mecanic la U. C.M. Ziatna, Popa Maria I, munci
toare la fabrica „Ardeleana" și Mo guț Pavel, tractorist la S.M.T. Al- 

i Iulia. sînt mer-. ii in fruntea întrecerii socialiste.

Deocamdată încă, pe șantier lu
crează constructorii. Locul ior va fi 
luat însă în. curînd de muncitorii 
celei mai tinere fabrici a raionului — 
Fabrica de produse refractare.

cPe malul ^Mureșului
le pentru ca noua fabrică să capete 
contururi precise și împlinite cît 
mai devreme.

★
Cu un an și mai bine în urmă, pe 

apa Mureșului mai pluteau încă slo
iuri mari de gheață. Din lunca Mu
reșului și pînă sub dealul Bilagu- 
lui liniștea era destrămată de du
duitul tractoarelor. Tractoristul Ion 
Mărgineanu, betonistul Nichie Je- 
leriti, liniorul Partenie Trifu, ingi
nerii Eugen I.uca, fiul zidarului de 
altădată, Nicolae Huruioced, Petre 

zeci și 
de alți con

veniseră 
diferite col

țuri ale țării să-și unească pricepe
rea și hărnicia la ridicarea unuia 
din obiectivele industriale ale pla
nului de șase ani...

Și iată că oamenii de pe șantier, 
cu ajutorul macaralelor și utilaju
lui modern, traduc într-un ritm ra
pid schițele proiectanților și inge
niozitatea specialiștilor de la Insti
tutul de proiectări metalurgice din 
București în arhitectură industrială 
modernă. începutul anului 1965 va 
însemna în viața oamenilor de pe 
șantier un alt succes. Primele tre
nuri vor purta spre marile centre 
siderurgice ale țării întîile cărămizi 
și șamote, primele tone de mortar 
refractar.

JURNAL DE ȘANTIER
Șerban, 
zeci 
structori 
din

trale din Alba Iulia a obținut îrt 
cursul acestui an, lună de lună, re
zultate frumoase în muncă.

Harnicul colectiv de muncitori de 
aici raportează că la data de 28 
aprilie angajamentul luat în cinstea 
zilei de 1 Mai a fost realizat înain
te de termen. Planul de producție 
pe primele 4 luni ale anului în curs 
a fost realizat în proporție de 105,9 
la sută, iar productivitatea muncii 
a crescut cu 5 la sută.

însemnate economii
De la începutul anului și pînă în 

prezent la depoul C.F.R. Teiuș planul 
producției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 107,4 ț la sută. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 12,03 
la sută. Mecanicii și fochiștii au 
economisit o cantitate de combusti
bil cu care se pot remorca 400 tre
nuri de marfă cu tonaj maxim pe 
secția Coșlariu-Tîrgu Mureș.

Roadele primelor 4 luni
Colectivul de muncă al întreprin

derii de panificație Alba Iulia a în
scris pe graficul întrecerii socialis
te, în cinstea zilei de 1 Mai, noi re
zultate în muncă. In primele 4 luni 
valoarea producției globale â fost 
realizată în proporție de 102,32 la 
sută, productivitatea muncii a cres
cut cu 1,27 la sută, iar rentabilita
tea cu 1 la sută.

Rezultatele de mai sus s-au re
flectat în reducerea prețului de cost 
cu 57.000 lei și în realizarea de be
neficii peste plan în sumă de 66.000 
lei, depășindu-se astfel angajamen
tul luat în cinstea zilei de 23 Au
gust.

O contribuție de seamă la aceste 
realizări și-au adus-o tovarășii Ve- 
reș Iosif și Lorintz Ștefan, purtători 
ai insignei „Fruntaș în întrecerea 
socialistă", Florea Gheorghe, Leon
hard Carol, Giurgiu Gavrilă, Sze- 
ghedi Andrei, Radu Dorin, Marian 
Nicolae și mulți alții.

In urmă cu aproape douăzeci de 
ani, zidarul Traian Luca din Alba Iu
lia pleca de acasă în zorii fiecărei 
zile, luîndu-și în traistă, alături de 
o bucată de pîine, mistria și bobul. 
Lucra pe vremea aceea la ridicarea 
și repararea caselor mărunte pe care 
războiul le năruise. Eugen, băiatul 
lui. care împlinea pe atunci șapte 
ani și începuse să deslușească de-a- 
cum slovele abecedarului, se ruga 
să-l ia și pe el că „îi mai ajută la 
muncă".

După douăzeci de ani, tatăl și 
fiul străbat în —----------------
fiecare dimineață 
drumul spre șan
tier. Tatăl a înlo
cuit mistria și bobul. Folosește be
toniera și macaraua. De zidit, zi
dește, dar nu cu cărămizi, ci cu pa
nouri mari prefabricate. Fiul mais
trului de azi, băiețașul cu ochii 
neastîmpărați de acum douăzeci de 
ani, a parcurs firescul drum dintre 
cartea de aritmetică de clasa întîi 
și titlul de inginer constructor. As
tăzi, el conduce unul din principa
lele sectoare ale fabricii de produse 
refractare ce se înalță la marginea 
bătrînului oraș ardelean, acolo tra
de cu ani în urmă oamenii necăjiți 
trudeau din greu, transformînd lu
tul argilos în oale, țigle și cărămizi. 
Acolo, doi oameni, tatăl și fiul, con
topiți în marele colectiv al construc
torilor, își împletesc zilnic strădanii- Primăvară.(Continuare în paf. 4-a)



L UZINEI
Retrospectivă și,,.

In fapt de seară, cînd peste pei
sajul industrial al Zlatnei coboară 
umbrele serii, aici în uzina de la 
marginea așezării se aprind lumi
nile. Inundă întreaga uzină cu o 
adevărată feerie multicoloră ce-și 
profilează puterea pînă sus pe coas
tele înverzite ale „Dumbrăvii”. In 
completarea, fluorescentului odihni
tor din halele spațioase, răzbat din 
timp în timp, puzderie de licurici. 
E semn că la U.C.M. Zlatna se 
toarnă încă o șarjă.

Privit în retrospectivă, măreția a- 
cestui tablou citadin nu poate su
feri vreo comparație, nici chiar da
că am porni de la simplul fapt con
semnat, cum că de jur împrejurul 
uzinei lumina fluorescentă preface 
noaptea-n zi. Nu! Uzina de altă 
dată era cu totul alta. Cei cîțiva 
zeci de muncitori, ce trudeau Ia in
stalațiile primitive povestesc cu tris
tețe despre ceea ce era uzina altă
dată. In hale mici și întunecoase, 
cuptoarele pufăiau închis, învăluind 
prin răbufniri repetate totul în ga
ze. Prin 1930 cîțiva muncitori și-au 
găsit moartea în asemenea condiții 
de lucru. In schimbul atîtor greu
tăți și asupriri, muncitorul primea 
un salar de mizerie.

Azi din vechea uzină au rămas 
doar cîțiva piloni care-și așteaptă 
și ei demolarea. Puterea populară 
a transformat fața vechii uzine în- 
tr-o uzină chimico-metalurgică mo
dernă ce-și strînpe aprecierile pen
tru calitatea produselor din multe 
țări ale lumii. Rînd pe rînd au fost 
schimbate vechile instalații, au fost 
construite în cadrul uzinei fabrici 
noi, cu procesele mecanizate și au
tomatizate. Despre dezvoltarea pro
ducției uzinei se poate arăta drept ci
fră comparativă următoarea situa
ție: azi instalația nr. 2 din secto
rul chimic produce în numai 2 luni, 
cît producea înainte de 1944, într-un 
an, fără a mai vorbi că produsele 
de bază ale uzinei în majoritatea 
lor își au „certificatele de naștere" 
înregistrate în anii puterii populare.

oamenilor

urcușul spre înalta măiestrie nu s-a 
oprit aici. Copilul necăjit de altă
dată e azi prim rafinator. îmi a- 
miijtesc ca și acum. Cu mai multe 
luni în urmă una din diuzele cup
torului s-a defectat. Bila nu mai 
cădea spre a astupa presiunea ae
rului. O vîlvătaie de flăcări cuprin
se întreaga hală. Era atît de mare 
presiunea aerului din cuptor îneît a 
fost străpunsă și tabla de protecție. 
Sectorul întreg a fost pus într-o a- 
devărată alarmă. Mata se scurgea 
jos mînată parcă de o forță uriașă.

—• Ce facem? Se agita comunis
tul Novăceanu. 
diuza înseamnă 
pînă la reparația generală. Nu se 
poate! Și cu o smîncitură spontană 
se desprinse din mijlocul tovarăși
lor de muncă, se avîntă în vîlvătaia 
seînteilor orbitoare, lovi cu pușca 
puternic în diuză și bila căzu închi- 
zînd aerul. Ceeace era de necrezut 
a fost înfăptuit. Tovarășii de mun
că l-au îmbrățișat.

Nistor Petru, șef de echipă la 
cuptorul de 80 m.p. mi-a împărtășit 
un alt fapt care, deși obișnuit pen
tru oamenii uzinei, merită con
semnat. Comunistul Vasile Petru a 
fost și el un om fără pricepere în 
meserie. Uzina însă, tovarășii de 
muncă, l-au crescut, i-au dat forță, 
pricepere, l-au învățat să fie mereu 
la datorie. Intr-una din zile tempe
ratura care ajunsese la 1.600 gra
de, forță diuza pentru evacuare și 
rîul de mată începu să se scurgă 
din cuptor. Sute de tone se aflau în 
pericol. Comunistul Vasile Petru ui- 
tînd pentru un moment și regulile 
de protecția muncii n-a stat pe gîn- 
duri. Cit ai clipi din ochi, în hainele 
de protecție, s-a repezit spre fluviul 
incandescent al matei și a astupat 
gura diuzei. Pericolul a fost înlătu
rat, iar schimbul a putut raporta 
că sarcina de plan a fost îndeplinită 
și depășită. Ce e drept tovarășii de 
muncă l-au certat pentru că n-a 
respectat anumite reguli, dar i-au 
strîns mîna pentru hotărîre, pentru 
curaj.

Dacă imobilizăm 
s-o ținem moartă

SLAVA

Se-ntrece primăvara 
Ea suie crengi cu mi 
Ea toporași, noi — s 
Ea codri, noi — oraș 
în seva din străfund 
Împrospătînd al ierbi 
Și-n noi partidul ere 
încrederii în era pe
Din sud ea ne deduce 
Noi ridicăm avtty.e i 
împarte din înălțări 
Noi revărsăm în șar
Ea ciocîrlii înaltă , 
Tăindu-le în zarea 
Trezește-n noi pan 
Pe căile astrale, sț

★
peisaj al uzinei oamenii 

an de an fapte din ce în

Qifre și fapte

Cu vreo două htni în urmă mă a- 
flam în biroul dispecerului șef. Dis
cutam despre problemele uzinei, 
despre oamenii ce dau viață cifre
lor. Deodată telefonul sună scurt.

— Dispecerul șef? întreabă mai
strul mecanic Dominic Alexandru. 
Transmit că sectorul metalurgic se 
află în pericol. Cuptorul mare 
boltă în curs de prăbușire... 
lua măsuri...

Discuția a fost telegrafică, 
foanele au zbirnăit apoi unul 
altul la director, la inginerul șef, la 
șeful mecanic... Se dădea apelul u- 
nui fapt ce avea să pericliteze, nu 
numai producția, dar și materia pri
mă aflată în cuptor. 16 ore și 15 mi
nute întregul sector mecanic a fost 
la datorie. Infruntînd gradele înal
te oamenii din sectorul mecanic au 
făcut totul ca nici un kilogram din 
materia primă, să nu se irosească.

Rețin și alte fapte pe care mi le-a 
relatat șeful de echipă de la conver- 
tizor, comunistul Novăcean loan.

— Avem la noi pe comunistul Iri- 
mie Gfieorghe. A pășit pragul uzi
nei, venind din slugărie. A lucrat 
ca muncitor necalificat. Cei mai ve
chi l-au îndrumat să se califice. Tî- 
nărul i-a ascultat. A absolvit pri
ma dată un curs de diuzor. A dove
dit atîta sîrguință îneît după puțin 
timp a fost numit șef de echipă. Și

In noul 
au înscris 
ce mai mărețe. A crescut uzina și 
cu ea au crescut oamenii. Se conto
pesc aici într-un tumult neobișnuit 
de măreț tot ce e mai frumos: Dru
mul spre culmi al uzinei și urcușul 
spre înălțimi al acestor oameni mi
nunați ce dau viață cifrelor, 
pectiva 
reastră

-A- Prin unitățile O.C.L. Co
merț mixt în trimestrul I al anu
lui 1964 s-au desfăcut populației 
cu 3,5 Ia sută mai multe produse 
alimentare și cu 16,12 la sută mai 
multe produse industriale față 
de aceeași perioadă a anului 1963.

-Ar Prin cele 120 unități de des
facere ale cooperației de consum 
din raionul nostru au fost vîndu- 
te populației de la sate, numai 
în primul trimestru al anuluil964, 
produse alimentare în valoare de 
peste 9.109.000 lei. In aceeași pe
rioadă valoarea produselor indus
triale vîndute populației a fost 
mai mare cu 3.4 la sută față de 
perioada corespunzătoare a anu
lui 1963.

★ Numărul diferitelor publica
ții (ziare, reviste, broșuri) ce se 
difuzează în raionul nostru este 
de peste 200, iar numărul abona- 
ților depășește cifra de 41.000. In 
afară de aceasta un mare număr 
de publicații se vînd prin unită
țile de desfacere.

La sfat despre 1 Mai de altă
dată. In clișeu : Comunistul Vo- 
lonciu I. în mijlocul unui grup 
de tineri de la I.R.I.L. Alba lulia.

BRÂDEAN CANDIN 

artificier E. M. Zlatna

are
Vom

Tele- 
după

Pers- 
de viitor? O luminoasă fe- 
deschisă spre fericire.

N. GIURGIU
Din noul peisaj a! orașului 1 

nostru.

1 Mai! Sărbătoarea internațională 
a tuturor celor ce muncesc. De fie
care dată cînd pășesc pragul unui 
nou întîi de Mai privesc cu și mai 
multă mîndrie spre viitor. De la un 
an la altul se schimbă tot mai mult 
fața patriei. Locurile de altădată 
ale copilăriei sînt azi de nerecunos
cut. S-au construit cartiere întregi. 
Aici la noi la Zlatna însăși fața ve
chii așezări s-a schimbat și se 
schimbă de la o zi la alta. In ultimii 
ani pentru fii minerilor s-a con
struit un frumos local de școală me
die, iar pentru oamenii muncii s-au 
dat în folosință 4 blocuri cu peste 
100 de apartamente. Alte două sînt 
în construcție. Viața noastră a mi
nerilor, este azi așa cum ne-am 
rit-o.

De întîi de Mai împreună cu 
varășii de muncă ne afirmăm
mai puternic hotărîrea de a munci 
cu toată pasiunea pentru obținerea 
de noi succese în viitor.

do-

to-
și

Cînd purpurii trie 
în rînduri se reve 
Privesc la fluviul 
A tinereții forță,

Ginduri pentru

t®• I»1 ML-

NACY ALEXANDRU 
colectivist G.A.C. Geida diH«s
Gospodăria noastră colectivă, pe 

lîngă cultura cerealelor, a plante
lor tehnice și a legumelor, acordă a 
mare atenție sporirii continue a e- 
fectivelor de animale și creșterii 
productivității acestora. Și preocu
parea față de creșterea șeptelului 
este oglindită de efectivele mari de 
animale pe care le posedăm. La a- 
ceastă dată gospodăria colectivă din 
Galda de Jos dispune de un număr 
total de 564 taurine din care 172 
vaci și juninci. de 278 capete por
cine din care 58 scroafe și de peste 
1.000 capete ovine. Eu, împreună cu 
alți colectiviști din Oiejdea lucrez 
de
Și 
ne 
în
nuu productivitatea, să 
ței sănătoși și cît mai mult lapte pe

mai mulți ani la ferma de vaci 
prin munca noastră de zi cu zi 
străduim să îngrijim animalele 
așa fel îneît să le sporimicc 

obțiîf m
conti-

vi-

Ziua tinerelului din D. P. R.“

înlllnlri cu oameni harnici
După ce primăvara și-a spus cu- 

vîntul în șesul Mureșului ea a apu
cat-o spre colnice. Și, ca peste tot. 
a poposit și pe Valea Cetii, oamenii 
din partea locului ieșindu-i ctt drag 
în întîmpinare.

Pe ulițele Benicului, ca și pe cele 
ale satului Cetea a început freamă
tul. întîi a fost adusă vestea că în 
curtea gospodăriei au sosit tractoa
rele. Apoi, mănunchi, colectiviștii 
au ieșit în cîmp, chemați de miros 
proaspăt de brazdă, minați de do
rința de a obține rod bogat.

Și-așa, zilele au prins a trece li
nele mai bogate în fapte decît cele
lalte. La gospodărie au început a 
sosi numai vești bune.

— Sînt harnici și pricepnți trac
toriștii noștrii lacșa loan, Petreanu 
©îigor și Topor Ioan — își depăna u .

părerile colectiviștii din brigăzile 
I-a și a Il-a din Benic.

— D-apoi nici cu arătura făcută 
de Morar loan, Nemeș Traian și Ma
rian Iosif nu ni rușine — găseau 
de cuviință să adauge colectiviștii 
din brigăzile din Cetea.

Animați de aceleași năzuințe, 
tractoriștii și colectiviștii se conto
piră într-un singur tot. Și din felul 
de a vorbi al oamenilor, ca și rîvna 
cu care și-au pornit munca, oricine 
putea desprinde faptul că între bri
găzi începuse o însuflețită întrece
re. Pornind la muncă în zori, n-a 
fost dată ca Hulea Partenie, Bel- 
dean Ntrțu, Trifu Nicolae, Preja 
Victoria, Toma Maria și mulți alți 
colectiviști din brigada I-a a lui 
Chiorean Ioan să nu-și unească 
pașii cu colectiviștii Bulbucau Con-

stantin, Daisa Ana, Pălăceanu 
loan, Crucița Marta și alții din bri
gada Il-a condusă de Balaș loan. 
Și-apoi la fel au stat tot timpul lu
crurile și cu colectiviștii din Cetea. 
Negru Vasile. Dărămuș Ioan, Dă- 
rămuș Cornelia, Bancea Adrian și 
Bancea Avaria din „Suseni11 nu s-au 
dat nicicînd bătuți de colectiviștii 
Vlad Ioan, Toderici Sabin, 
Dărămuș Simion, Raica Florian și 
alții din „Joseni" care, mai aproape 
de terenurile gospodăriei, le-ar fi 
putut-o lua înainte. Nu! Au dat deo
dată binețe ogorului și îndrumați de 
brigadierii Sava loan și Dărămuș 
Nelu au muncit la fel de bine, a- 
dăugînd fiecare partea lui la însă- 
mînțarea celor 222 ha cu porumb, 
10 ha cu floarea-soarelui, 5 ha cu 
cartofi, 15 ha cu plante furajere, co
lectiviștii din Benic cinstind marea 
sărbătoare de 1 Mai cu însămînță- 
rile de primăvară terminate.

In ziua de 2 mai tineretul din ra
ionul nostru, alături de toți tinerii 
de pe întinsul patriei noastre,' săr
bătorește „Ziua tineretului din Re
publica Populară Romînă".

In această zi de sărbătoare — 
care se înscrie în rîndul sărbătorilor 
dragi poporului nostru — utemiș- 
tii, întregul tineret își îndreaptă 
gîndurile pline de recunoștință și 
dragoste fierbinte către Partidul 
Muncitoresc Romîn, mulțumindu-i 
din inimă pentru viața plină de bu
curii, pentru grija nețărmurită cu 
care este înconjurat, pentru condi
țiile minunate de muncă și viață.

Bucurîndu-se din plin de toate 
cuceririle și realizările poporului 
muncitor, ale clasei muncitoare con
dusă de partid, tînăra generație are 
asigurate condiții din ce în ce mai 
bune de muncă și învățătură, pentru 
sport și odihnă. Totul este asigurat 
tînărului din patria noastră pentru 
a-și înfăptui cele mai îndrăznețe i- 
dealuri, pentru a crește ca un om 
demn și folositor patriei sale.

Și tineretul din raionul nostru, 
mineri și metalurgiști, constructori 
și ceferiști, mecanizatori și colecti
viști, elevi și tineri din instituții, au 
întîmpinat această sărbătoare spo- 
rindu-și eforturile în muncă, obți- 
nînd noi succese în producție și Ia 
învățătură. Cu multă însuflețire și 
dragoste au participat tinerii la ac
țiunile de interes obștesc în întîm- 
pînarea zilei de 1 Mai și a „Zilei ti
neretului din R.P.R.". Astfel, în a- 
ceastă perioada ei au strîns și expe
diat oțelarilor peste 92 tone fier ve
chi, au executat lucrări de împădu
riri pe o suprafață de 9 ha și au 
plantat aproape 1-500 pomi fructi
feri și arbori ornamentați Mii de

ore de muncă patriotică au fost exe
cutate de tineri la curățirea de sca
ieți și buruieni a unei suprafețe de 
peste 2.000 ha pășune. Pe ogoarele 
gospodăriilor de stat și a celor co
lective, mecanizatorii și tinerii co
lectiviști dovedesc preocupare și 
răspundere pentru a obține în acest 
an recolte bogate de cereale, depun 
străduință în creșterea și îngrijirea 
animalelor, și obțin frumoase rezul
tate.

Cu încredere nețărmurită privește 
tineretul viitorul său. Luptînd, ală
turi de întregul popor, pentru^psă- 
vîrșirea construcției social isirSjui în 
patria noastră, tineretul are în față 
un vast cîmp de afirmare a energi
ei și entuziasmului său creator. Pen
tru fiecare tînăr din industrie, a fi 
la înălțimea sarcinilor trasate de 
partid înseamnă a participa activ 
la întrecerea socialistă, a se stră
dui să fie fruntaș în muncă, să 
lupte pentru îndeplinirea și depă
șirea planului la toți indicii, pentru 
îmbunătățirea calității produselor, 
să-și ridice necontenit calificarea 
profesională, să dea dovadă de înal
tă disciplină în producție.

Tineretul din agricultura raionu
lui nostru este chemat să lupte cu 
forțe sporite la continua întărire și 
înflorire a gospodăriilor colective. 
Participind pe scară largă lajmm- 
ca patriotică, fiecare utemisfWie- 
care tînăr poate să-și aducă o’con- 
tribuție și mai mare la acțiunile de 
înfrumsețare a orașului și satelor. 
Și, sînt create posibilități largi ca 
numărul tinerilor participant la via
ța cultural-sportivă să crească.

A fi la înălțimea mărețelor vre- 
muri pe care le trăim, înseaaa* 
pentru fiecare tînăr a se forma ca



NICOL AE TĂUTU

în frumusețe 
toi ramuri de neon 
■clipind de tinerețe, 
țel și de beton!
urcă bucuria

:elat chilim,
nuritor tăria
construim!

duri^intătoare,

le solare, 
ndescent șuvoi!
deschise,

mii contur, 
ezătoare vise 
a de azur!

ște maci, puzderii, 
imuri largi deschid, 
ist al primăverii 
le partid!

irea sărbătoare
ecare cap de vacă furajată. Con
ții avem create, acestea le vomfo- 
isi <$4plin pentru a obține cît 
tai ■'rrntfte produse animaliere. A- 
îasta este hotărîrea noastră și o 
am îndeplini cu cinste.

SAVU MARIA
ivățătoare - Școala de 8 ani Teluș
S-au scurs 30 de ani de cînd, în- 

-o toamnă mohorîtă am pășit pra- 
ul celei dinții școli. S-au scurs 
nii! Amintirile începutului însă 
îi-au rămas neșterse. Și cînd în- 
îrc să le deapăn, mă mir cum nu 

se rupe firul.
Școala pe atunci, doar la înde- 

lîna celor avuți, ținea departe de 
a sute de copii nevoiași, iar învă- 
âtorul. la fel de oropsit, era lipsit 
i el și de zîmbet și de bucurii.
Da! Așa a fost pe timpul nedrep

ți orînduiri a burghezo-moșierilor. 
riața tWor ce munceau la orașe și 
ate ersyfără veștmînt, fără lumina 
are sifi dea sens.

n înaintat cu înalte trăsături mo
de, cu o concepție comunistă des- 
re muncă, viață, societate, înseam- 
ă să-și însușească temeinic învă- 
itura marxistă, politica partidului, 
1 lupte pentru înfăptuirea ei.
In această zi de sărbătoare pen

ii întreg tineretul patriei noastre, 
nerii din raionul Alba, își îndreap- 
i gîndurile pline de recunoștință 
ître cel ce le-a creat această viață 
ilnunată, plină de bucurii, către 
ărintele lor iubit Partidul Mun- 
toresc Romin, reînoindu-și angaja- 
entul de a munci cu toată dragos- 
a și elanul lor tineresc pentru în- 
tplinirea sarcinilor trasate de 
irtid^țentru propășirea și înflori- 
;a scSSpei noastre patrii.

IN CLIȘEE: (de la stingă la dreapta) 1. S-au însămînțat ultimele suprafețe ale gospodăriei colective din Galda de Jos. 2 Se 
execută copilitul roșiilor la gospodăria colectivă din Micești. 3. O parte din stupii gospodăriei colective din Benfc.

Spre bunăstare și fericire
Brăzdate adine de apa lină a Tîr- 

navei, ogoarele gospodăriei agricole 
colective din Mihalț, lucrate după 
cele mai noi reguli agrotehnice, ro
desc din an în an tot mai bogat, a- 
sigurînd un belșug de produse a- 
groalimentare colectiviștilor.

Cele peste 2.000 ha de teren ara
bil unite la un loc, folosite chibzuit 
și cultivate în mod rațional cu ce
reale, legume, viță de vie și diferite 
plante tehnice, vor aduce numai în 
acest an colectiviștilor din Mihalț un 
venit de aproape 4 milioane lei.

O mare sursă de venituri consti
tuie sectorul zootehnic care va a- 
junge pînă la sfîrșitul anului la un 
număr total de 940 taurine din care 
268 vaci cu lapte, 480 porcine din 
care 110 scroafe, 1.150 ovine din 
care 400 cu lină fină și semifină, 
peste 3.000 de păsări și altele. De

A venit însă o vreme cînd, condu
și de partidul lor. într-o frățească u- 
nire cei ce muncesc au sfărîmat lan
țurile robiei de veacuri. Și în mi
lioane de inimi au înflorit nădejdi. 
Muncitorul a pus mîna și a rostuit 
cu pricepere în țara care i-a fost 
întotdeauna scumpă șî care a deve
nit casa lui. Lucrătorul ogoarelor a 
pornit și el cu rîvnă la muncă, iar 
învățătorul prețuit și stimat a prins 
a duce cuvînt nou în școală nouă.

Munca a învins. Și astăzi, cînd 
pe frontispiciul noilor fabrici și uzi
ne, a miilor de școli și așezăminte 
de cultură flutură flamuri vestind 
marea sărbătoare de 1 Mai, sînt 
mereu cu inima și gîndul la cei 40 
de elevi ai mei în a căror copilărie, 
veghiată cu grijă de partid, se o- 
glindește viitorul lor luminos.

TRIF TRAIAN
frezor — S.A.C. Alba lulia

Muncesc într-un atelier înzestrat 
cu mașini și utilaje modeme, de 
înaltă tehnicitate, creație a regimu
lui nostru democrat-popular. De mic 
copil doream acest lucru. Și dorin
ța mea a devenit realitate. Am ur
mat școala profesională, calificîn- 
du-mă în meseria de frezor. Chiar 
din prima zi de cînd lucrez în a- 
cest atelier am simțit sprijinul to
vărășesc al comuniștilor care m-au 
ajutat și m-au îndrumat în muncă. 
Și cu ajutorul lor am reușit să mă 
încadrez în rîndul muncitorilor frun
tași. Pentru rezultatele muncii mele, 
comuniștii m-au primit în rîndurile 
lor.

Sînt elev în clasa a X-a la liceul 
seral. Gîndul meu este să termin li
ceul și apoi să urmez o școală teh
nică pentru a-mi putea aduce o con
tribuție și mai de seamă la îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid. 
Avînd create toate condițiile sînt 
convins că planurile mele de viitor 
vor deveni fapte împlinite. 

asemenea, pe lîngă construcțiile e- 
xistente pentru adăpostirea cores
punzătoare a efectivelor de animale 
în continuă creștere, se va mai con
strui în acest an un grajd de 100 
capete taurine și o maternitate pen
tru 50 scroafe.

Dezvoltarea multilaterală a dus 
în scurt timp la întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriei co
lective, la creșterea necontenită a j 
averii obștești. La cele peste 
2.100.000 lei fond de bază se vor 
mai adăuga în cursul acestui an a- 
proape 600.000 Iei. Creșterea bună
stării colectiviștilor este oglindită 
prin faptul că numai în ultimii 4 
ani. în comuna Mihalț s-au con
struit 304 case noî de locuit, printre 
care se numără cele ale colectiviș
tilor Frunea Gheorghe, Muntean, 
Onuc, Stînea Gheorghe, Sîntimbrean 
David, Avram Alexandru, Florea 
Cornel, Uscă Octavian, Crișan Is- 
tin și a multor altora care lucrează 
zi de zi eu multă dragoste în gos
podăria colectivă pentru a obține tot 
mai multe produse vegetale și ani
male, realizînd cu pași repezi o con
tinuă bunăstare și fericire a colec
tiviștilor.

G. SZABO
------------------------- -------------------------------

MAREA SĂRBĂTOARE 
A CELOR CE MUNCESC
(Urmare din pag. l-a)

interne, productivitatea muncii a 
crescut cu 2,3 la sută față de sar
cina planificată, obținîndu-se în a- 
celași timp însemnate economii îa 
prețul de cost al produselor, eviden- 
tiindu-se Depoul de locomotive 
C.F.R. Teiuș, U.C.M. Zlatna, E. M. 
Zlatna, Întreprinderea de panifica
ție, secția Ateliere centrale, fabrica 
„Ardeleana" și altele.

Pe ogoarele gospodăriilor colec
tive. colectiviștii au muncit cu în
suflețire pentru a pune baze obți
nerii unor bogate recolte de 
cereale în acest an. Ei au 
reușit cu ajutorul mecanizatorilor de 
Ia S.M.T. să execute la timp și în 
bune condițiuni însămînțările agri
cole de primăvară. Dezvoltarea mul
tilaterală a gospodăriilor colective 
a dus la creșterea nivelului de trai 
material și cultural al colectiviștilor.

Acest 1 Mai găsește forțele care 
luptă pentru pace, democrație și so
cialism, tot mai puternice. In lu
mea capitalistă, clasa muncitoare a- 
vînd în frunte pe comuniști, desfă
șoară eroice bătălii pentru un trai 
mai bun. democrație și progres so
cial. Odiosul sistem colonialist pri
mește noi lovituri din partea miș
cării de eliberare națională. Uriașa 
mișcare a popoarelor pentru apăra
rea păcii dobîndește o amploare tot 
mai mare în lupta pentru zădărni
cirea uneltirilor imperialiste.

IN CLIȘEU: Corul colectiviștilor romîni și germani din Berghin.

Cîntec nou deasupra satelor
Cînd soarele se ascunde după 

dealuri și umbrele serii coboară lin 
peste așezări mici sau mari, cîntecul 
ce însoțește munca colectiviștilor 
în cîmp, se mută în sat. Se întorc 
oamenii veseli de pe ogoare. Văd de 
cele de trebuință prin ogrăzi. A- 
poi, pe un drum bine știut își în
dreaptă pașii spre căminul cultural. 
Și, de aici, cîntec nou răzbate pu
ternic din sute de glasuri.

Tîrziu apoi în ceasurile de odih
nă, tineri sau vîrstnici se despart. 
Becurile se sting unul cîte unul și 
peste sat se așterne liniștea. Cio
tul ce însoțea munca și viața oa
menilor de azi însă reîncepe cu și 
mai multă vigoare a doua zi, în 
zilele ce urmează. Cîntă corul co
lectiviștilor din Stremț „Partid pă

Partidul și guvernul nostru mili
tează cu fermitate pentru pace. Ro
lul activ al țării noastre pe arena 
mondială își găsește expresia în 
extinderea relațiilor diplomatice, e- 
conomice și culturale ca toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor so
cială, pe baza principiilor coexisten
ței pașnice, în diferite inițiative și 
propuneri la O.N.U. și în alte orga
nisme internaționale.

„In prezent — se spune în Decla
rația cu privire la poziția Partidului | 
Muncitoresc Romîn în problemele 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale — se afirmă mai pu- 
puternic ca oricînd rolul istoric al 
clasei muncitoare ca cea mai înain
tată forță a societății, rolul partide
lor comuniste și muncitorești ca a- 
vangardă a maselor largi populare 
în lupta pentru socialism și pace".

Unitatea tot mai strinsă a miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale, întărirea coeziunii și soli
darității țărilor socialiste constituie 
chezășia victoriei în lupta pentru 
cauza socialismului și păcii.

Sărbătorind ziua de I Mai, oa
menii muncii din raionul nostru, a- 
lături de întregul popor muncitor, 
însuflețiți de încrederea nețărmurită 
în justețea politicii partidului, își 
vor demonstra încă o dată hotărî
rea de a merge mereu înainte pe ca
lea arătată de partid, calea socialis
mului victorios.

rinte-al bucuriei", „Hora colectiviș
tilor" și „Țarina de la Găina". Și 
împreună cu el cîntă tot satul. Urcă 
pe scenă colectiviștii din Vințul de 
Jos și nu-i unul din cei prezenți în 
marea sală a căminului, în inima 
căruia să nu rodească floarea bucu
riei cînd brigada artistică de agi
tație prezintă programul „înflorește 
belșugul pe ogor".

Oamenii își cîntă munca și viața 
lor nouă, mereu mai frumoasă, mai 
înfloritoare căci alții sînt azi oame
nii satelor, altele li-s și cîntecefe. 
Acum chiar și doina aduce a 
cînt de biruință. Apărută pe făga
șul rosturilor celor noi, denumirea 
de artist amator cinstește azi nu
mele a peste 4.000 de oameni ai 
muncii din satele raionului. Urcă 
pe scenă colectiviștii Achim Maria 
din Mihalț, lacșa Cornel și Popa 
Elisabeta din Cricău, Miclea Aure
lia și Iancu Ileana din Bucerdea Vi- 
noasă și mulți alții ca ei. înalță 
cmt nari'd'ibii, noii lor vieți, sute 
de colectiviști romîni, maghiari și 
germani din satele noastre.

------ Tineri la-------  
volanul tractorului

începutul a fost același pentru 
toți cei 845 elevi ai Școlii profe
sionale de mecanici agricoli di« 
Alba lulia.

—■ Am îndrăgit tractoarele în
că de copil văzîndu-le brăzdînd 
ogoarele gospodăriei noastre co
lective din Pian — își mărturisește 
gîndurile Pașca Miron din anul 
III ori de cîte ori vine vorba des
pre acest lucru. Și-apoi acum, 
după ce le-am pătruns tainele, 
mi-s și mai dragi — o spune tot el. 

Și, la fel cu Pașca Miron gîa- 
desc toți elevii școlii. Au nutrit 
dorința de a deveni tractoriști. In 
cale nu le-a stat nici o piedică. 
Dimpotrivă. Li s-au deschis căi 
largi pentru a-și putea realiza 
fiecare visul.

Așa a fost ani de-a rîndul la 
început de toamnă și așa a fost 
și anul trecut. Au pășit pe porțile 
orimitoare ale școlii Brătean Gh., 
Hațegan Nistor, Copac Romulus, 
toți cei 275 elevi din anul I în
conjurați cu căldură atît de pro
fesori și maiștrii cît și de colegii 
lor mai mari.

. Au trecut apoi zilele toamnei. 
S-au scurs tot mai rodnice și cele 
ale iernii și a venit primăvara. 
Elevii din anii II și Ill au plecat 
la practică urmăriți cu jind de 
cei mici.

— Vă . așteptăm să vă întoar
ceți cu vești bune. Să ne spuneți 
și nouă cum v-ați descurcat în ate
lierele stațiunilor saa pe tractoare 
la arat și semănat — le-an cerat 
mezinii celor ce plecau.

1 Să se întîlnească cu spusele eelor 
I plecați la practică, elevii din anul 
' I n-au avut încă prilejul. Vești
i bune despre ei însă au sosit la

scoală. Elevii Javlă Alexandru?!
j Puia loan, Florea Nicolae, Pitic 
! Laurean, Fulea Ioan din anul II 
ț și-au dovedit cu prisosință îndemî- 
! narea în atelierele S.M.T.-urilor
j din regiune, iar Potinteu Vasile,

Todorescu loan, Comșa Ghear- 
ghe, Moga Avram și mulți alți 
elevi din anul 111 au executat nu
mai lucrări de calitate pe ogoa
rele gospodăriilor colective unde 
au fost repartizați, semn că încă 
de la început au pornit cu pasiu
ne să stăpînească volanul tracto
rului. Și... elevii din anul I sînt 
datori să le urmeze exemplul!



IN ACESTE ZILE PE OGOARE
Gospodăriile colective din raion au terminat 

însămînfatul porumbului

Oamenii muncii scriu ziarului

In ziua de 30 aprilie gospodăriile 
••lective din raionul nostru au ter
minat însămînțatul porumbului pen
tru boabe pe întreaga suprafață de 
peste 7.000 ha. Datorită măsurilor 
luate din timp pentru organizarea 
temeinică a muncii și folosirii din 
plin a capacității de lucru a mași- 
■îlor agricole, această lucrare a 
fost terminată într-o perioadă mai 
scurtă decît anul trecut și executată 
>« condiții agrotehnice superioare.

Printre primele care au terminat in- 
sămînțările se numără gospodăriile 
colective din Galtiu, Stremț, Oarda 
de Jos. Cricău și altele.

In aceste zile, colectiviștii spri
jiniți de către mecanizatori lucrează 
din plin la Întreținerea culturilor. 
Pînă în prezent au și fost prășite 
însemnate suprafețe cultivate cu 
cartofi, floarea-soarelui și sfeclă de 
zahăr.

Culturi intercalate pe suprafețe cît mai mari
Convinși de avantajele mari 

care Ie are cultura intercalată 
porumbului cu fasole și dovleci, 
îectiviștii din raionul nostru acordă 
în aceste zile o atenție deosebită în- 
sămînțării unor suprafețe cît mai 
mari cu asemenea culturi.

La gospodăria colectivă din Cri
cău, de exemplu, pe cele 330 
ha însămînțate cu porumb, pînă la 
data de 29 aprilie, s-au însămînțat 
intercalat cu fasole și dovleci 270 ha. 
cu 20 ha mai mult decît a fost pre-

pe 
a 

co-

văzut în planul de producție pe a- 
nul 1964. Exemplul bun al colecti
viștilor din Cricău trebuie să fie 
urmat de toate unitățile agricole so
cialiste din raion și odată cu termi
narea însămînțării porumbului să 
se treacă la însămînțarea culturilor 
intercalate pe suprafețe cît mai 
mari, respectîndu-se întocmai reco
mandările organelor Consiliului a- 
gricol raional în ce privește densi
tatea cuiburilor la hectar.

Vița de vie altoită aduce an de a n venituri bănești tot mai mari co
lectiviștilor din Mihalț.

!W CLIȘEU: Un aspect din timpul lucrului în pepinieră.

Pe malul
(Urmare dfci pag. l-a)

Pentru complicatul proces al 
transformării argilei în produse re
fractare, pentru drumul lung pe 
«are materia primă îl străbate pînă 
la produsul finit într-un timp foarte 
scurt, procedeele tehnice moderne și 
utilajul cu care va fi înzestrată fa
brica, realizat în mare parte de u- 
zinele țării, vor asigura obținerea 
rnaor produse de înalt nivel calita
tiv. Obținerea unor produse care să 
întrunească condițiile cele mai pre
tențioase privind rezistența la șoc 
termic, la compresiune, la atac chi
mie și la temperatură înseamnă mai 
mult oțel, mai multă fontă, 
neulte mașini și tractoare. In 
lioanele de tone de metale pe 
siderurgiștii le vor realiza în
viitori vor trebui citite și paginile

mai 
mi- 

care 
anii

♦♦--------------------------------

Mureșului
pe care acum constructorii, iar mai 
tîrziu muncitorii acestei fabrici, 
le scriu, pregătind sau dînd forme 
noi pămîntului din dealul Bilagului. 
Pentru că de la Alba lulia, din lo
cul și din pămîntul de unde se fă
ceau oale și țigle în modul cel mai 
rudimentar, vor porni anual spre 
cuptoarele veșnic aprinse ale mari
lor oțelării 260.000 tone de materia
le refractare.

★
Cînd constructorii se vor retrage 

spre alte locuri, „unde nu se întîm- 
pla nimic" pînă acum, vor lăsa în 
urmă o altă mare fabrică, în care 
oamenii și tehnica contemporană 
vor scrie alte pagini, pagini noi, în 
istoria străvechiului oraș de pe ma
lul iMureșului.

I. COSTEA și AL. BRAD

irectiiului
Meleagurile hunedorene, sălaș al 

atîtor relicve prețioase ale trecutu
lui, deschid larg filele istoriei po
porului nostru. O vatră străveche, 
un zid ruinat, un monument, repre
zintă, în parte, fiecare, o epocă, în- 
cepînd cu Comuna primitivă.

Străvechiul Apulum al Daciei li
bere — Alba lulia, — orașul acesta 
așezat pe Valea Mureșului, păstrea
ză și el, pînă astăzi, multe docu
mente ale istoriei patriei noastre. Și 
aici, ziduri, clădiri sînt întreținute 
cu atenție, restaurate. Vizitatorul de 
astăzi al acestor locuri este călău
zit în primul rînd să vadă cetatea 
orașului, o construcție medievală cu 
bastioane, cu minunate porți în stil 
baroc și clădiri ridicate pentru ne
voile militare ale acelor vremuri. 
Este un monument unic de acest fel. 
Atrage atenția celula de deasupra 
porții principale a cetății, unde a 
fost închis Horia înainte de a fi tras 
pe roată. In catedrala romano-cato- 
lică, aflată pe platoul cetății, se 
păstrează sarcofagele lui Ioan de 
Hunedoara, al fiului și fratelui său.

In incinta cetății se află unul din-

tre cele mai vechi și mai bogate 
muzee din Transilvania. Obiectele, 
mai multe de 20.000 la număr, re
flectă orînduirile comunei primitive 
și sclavagistă, în special antichita
tea romană precum și feudală.

O clădire situată în partea de 
nord a cetății atrage in mod deo
sebit atenția prin stilul ei arhitec-

File din istoria orașului Alba lulia

tonic. Aici se află vestita bibliotecă 
„Battvaneum". Ea cuprinde 56.000 
de volume — cărți rare, manuscrise 
și codexuri, incunabule. Cunoscută 
și peste hotare, adeseori ea este vi
zitată de către oamenii de știință 
străini. Intr-una din zile am întîl- 
nit cîțiva savanți cehi. Studiau în 
bibliotecă cărți vechi, documente is
torice unice.

Bibliotecarii mi-au arătat citeva 
volume, unele unice în lume prin 
conținut sau frumusețea tipăriturii. 
Am văzut „Codex aureus“ din tim
pul lui Carol Magnul, scris pe per
gament cu litere de aur, între

Cine știe meserie cîștigă
Mereu în pas cu ridicarea nive

lului profesional al tinerilor mun
citori, organizația de bază U.T.M. 
și conducerea administrativă a 
U.C.M. Zlatna, pe lingă alte meto
de folosite în acest scop, a organi
zat zilele trecute un concurs pe te
ma „Cine știe meserie cîștigă". Con- 
curenții? Muncitori din toate sec
toarele U.C.M. Zlatna.

Bine organizat, concursul s-a 
bucurat de multă apreciere din par
tea celor peste 200 de muncitori 
(colegi ai concurenților). Lucru 
de altfel firesc. Concurenții pe lin
gă că s-au dovedit buni cunoscători 
ai temelor la 
rat, 
lor prezenți din experiența muncii 
lor metode demne de urmat. Și. 
la finele concursului, cei mai buni 
din cei buni s-au dovedit a fi tova
rășii Damian Dumitru, SencherA., 
Moldovan Ioan, Petrean Nicolae, 
Oaie Gheorghe si alții.

ROMAN GHEORGHE 
maistru mecanic

care au concu-
au împărtășit totodată ce-

„Textila1u

In sprijinul campaniei de primăvară
Pentru continua ridicare a nive

lului profesional al colectiviștilor, 
am organizat în cadrul bibliotecii 
comunale, cu ajutorul colectivului 
voluntar și în colaborare cu comi
sia de femei din gospodăria colec
tivă Teiuș, o seamă de acțiuni cu 
cartea menite să ducă la continua 
îmbogățire a cunoștințelor acestora. 
Cunoscut fiind faptul că gospodăria 
colectivă și-a propus în planul său 
să însămînțeze 491 ha cu porumb, 
de pe care să obțină o producție cît 
mai ridicată, am organizat o seară 
de întrebări și răspunsuri pe tema 
„Aplicarea îngrășămintelor și pre
gătirea terenului pentru cultura po
rumbului".

O altă cultură de bază din ca
drul gospodăriei noastre, este sfecla 
de zahăr care ocupă 60 ha.

Pentru a veni în sprijinul obți
nerii de producții mari și la aceas
tă cultură am organizat o seară de 
calcul cu ajutorul tov. inginer 

I Hrușcă Victoria cu tema „Cu cît
------------- ---------------------

SiPOIRT-

sporește producția la hectar folo
sind metode avansate".

O altă manifestare cu colectiviștii 
de la cultura mare a fost seara de 
întrebări și răspunsuri pe tema 
„Culturi intercalate". Aceasta am 
organizat-o cu scopul de a arăta 
colectiviștilor marea însemnătate pe 
care o au aceste însămînțări.

Ca urmare a acestor manifestări, 
mult apreciate de colectiviștii noș- 
trii, numărul cititorilor a crescut 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. De la 1 ianuarie bunăoară, 
în fișele bibliotecii au fost înscriși 
862 cititori din care 432 colecti
viști, care au citit peste 7.300 volu
me, în bună parte cărțile citite fiind 
strîns legate de munca lor de fie
care zi.

Pe viitor vom depune eforturi 
mai susținute pentru organizarea 
acțiunilor cu cartea, astfel ca biblio
teca să contribuie și mai mult la 
realizarea și chiar depășirea sarci
nilor care stau în fața gospodăriei 
colective.

Șirul succeselor echipei de fotbal 
albaiuliene din returul campionatu
lui regional de fotbal a fost între
rupt duminica trecută cînd echipă 
Refractara a întîlnit în deplasare e- 
chipa Textila din Sebeș.

Disputat pe un teren desfundat 
ca urmare a ploii căzute înainte cu 
o zi și în tot timpul jocului, meciul 
a fost lipsit de faze spectaculoase, 
s-a desfășurat slab din punct de 
vedete tehnic.

Dînd dovadă de o mai bună pre
gătire fizică și mai ales de mai 
multă voință de a cîștigă cu orice 
preț întîinirea, jucătorii echipei din 
Sebeș au obținut o categorică victo
rie învingînd echipa Refractara cu 
scorul de 5-2. Punctele gazdelor au 
fost realizate de către Naghi, minu
tele 9 și 52 și Cuteanu minutele 60, 
65 și 84. Pentru Refractara a în
scris Gogorici în minutele 76 și 80.

Dacă jucătorii albaiulieni ar fi 
menținut în continuare același ritm 
de joc ca în prima repriză, altul ar 
fi putut fi rezultatul. Dar spre re
gretul susținătorilor echipei, în re
priza secundă Dric, Popa, Roșea și 
Vasiu au fost de nerecunoscut, fapt 
ce a contribuit din plin la înfrînge- 
rea suferită.

CLASAMENTUL 
campionatului raional

fost omolo-

Victoria A.lulla 5 5 0 0 19: 3 10
Aurul Zlatna 5 4 0 1 9: 6 8
C. F. R. Teiuș 6 2 0 4 6:10 4
Recolta Galda 6 2 0 4 7:11 4
Ardealul A. lulia 6 2 0 4 10:18 4
Mureșul Vinț 6 2 0 4 5: 9 4

Meciul Aurul Zlatna — Victoria
C.F.R. Alba lulia nu a 
gat.

778-820 și „Codex Burgundus" (Li
vre d-or), o lucrare a Renașterii, cu 
numeroase miniaturi. Cu emoție am 
cercetat scrieri ale clasicilor greci 
și romani; un dicționar de medici
nă, exemplar unic în lume, al me
dicului lui Traian, unul dintre cei 
mai de seamă medici ai antichității, 
în care se enumără o serie de spe
cii de plante medicinale din Carpa- 
ți. cu numele lor geto-dac; copia pe 
pergament a epistolelor lui Hora- 
țiu; lucrări ale umaniștilor italieni 
și germani: opere de știință și lite
ratură, manuscrise ale unor cursuri 
predate la colegiul din Kracovia și 
allele.

Oamenii de știință găsesc aici, de 
asemenea, cărți din secolele XIII- 
XV! I de chimie, fizică, matematică, 
geometrie, geograf ie-cosmograf ie,
astronomie, ștb’nțele naturii, 
tectură, filozofie, documente 
toare la istoria țării noastre, 
va timp clădirea bibliotecii, 
rei temelie a fost pusă în 1719, a 
devenit un adevărat șantier. Ea se 
restaurează. Se repară totodată și se 
aduce la forma inițială și vechiul 
observator astronomic din incinta 
clădirii, prima instituție științifică de 
acest fel din țară.A. Z.

arhi- 
referi- 
De cît- 
a că-

NAGHI TATIANA

CLASAMENTUL

19
19
19
18
19
18

12
11
10

C.F.R. Simeria 
Min. Anlnoasa 
Aurul Brad 
Constr. Huned. 
Parîngul Lonea 
Minerul Vulcan
Refractara Alba 19 
Jiul II Petrila 18 
Textila Sebeș 19 
Știința Petroșani 19 
Minerul Ghelar 18 
Dacia Orăștie 19 
Retezatul Hațeg 19 
Minerul Teliuc 19

4
3
4

8 6
9 3
9
7
8
8
5
7
4
5
2

2 7
5 7
2 8
2 9
6 8
2 9
6 9
311
4 13

30:14 28 
40:21 
45:21 
28:18 
27:18 
42:22 
25:44 
30:24 
34:30 
21:33 
21:37 
36:42 
20:41
16 50

25
24
22
21
20
19
18
18
16
16
14
13
8

In mijlocul colectiviștilor
Continuîndu-și „turneul" întreprins 

în satele raionului, brigada artistică 
de agitație a lucrătorilor O.C.L. Co
merț mixt din orașul nostru a pre
zentat, sîmbăta trecută, pe scena 
căminului cultural din Micești piesa 
de teatru „Meci la Chițăoani".

Inspirată din viața de zi cu zi a 
unei gospodării colective, piesa a 
plăcut mult celor peste 250 de spec
tatori prezenți în sala căminului x/' 
cultural, care i-au aplaudat îndelungjr*x 
pe talenfații artiști amatori, care au 
dat viață scenei.

In încheierea spectacolului, în- 
numele spectatorilor, tovarășul Ru- 
su Vasile, directorul căminului cul
tural din Micești, a adresat mulțu
miri artiștilor amatori de la O.C.L. 
Comerț mixt, invitîndu-i și în viitor 
pe scena căminului cultural din Mi
cești.

I. MARIAN
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METALURGICE ZLATNA
Felicită cu prilejul zilei de 1 Mai 1964 colec

tivul său de muncă și adresează un călduros salut 
tuturor oamenilor muncii din raion, care prin munca 
lor harnică contribuie la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor, la continua înflorire economică și social- 
culturală a raionului nostru.
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I EXPLOATAREA MINIERĂ ZLATNA |

RAIONUL ALBA ă
■ ANGAJEAZA:

— ingineri mineri
— ingineri mecanici
— ingineri chimiști
— tehnicieni topografi
— tehnicieni geologi
— maiștrii mineri

Mr
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