
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, DNIȚI-VAl

ANUL XV. Nr. 773
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Colectivul de muncă de Ia Ate
lierul de zonă C.F.R. Alba lulia și-a 
luat importante angajamente in cin
stea zilei de 23 August. Muncind cu 
însuflețire pentru respectarea cuvîn- 
tului dat, colectivul de muncă de aici 
a obținut rezultate deosebite. Astfel, 
planul de producție pe primul se
mestru al anului a fost depășit cu 
4,1 la sută față de 2 la sută, cu 3,1 
la sută a crescut productivitatea 
muncii față de 2 la sută cit era 
angajamentul, iar la prețul de cost

s-au realizat economii în valoare de 
11,500 lei.

Pînă la 23 August, angajamentul 
muncitorilor de Ia Atelierul de zonă 
C.F.R. era să repare peste plan 60 
vagoane. Ei au reparat pînă în pre
zent 65 vagoane, îndeplinindu-și cu 
cinste și acest angajament.

Tot în această perioadă a fost 
colectată și expediată cantitatea de 
229.000 kg fier vechi și 33.000 kg 
fontă.

In aceste zile colectivul de mun-

In cinstea celei de a XX-a aniversări
Față nouă orașului și satelor 

in intîmpinarea marii sărbători
UTILAJE NOI

a eliberării
că de la Atelierul de zonă C.F.R. 
desfășoară tot mai larg întrecerea 
socialistă pentru a cinsti măreața 
sărbătoare db la 23 August cu noi 
succese în producție.

Cu planul îndeplinit la fiecare sortiment
Ca peste tot, în întreaga țară, oa

menii muncii d'n raionul nostru des
fășoară larg întrecerea socialistă, 
muncesc cu dragoste și entuziasm 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea măreței sărbători 
de la 23 August, cea de a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei. Pe 
ogoarele gospodăriilor colective, co
lectiviștii sprijiniți de mecanizatori 
string recolta de grîu de pe ulti
mele suprafețe, pun bazele recoltei 
anului viitor. Peste tot se muncește 
cu însuflețire pentru a cinsti marea 
sărbătoare a eliberării cu rezultase 
din cele mai importante.

Numeroase colective de muncă, 
printre care cele de Ia U.C.M. Zlai- 
na, Depoul de locomotive C.F.R. Te- 

^ius și altele și-au îndeplinit și de- 
"pășit de pe acum angajamentele în 

producție, angajamente închinate zi- 
. lei de 23 August. Entuziasmul cu

jT* care toți oamenii muncii din raion
muncesc este concretizat în înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
producție la toți indicatorii, în ho- 
tărîrea lor de a merge din victorie 
în victorie pe calea arătată 
partid.

Este o tradiție a poporului 
tru ca, în pragul acestei mărețe 
bători nu numai mina, uzina 
fabrica, atelierul șau șantierul să-și 
pună haină de sărbătoare ci și ora
șele, comunele și satele. Acum în 
pragul marii aniversări, în întreg 
raionul nostru se desfășoară o în
trecere entuziastă avînd ca obiectiv 
mai buna gospodărire și înfrumu
sețare. Orașul, comunele, satele, 
cartierele, străzile — oglindă a 
spiritului gospodăresc al cetățea
nului — capătă mereu o nouă în
fățișare. Zeci de mii de oameni ai 
muncii, tineri și vîistnici, femei și 
/bărbați participă activ la acțiunile 

‘patriotice inițiate de sfaturile popu
lare. Orele de muncă patriotică în 
raion, efectuate de cetățenii orașu
lui Alba lulia și cei din comune și 
sate, ca și valoarea lor, sînt de or
dinul sutelor de mii. întreținerea 
drumurilor comunale pe o lungime 
de peste 110 km, executarea a pes
te 4.000 m.p. trotuare, plantarea în 
parcuri și pe marginea drumurilor 
a 13.000 pomi și arbori ornamentali 
dau un aspect tot mai frumos 
șului și comunelor din raionul 
stru.

Se poate vorbi de realizările 
portante în ceea ce privește 
strucțiile și întreținerile de ! 
întreținerile și reparațiile de poduri 
și podețe la sate, construcții și re
parații de fîntîni, amenajări de te
renuri sportive și altele. Trebuie 
menționat, printre altele, că s-a dat 
o mai mare importanță unor lucrări 
menite să schimbe aspectul gospo
dăresc al satelor, prin aliniere de 
garduri, prin curățitul și întreține
rea șanțurilor etc.
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Pârtie ipînd la gospodărirea și în
frumusețarea orașului și comunelor, 
a cartierului și străzii, sau a pro
priei lor case, cetățenii raionului 
nostru se achită de o îndatorire ob
ștească deosebit de importantă.

In puținul timp care ne mai des
parte de ziua de 23 August, orga
nizațiile de partid și U.T.M., comi
tetele și comisiile de femei, comite
tele de străzi și de blocuri, comite
tele de cetățeni și deputății vor tre
bui să desfășoare o largă muncă 
politică și organizatorică în vede
rea mobilizării tuturor cetățenilor la 
acțiuni menite să ducă la obținerea 
de noi succese în ce privește buna 
gospodărire și înfrumusețare a ora
șului, comunelor și satelor, ca a- 
cestea să îmbrace haină nouă în 
cinstea marii sărbători. întrecerea 
patriotică ce se desfășoară între co
mune și sate să fie ridicată pe o 
treaotă superioară. Gospodarii ora
șului și ai comunelor să facă din 
aceasta o problemă la ordinea zi
lei.

In prezent în orașul Alba lulia se 
lucrează de zor la repararea și zu
grăvirea clădirilor, se fac lucrări de 
întreținerea parcurilor și zonelor 
verzi, se repară străzi. La Zlatna și 
Teiuș, la Vintul de Jos și Ciugud, 
cetățenii pregătesc comunelor haine 
de sărbătoare.

Cea de a XX-a aniversare a eli
berării patriei noastre va trebui să 
găsească raionul nostru mai fru
mos, mai bine gospodărit. Aceasta 
va trebui să constituie o sarcină 
pentru fiecare organizație, de bază 
și sfat popular, o îndatorire cetățe-

An de an cooperația meșteșugă
rească din raionul nostru s-a dez
voltat și și-a lărgit activitatea. Au 
luat ființă noi secții și ateliere pen
tru deservirea populației. Unitățile 
de producție au fost dotate cu ma
șini și utilaje care contribuie la creș
terea productivității muncii.

Astfel, la cooperativa „Mureșul" 
au intrat de curînd în producție uti
laje noi: o mașină circulară la sec
ția de confecționat lăzi, la secția tă- 
băcărie s-a instalat și pus în func
ție o mașină de fălțuit, iar la secția 
blănărie-cojocărie o 
piei.

Dotarea cu piese 
la obținerea de noi 
lucrătorii de aici 
celei de a XX-a 
rării.

mașină de ras

noi a contribuit 
succese pe care 
obțin în cinstea 

aniversări a elibe-
le

Succese de seamă
de 
ob-

O întrecere însuflețită se desfășoa
ră la Iprodcoop Alba lulia. Harni
cul colectiv de muncă de aici, de
pune eforturi sporite pentru a înde
plini și depăși sarcinile din planul 
de producție și angajamentele luate 
în cinstea zilei de 23 August.

Pe trimestrul doi al anului In 
curs, producția globală a fost reali
zată în proporție de 116,79 Ia sută, 
iar producția marfă în proporție de 
102 la sută. Demn de remarcat esle 
faptul că în această perioadă planul

de producție a fost îndeplinit și de
pășit la fiecare sortiment în parte. 
Astfel, secțiile din Dobra și Petreștî 
și-au îndeplinit planul în proporție de 
123 la sută, iar secția tîmplărie din 
Alba lulia în proporție de 106 la 
sută.

La îndeplinirea sarcinilor de plan 
și ridicarea calității produselor, o 
contribuție de seamă și-au adus-o e- 
chipele conduse de tov. Dadeș Vic
tor și Vinersar Simion.

'Continuare în pag. 4-a)

Cu multă
Datorită muncii însuflețite, a har

nicilor colectiviști și mecanizatori 
din raionul nostru, secerișul a și fosi 
terminat în unele gospodării colec
tive ca cele din Bucerdea Vinoasă, 
Sard. Galda de Jos. Cricău și alte
le. In multe unități agricole socia
liste se seceră ultimele hectare cu 
grîu. Sub îndrumarea permanentă a 
organizațiilor de partid. întrecerea

Lucrătorii întreprinderii 
panificație din Alba lulia 
țin pe zi ce trece succese tot mai 
de seamă în întrecerea organizată în 
cinstea celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Pe primul semestru 
al acestui an, producția globală a 
fost îndeplinită în proporție de 102,54 
la sută, producția marfă în propor
ție de 102,83 la sută, iar productivi
tatea a crescut cu 2,1 la sută.

De asemenea, pe primele două de
cade ale lunii iulie, produeția glo
bală a fost îndeplinită în proporție 
de 116,901a sută față de planul ini
țial. Q contribuție importantă la a- 
ceste realizări și-a adus-o secția I-a 
Alba lulia în frunte cu tovarășii L6- 
rint Ștefan, Deneșiu Ștefan, Oarga 
Dumitru, Vereș Iosif și alții.

PETRU TOTOIAN 
coresp. voluntar

însuflețire
pe egoare continuă intens în aceste 
zile la transportul snopilor și execu
tarea treierișului. pentru a se termi
na și aceste lucrări în timpul cel 
mai scurf. Pînă la data de 30 iulie 
în gospodăriile colective fruntașe în 
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Pentru recolta viitoare
Experiența unităților agricole frun

tașe din raion a dovedit că, obține
rea unei producții ridicate de grîu 
la hectar depinde în mare măsură 
de modul cum se alege și cum se

Un aspect la executarea arăturilor de vară la G.A.C. Ciugud.

pregătește terenul, de 
rr.inței și semănatului, 
pregătire șî executare a lucrărilor 
pentru semănatul griului începe de
vreme, odată cu recoltarea culturi
lor de vară.

Pentru a pune în valoare toate re
zervele ce le avem la îndemînă în 
vederea sporirii producției de grîu, 
Consiliul agricol raional a îndru
mat unitățile agricole ca odată cu 
secerișul să se îngrijească și de pre
gătirea recoltei viitoare. Țînînd sea
ma de aceasta, în majoritatea gos
podăriilor colective din raion, pa
ralel cu recoltarea cerealelor și eli
berarea terenului s-a trecut la exe
cutarea în ritm intens a arăturilor 
adînci de vară. Cele mai bune re
zultate în această direcție au fost 
obținute de către gospodăriile colec
tive din Ighiu, Bucerdea Vinoasă, 
Oarda de Jos și altele care au exe
cutat pînă la 28 iulie, arături pe su
prafețe între 120 și 140 hectare.

calitatea 
Procesul

se-
de

In întrecerea socialstă desfășurată 
în cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării, 
a fabricii de 
na“ obțin zi 
bune, lată-i
noilor mașini de ștanțat ei sporesc 
cu peste 50 la sută productivitatea 
muncii.

muncitorii secției croi 
încălțăminte „Ărdelea- 
de zi rezultate tot mai 
la lucru. Cu ajutorul

HĂRNICIE...

Situația recoltatului tn G.A.C. 
la 30 iulie 1964iulie 1964

Vinoasă

Jos
Jos

100% 
100% 
100% 
100% 
1000/6 
98% 
97«/o 
97% 
94o/o 
93% 
860/0 
81%
81 “/o
80% 
740/0 
73% 
68% 
66% 
58% 
55% 
45°/o 
44%

1. Bucerdea
2. Șard
3. Cricău
4. Galda de
5. Vințul de
6. Teiuș
7. Stremț
8. Oarda de Jos
9. Galtiu

10. Ighiu
11. Căpud
12. Cistei
13. Miceștî
14. Ciugud
15. Drîmbar
16. Mihalț
17. Benic
18. Alba lulia
19. Henig
20. Berghin
21. Totoi
22. Straja

Recoltatul trebuie^grăbit
Deși în majoritatea unităților agri 

cole din raion secerișul se apropie 
de sfîrșit, există totuși și gospodări-' 
colective, ce-i drept puține la nu 
măr, unde acțiunea de strîngere i 
cerealelor se desfășoară încă în mod 
nesatisfăcător. Numai așa se expl; 
că faptul că, pînă la data de 28 iu 
lie, la gospodăria colectivă din Ber 
ghin din cele 454 ha cultivate cu 
grîu, au fost recoltate doar 132 ha, 
la Stra ja din 180 ha abia 60 ha, iar 
la Totoi din cele 375 ha s-au recoltat 
120 ha. Și nu se poate spune că la

(Continuare în pag. 4-a)

Scoase proaspăt din forme, to
bele, gliserele, lagărele și roțile 
dințate sînt rînduite cu grijă. Cei 
11 muncitori din secția turnătorie 
a I.R.I.L. fac cerc în jurul lor. Șî 
pentru cîteva clipe le privesc așa 
fără grai.

Firul tăcerii se curmă apoi. In 
frunte cu tovarășul Groza Nicolae 
șeful secției, muncitorii își spun 
rînd pe rînd părerea despre mer
sul șarjei, despre calitatea piese
lor turnate. E un obicei statorni
cit de multă vreme aici și-i bogat 
în roade.

De altfel, mereu mai bogată este 
activitatea muncitorilor din secția 
turnătorie. încă de la începutul a- 
nului. Pornind cu toată rîvna în
trecerea socialistă în cinstea marii 
sărbători a eliberării patriei, har
nicii muncitori de aici au înmă- 
nunchiat lună de lună rezultate de 
seamă. Planul valorii producției 
globale pe primele șase luni bu
năoară, l-au îndeplinit în propor
ție de 169,15 la sută, angajamen
tul cu privire la producția marfă, 
pe aceeași perioadă, depășindu-1 
de peste 10 ori. Și munca lor har
nică, entuziastă, n-a rămas ne
răsplătită. Dovadă e trofeul pe 
care-1 dețin. Prin rezultatele obți
nute. situîndu-se în fruntea ce
lorlalte secții din întreprindere, 
secției turnătorie i-a fost acordat 
drapelul de secție evidențiată pe 
prima jumătate

însuflețiți de 
dite, muncitorii 
au pornit cu și 
re în întrecere, 
pe luna iulie nu le sînt cu nimic 
mai prejos decît cele de pînă a- 
cum. Șeful secției s-a dovedit la 
fel de bun organizator, iar tova
rășii Groza Ioan, Scheau Ioan, 
Mermezan Gheorghe, Popa Gheor- 
ghe și în general toți cei ce mun
cesc aici, la fel de harnici. Rezul
tatul? Planul valorii producției glo
bale a fost depășit pe luna iulie 
cu 41,60 la sută, ceea ce reprezin
tă depășirea de peste 8 ori a an
gajamentului luat la acest indica
tor. Și întrecerea muncitorilor sec- 
ției turnătorie continuă. 

a anului.
succesele dobîn- 

secției turnătorie 
mai multă hotărî- 
Și rezultatele de



Oameni $î cărfiAtestai de wvîață nouă
Nu cunosc și nici nu am avut de 

unde cunoaște istoria de început a 
Mihalțului, decît din spusele oame
nilor din partea locului. Cică. — 
mi-au împărtășit gindurile cîțiva 
uncheși cu tîmple sure — satul și-ar 
trage numele de la Banul Mihalcea. 
unul din conducătorii oștilor lui Mi
hai Viteazul, poposit pe aceste me
leaguri. Alții susțin însă că așeza
rea, de aici de pe malurile Mureșu
lui și Timavei, este mult mai ve
che, chiar dacă numele pe care-1 
poartă acum și l-ar fi căpătat doar 
fn urmă cu peste 300 de ani.

Și, poate dreptate mai multă au 
cei din urmă. Pămîntui fertil ce în
conjură satul, a atras oamenii spre 
aceste meleaguri încă din timpuri 
străvechi. Numai că. tot pe atunci 
s-a născut și pofta de acaparare. Și 
astfel, treptat, cele mai bune pămîn- 
turi au încăput pe mîini străine, ani 
mulți în șir marea masă a țărani
lor muncitori de aici fiind crunt ex
ploatată și asuprită, ținută în să
răcie și întuneric.

Astăzi însă, despre timpurile gre
le de atunci, mihălțenii aduc vorbă 
tot mai rar cu toate că în mintea 
celor vîrstnici ele încă mai stăruie. 
Ca peste tot în țară, luminile iui 
August 1944 au strălucit cu putere 
și deasupra acestei așezări. Și, oa
menii, sorbind forță din îndemnul 
și învățătura partidului, au pornit 
cu toată hotărîrea spre rosturi noi, 
înscriind an de an în cronica sa
tului fapte din cele mai de seamă.

Vino și vezi — sînt acum cuvin
tele cu care te întîmpină orice mi- 
hălțan, fie el tînăr sau vîrstnic, cît 
ce treci poarta satului. Și-i un în
demn firesc. Au ce arăta oamenii. 
Serile, fie ele cît de întunecoase, 
încă din 1954 nu mai constituie o

In centrul Mihalțului — magazinul universal.

Mîndrie colectivistă

cu
Ș> 
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Zilele verii fierbinți au poposit pe 
ogoarele gospodăriei colective din 
Mihalț ca o chemare. Grîul de pe 
cele 853 ha s-a copt și în sat e un 
continuu dute-vino.

Pe uliți, scîrțîind sub greutatea 
poverii, șir de care încărcate 
snopi se îndreaptă spre arii, 
aici, în locuri anume stabilite, 
gurile se înalță asemenea unor pi
ramide, în timp ce grîul gata ales 
în pîntecul .combinelor, transportat 
cu cai putere de camioanele gospo
dăriei, e pus la adăpost în magazii.

Așa a fost în zilele fiecărei veri 
din anii din urmă. Și așa-i și acum 
la Mihalț, munca spornică, rodul o- 
goarelor bogat, iar mîndria colecti
viștilor în plin suiș.

★
Spre viata cea nouă de azi, mi- 

hălțenii au pornit încă din primii ani 
ai eliberării. S-au simțit oamenii 
sțăpîni și pe ogor și pe munca lor. 
Și greu li s-a mai părut doar faptul 
că-și aveau fîșiile de’pămîrît împrăș
tiate în tot hotarul.

Mult însă, n-au stat să se zbată 
nici cu această greutate. îndemnul 
partidului a încolțit în tot mai multe 
inimi și, din vrere comună, a luat 
ființă gospodăria agricolă colectivă 
de aici, căreia legîndu-i numele de 
cel al satului, colectiviștii i-au dat 
denumirea de „Mihălțana".

De atunci, întorcîndu-și pentru tot- 
Seauna fața de la trecut, noii gos

piedică. S-a introdus lumina electri
că întii pe ulițele și în casele din 
centru, s-a extins apoi și în părțile 
de sat zise „Cinepi", „Pe Orbaic", 
„Deal" și „Șes“ pe aproape 4 km. 
Cu sprijinul statului și contribuția 
cetățenilor a fost ridicat în inima sa
tului un cămin cultural cum nu-i 
în tot jurul. Și tot aici a fost dat în 
folosință în 1962 magazinul univer
sal la construirea căruia nu-i om 
din sat care să nu știe cu cîtă hăr
nicie au muncit colectiviștii Cîm- 
pean Gheorghe, Bandol Floare, 
Breaz Gheorghe I. Mihăilă, Do- 
brescu Ana și mulți alții.

Au muncit și au izbindit mihălțe
nii. Și cele înfăptuite sînt mîndria 
tuturor. Scot oamenii satului de la 
inimă cuvintele despre colectiva din 
sat tot mai înfloritoare, despre fața 
nouă a Mihalțului, despre însăși 
viața lor primenită. Cei peste 300 
de analfabeti, moștenire de la, bur
ghezie. au încetat de a mai fi încă 
din 1954. Locul li l-au luat cei ă- 
Droape 200 fii ai satului care învață 
în școli medii și superioare, sutele 
de copii ce învață în școala de 8 
ani din sat lărgită în prezent cu în
că 4 săli de clasă. De veghe sănă
tății oamenilor stă azi dispensarul 
bine încadrat și utilat, iar hrană 
minții le sînt mihălțenilor cele a- 
proape 6.000 volume de cărți din 
bibliotecă, cinematograful și mani
festările tot mai alese de la cămi
nul cultural.

Ca peste tot, viața cea nouă a în
vins și aici. Cartea de aur a satu
lui însă e mereu deschisă, 
hărnicia brațelor, mihălțenii 
dăuga, cu pana prezentului 
torului, realizări și mai de 
la atestatul vieții lor noi de 

Și cu 
vor a- 
și vii- 
seamă 

azi.

podari i-au deschis porți largi belșu
gului și bunăstării. Gospodăria noas
tră dispune azi de 2.137 ha teren a- 
rabil — spun oricui cu mîndrie co
lectiviștii din Mihalț. Avem 38 ha 
vie pe rod și 12 ha livezi tinere, plan
tații din anii din urmă și o pepinie
ră de viță în suprafață de 16 ha să 
tst stai s-o privești — spun tot ei. 
Colectiviștii de aici vorbesc apoi cu 
aceeași îndreptățită mîndrie despre 
construcțiile zootehnice și gospodă
rești, despre cele 617 vite mari din 
care 184 vaci cu lapte, despre cele 
117 vițele care ca mîine se vor a- 
dătiga animalelor de producție. Și- 
au sporit apoi colectiviștii din Mi
halț doar în cîțiva ani numărul por
cilor la 324 capete și numărul aces
tora crește mereu prin cele 110 
scroafe de prăsilă. Numărul oilor a 
a juns de asemenea la 665, iar al găi
nilor și gîștelor la aproape 800.

Cu brațele lor harnice și cu 
demnul inimii colectiviștii, din 
halț și-au sporit mereu avutul, 
cît nimănui nu-i vine prea ușor 
cum să le socotească pe toate. A- 
verea obștească depășește 4.500.000 
lei, iar fondul de bază de 2.400.000 
lei la sfîrșitul anului 1963, va a- 
junge la 3.000.000 în acest an.

Devenită puternică și înfloritoare, 
gospodăria colectivă a revărsat șu
voi de belșug și bunăstare spre ca
sele tuturor colectiviștilor. Cum alt
fel s-ar putea explica prezența su-

în- 
Mi-
in- 
a-

Pe treptele ce urcă spre bibliote
că, o femeie de mult trecută urcă 
de mînă cu doi nepoței-. Pe la mij
loc se oprește să mai răsufle. Dar 
nu se lasă. După cîteva clipe ia 
din nou scările pieptiș. Ionel, u- 
nul din nepoți, elev în clasa a 
II-a vrea o carte de povești din 
care să-i citească și surioarei care 
încă n-a apucat să meargă la 
școală. Și... iată-1 coborînd în 
mîini cu cartea dorită.

In fișele bibliotecii din Mihalț 
s-a mai adăugat un nume. Cel 
de al 961-lea din acest an, căci 
atîți cititori are pînă acum biblio
teca de aici. Și numărul cititorilor 
va fi cu siguranță pînă la sfîrși
tul anului mult mai mare. Che
zășie acestui lucru îi este setea de 
cultură a colectiviștilor, dorința 
lor arzătoare de a cunoaște cît 
mai multe. Citesc și învață oame
nii satului, fie că sînt tineri sau 
vîrstnici. Breaz Simion, Cîrnaț 
Matei, Comșa Onica, Decean Flo
rian și mulți alții, spun oricui de 
ce mare folos le-au fost cele citite. 
Și, asemenea lor, despre învăță
mintele culese din cărțile „Cloco- 
te“, „Cordovanii" sau „Așa s-a 
călit oțelul", ca și din cele pri
vind cultura plantelor și crește
rea animalelor vorbesc cu interes 
toți colectiviștii.

Așa-i în zilele noastre la Mi
halț. Oamenii citesc, învață. Cele 
5.960 volume din bibliotecă cir
culă din mînă în mînă.

Transformatorul... Prezența lui 
indică lumini pe uliți și în casele 
colectiviștilor.

telor de case noi construite în anii 
din urmă,'sau mărfurile cumpărate 
de colectiviști de la cooperativa din 
sat care, numai în primele șase 
luni ale acestui an, însumează 
2.764.000 lei? Și-apoi despre bogă
ție vorbesc încă multe și multe alte 
lucruri.

Sub conducerea partidului, belșu
gul și-a spus cuvîntul și aici în sa
tul de pe malul bătrînei Tîrnave. Mi
halțul a renăscut, oamenii au cres
cut. Și tineri sau vîrstnici, colecti
viștii de aici pășesc spre viitorul și 
mai luminos cu aceeași mîndrie co
lectivistă care le-a însoțit tot timpul 
munca și realizările de pînă acum.

O parte din multele construcții z ootehnice și gospodărești ale G.A. C. Mihalț.

IN CLIȘEU : Clădirea căminului cultural, una din podoabele Mihal
țului de azi..

Profiluri contemporane
Președintele colectivei

Mureș, 
a îm-

Crescut aici în satul de pe 
tovarășul Bedelean Gheorghe 
părtășit din plin viața consătenilor 
săi. Copil fiind, cu mulți alții de o 
seamă, a cules spini în tălpile goa
le, păscînd vitele. La ani mai mari 
apoi, a pus umărul Ia greutățile tim
pului, fără însă să le poată urni din 
loc.

Adevărata viață a tovarășului Be
delean Gheorghe, ca de altfel a 
tuturor țăranilor muncitori din Mi
halț a început abia după eliberarea 
patriei și mai ales după crearea gos
podăriei colective. Știindu-I destoi
nic, oamenii l-au ales să le fie con
ducător pe noul drum. Și de atunci 
din 1959, tovarășul Bedelean 
Gheorghe e același om neobosit. 
Gîndește, aleargă și se zbate pen
tru ca gospodăria să devină mereu 
mai puternică și mai înfloritoare. 
Unde nu te gîndești acolo 
sești — spun colectiviștii 
președintele lor. Și pentru munca 
sa fără zăbavă oamenii îl 
ză si-1 stimează.

îl gă- 
despre

urmea-

din 
s-au pomenit întrebîndu-se : 
vrînd oare Ironim?
însă colectivistul Patachi 
nu și-a lăsat consătenii să 

S-a

Tată și fiu aceeași profesie
Ce-i drept, fără prea multă școa

lă. colectivistul Patachi Ironim era 
totuși cunoscut în sat ca un om cu 
minte ageră. Și, încă cu ani în ur
mă, văzîndu-1 dînd ocol tractoare
lor care brăzdau ogoarele gospodă
riei, mulți dintre colectiviștii 
Mihalț 
ce o fi

Mult 
Ironim 
se zbată cu această întrebare, 
prezentat la conducerea gospodăriei 
și și-a spus păsul. Aș vrea, dacă nu 
aveți nimic împotrivă, să mă fac 
tractorist. Și sprijin pentru a-și îm
plini dorința a găsit și în rîndul co
muniștilor din gospodărie și în al 
celor de la S.M.T. undjks-a califi
cat.

S-a întors apoi tovarășul Patachi 
Ironim din nou în gospodărie. A 
urcat la volanul tractorului și a dat 
prin fapte răspuns vechii întrebări 
pe care și-o puneau colectiviștii. Ba 

mai muit, l-a îndrumat și pe fiul 
său Victor spre școala de tractoriști. 
Și acum tată și fiu, aceeași profe
sie, cei doi tractoriști sînt într-o în
suflețită întrecere pentru roade 
mari.

Sfătuitori pentru mici și mari
Rusneac,

aici insă 
lor. Și,

copii-

Soții Maria și Moise 
n-au multă vreme de cînd au venit JL 
în Mihalț. Colectiviștii de insă 
îi consideră ca pe copiii 
nu fără temei. Cu firea lor domoa- 
lă și vorba clară, cei doi învățători 
au cucerit nu numai inimile 
lor ci și ale celor mari.

Termină soții Rusneac o 
scoală, dar nis-și socotesc

soții Moise și 
din nou împreu- 
căminul cultural

Sthi

are

zi de 
munca 

încheiată. Ies în mijlocul oamenilor. 
Maria e cu sfatul printre gospodine, 
Moise cu aceleași bune gînduri 
printre tineri și vîrstnici arătîndu-Ie 
ce crede și el că mai trebuie făcut 
pentru belșugul ogoarelor și înfru
musețarea satului.

Spre seară apoi, 
Maria Rusneac sînt 
nă. Acasă? Nu! La 
unde înconjurați de tineri pregătesc 
un nou program. Al cîtelea? 
ei prea bine mihălțenii.

Omul cu mii de prieteni
Că factorul Brînză Cornel 

mii de prieteni printre colectiviștii 
din Mihalț, nu-i nici o mirare. Și 
n-are de ce fi. De cîțiva ani, zilnic 
pe ulițele satului, a avut cînd să și-î 
facă, și oamenii îl aștepată cu drag 
știindu-1 că nu vine nicicînd cu 
mîna goală. Se oprește în „Prund" 
Ia colectivistul Breazu Ioan lui Vic
tor de-i duce vești de la fiice, una 
ingineră și cealaltă profesoară Ia 
Brașov. Stăruie apoi în „Șes" de-î 
dă și lui Avram Alexandru scrisoa
re de la fiul său, director la Valea 
Dosului. Dar, așteptat este și „In 
Groape" de Ordean Virgil, dornic 
să afle vești despre fecîoru-i maior 
de aviație, ca și de sutele de colecti- 
' iști abona* i la peste 1.000 diverse 'Mf 
publicații. Și-așa, zi de zi, Brînză 
Cornel, omul cu mii de prieteni, o 
ia din nou de la început.



Pregătiri in vederea deschiderii anului în învățămîntul de partid

LA U. C. Mo ZLATNA Zile de vacanță plăcute și instructive
In cursul anului de învățămînt de 

partid 1963/1964, pe lîngă organi
zațiile de bază de la U.C.M. Zlatna, 
au funcționat 21 cercuri și cursuri, 
care au cuprins pe toți membrii și 

ocandidații de partid, precum și 
parte din activul fără de partid.

La sfîrșitul anului de învățămînt, 
comitetul de partid pe uzină a a- 
nalizat felul cum s-a desfășurat ac
tivitatea în cercuri și cursuri, cum 
au muncit propagandiștii, felul cum 
a fost însușit de către cursanți ma
terialul din programul de studiu 
cum s-au oglindit cele însușite 
procesul de producție.

Analiza făcută de comitetul 
•partid a scos în același timp în

și
In

de 
r___  e-
yidență faptul că, în cursul anului 
de învățămînt au existat și unele as
pecte negative în ceea ce privește 
frecvența la unele cercuri și cursuri 

A și aceasta din cauză că la organiza- 
_^"rea lor nu s-a ținut cont de iocul 

de muncă al cursanților. Așa, de e- 
xemplu, pentru membrii de partid 
de la cantină, laborator șl pază 
s-a organizat un singur curs. Da
torită programului deosebit al a- 
cestor sectoare de activitate frec
vența a fost destul de slabă. A e- 
xistat în același timp diferente prea 
-mari între nivelul de cunoștințe ale 
-cursanților. Pentru îmbunătățirea 
■muncii de viitor, comitetul de par
tid a stabilit ca pentru anul de în
vățămînt de partid 1961/1965 la la
borator și cantină să fie organizat 
un cerc de studierea Statului P.M.R. 
S-a acordat o mare atenție recrută
rii propagandiștilor, în care scop 
organizațiile de bază au fost îndru
gate de către comitetul de partid 

țină cont ca în această muncă să 
fie recrutați și confirmați cei mai 

, buni membri de partid, cu nivel po- 
litic șî de cunoștințe de cultură ge
nerală mai ridicat, cu experință în 
munca de partid.

In prezent toate cercurile și cursu
rile au fost asigurate cu propagan-

LA G. A. C. TOTOI
cum s-a desfășurat învăță- 

de partid în cursul anului 
i fost

Felul
■mîntul
1963/1964 la G.A.C. Totoi a 
analizat atît în cadrul comitetului 
de partid pe gospodărie, cît și In 
adunări generale ale organizațiilor 
de bază din brigăzi.

Odată cu analiza făcută și pe 
baza concluziilor ce s-au desprins 
s-a trecut la măsuri care să asigure 

T[_uoi succese în munca de educare a 
f^mbrilor și candidațiior de partid 
în anul de învățămînt 1964/1965.

Astfel, pe baza hotărîrii adunări
lor generale ale organizațiilor de 
bază au fost organizate în cadrul 
gospodăriei colective două cursuri 
serale anul I și două cursuri serale

Din activitatea organizațiilor U. T. M
Ir producție 
și în activitatea obștească

Sub conducerea și îndrumarea or
ganizației de partid, mobilizați de 
comitetul organizației LJ.T.M. tinerii 
'de la secția Ateliere centrale din o- 
rașul nostru, participă cu elanul lor 
tineresc, alături de ceilalți muncitori 
la întrecerea socialistă ce se desfă
șoară pentru îndeplinirea și depăși
rea planului de producție și a anga
jamentelor luate în cinstea celei de 
a XX-a aniversări a eliberării pa
triei.

Pentru rezultatele obținute în pro
ducție, șase tineri au primit insigna 
de fruntaș în întrecerea socialistă, 
peste 30 tineri sînt evidențiați în în
trecere lună de lună. Sînt apreciate 
rezultatele obținute în producție de 
utemiștii Dușa, Nicolae, Nemeș Cor
nel, Fechete Nicolae, Bîldea Pavel, 
Moldovan Nicolae și mulți alții.

Ca și în procesul de producție, u- 
temiștii dă la secția Ateliere centrale 
au obținut frumoase rezultate și în 
activitatea obștească. Acordînd aten- 
ție acțiunii de colectarea fierului ve- 

~ ehi și conștienți de importanța mare 
ce o reprezintă pentru economia pa
triei fiecare kilogram de metal, ti
nerii de aici au colectat de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
cantitatea de 8.000 kg fier vechi. 
Pentru înfrumusețarea curții atelie- 

diști corespunzători, din rîndul 
muncitorilor, inginerilor, tehnicieni
lor, maiștrilor cu o bună pregătire 
politică și profesională. De remar
cat este și faptul că în marea lor 
majoritate acești tovarăși au o ac
tivitate de mai mulți ani în munca 
de propagandiști. Doar doi propa
gandiști au fost înlocuiți pentru fap
tul că în cursul anului de învăță
mînt, ei nu au avut rezultatele aș
teptate. Propagandiștii noi recrutați 
și confirmați pe baza sarcinilor tra
sate de Comitetul regional de partid, 
vor urma cursurile de pregătire ce 
se vor face pe plan regional.

Cu ajutorul și sub îndrumarea 
comitetului de partid, organizațiile 
de bază au trecut la luarea măsuri
lor organizatorice. Astfel, ținind 
seamă de faptul că în uzină se lu
crează în patru schimburi, pentru a 
se putea asigura mobilizarea și par
ticiparea tuturor cursanților la șe
dințele cercului sau cursului, a- 
cestea au fost organizate pe schim
buri. Pentru anul de învățămînt de 
partid 1964/1965. spre deosebire de 
anul trecut au fost organizate două 
noi cercuri și anume: un cerc <5e 
studierea Statutului P.M.R. și un 
cerc de economie politică anul I.

După stabilirea cercurilor și cursu
rilor, birourile organizațiilor de ba
ză au încadrat pe toti membrii și 
candidații de partid în cercuri și 
cursuri tinind seamă de preferințele 
și de nivelul de pregătire al fiecă
ruia. Aceasta, pentru a lichida as
pectul manifestat anul trecut cînd în 
unele cercuri și cursuri era o prea 
mare diferență între nivelul de pre
gătire politică și culturală al cursan
ților.

Măsurile luate de comitetul de 
partid pentru educarea membrilor și 
candidațiior de partid in cercuri și 
cursuri, vor asigura începerea și 
apoi desfășurarea invățămintului de 
partid în anul ce urmează cu re
zultate tot mai bune.

anul II în care au fost încadrați 103 
membri și 49 candidați de partid.

Spre deosebire de anul trecut, 
în acest an, a fost organizat un cerc 
de economie agrară și organizarea 
muncii în G.A.C. în care au fost în
cadrați brigadierii, șefii de echipe 
și alți colectiviști fruntași, membri 
și candidați de partid.

Cercurile și cursurile organizate, 
prin grija comitetului de partid și 
a birourilor organizațiilor de bază 
au fost asigurate cu propagandiști 
din rîndul membrilor de partid care 
au mai îndeplinit această sarcină și 
au dobîndit rezultate bune în mun
ca politică ce le-a fost încre
dințată de către organizațiile de 
bază din care aceștia fac parte.

rului. tinerii au efectuat peste 300 
ore muncă patriotică. Tot ei au plan
tat arbori și au executat lucrări de 
amenajări pe strada Miciurin. Ală
turi de alți tineri din întreprinderile 
orașului și tinerii de la secția Ateliere 
centrale au efectuat un număr în
semnat de ore de muncă patriotică, 
la lucrările de amenajare a ștrandu
lui de la Mureș.

Prin grija comitetului organiza
ției LJ.T.M. a fost organizată o vi
zită colectivă la fabrica „Ardeleana". 
Cu această ocazie, tinerii din cele 
două întreprinderi au făcut un va
loros schimb de experiență împărtă- 
șindu-și din munca și activitatea ob
ștească. Atît vizita cît și schimbul de 
experiență au fost de un real folos a- 
tit pentru unii cît și pentru ceilalți.

In aceste zile tinerii de la secția 
Ateliere centrale muncesc cu elan 
sporit pentru a contribui din plin 
la obținerea de noi succese în pro
ducție și în activitatea obștească, 
succese pe care le închină cu toată 
dragostea, zilei de 23 August, mă
reața sărbătoare a eliberării patriei 
noastre.

„Ziua secretarului**
In fiecare lună, Comitetul orășe

nesc Alba Iulia al U.T.M. organizea
ză „Ziua secretarului". Cu această 
ocazie, pe baza unui program dina
inte întocmit, în fața secretarilor or-

PE MALUL ÎNSORIT AL MĂRII
In cursul acestei luni, 47 de pio

nieri și școlari din raionul nostru 
au petrecut zile minunate în ta
băra de pionieri și școlari de la Nă
vodari.

In cadrul activităților zilnice des
fășurate în tabără, pionierii din 
raionul nostru alături de alți pio
nieri din țară au avut prilejul să-și 
aprofundeze cunoștințele istorice, 
geografice, de cultură generală și 
să cunoască mai bine bogățiile, lo-

Mariana. Rodica și .Maria eleve 
ale claselor III, IV și VI din raionul 
Petroșani s-au întîlnit pentru prima 
oară aici în tabăra de la Tăuți. 

S-au împrietenit încă din primele 
zile. Și cum dorința lor era de a a- 
vea o amintire plăcută din tabără 
— au făcut o poză împreună. Bine
înțeles căci poza au trimis-o de în 
dată celor dragi de acasă.

Cîntec și voie bună
Sub îngrijirea permanentă a to

varășei Nistor Ana și a instructo- 
rei superioare de pionieri Păcurar 
Elena, pionierii și școlarii din Mi- 
cești în număr de aproape 60, zil
nic își desfășoară activitatea în ca
drul taberei locale. Cîntecele, jocu
rile, voioșia sînt mereu prezente în 
tabăra lor. Băieți și fete învață dan
suri populare, cîntece și poezii. Du
minica trecută, de exemplu, pionie
rii și școlarii taberei locale 
zentat în fața colectiviștilor 
un frumos program artistic 
„Pe plaiuri hunedorene".

Tot în cadrul taberei, pionierii și 
școlarii din Micești participă cu en
tuziasm la unele acțiuni obștești in 
cadrul cărora, asemenea unor har
nice albine string spicele de grîu. 
ajută celor mari la înfrumusețarea 
satului etc.
. Din programul taberei nu au lip
sit în aceste zile nici excursiile tu
ristice prin împrejurimi. Și de fie
care dată pionierii s-au înapoiat cu 
plăcute amintiri.

au pre- 
de aici 

întitulat

ganizațiilor U.T.M. se fac informări 
politice, se expun diferite materiale 
cu caracter educativ, se trasează 
șarcini de viitor.

Astfel, la „Ziua secretarului" ce a 
avut loc zilele trecute a fost făcută 
expunerea: „Realizări în regiunea 
Hunedoara". Din expunere cei pre- 
zenți au luat cunoștință despre 
mărețele înfăptuiri în regiunea noas
tră în cele două decenii de la elibe
rare.

In vederea generalizării celor mai 
bune metode în muncă au fost pre
zentate două referate. Tov. Hărmâ- 
naș Aurel secretar al comitetului or
ganizației U.T.M. de la cooperativa 
„Mureșul" în referatul expus s-a re
ferit la felul cum este pregătită o 
adunare generală, ce probleme se 
discută și cum se desfășoară adu
narea. Cel de al doilea referat cu te
ma : „Munca politică desfășurată de 
comitetul U.T.M. pentru îmbunătăți
rea evidenței membrilor U.T.M. și 
pentru ținerea la zi a acesteia" a fost 
susținut de tov. Lăpăduș loan se
cretarul comitetului U.T.M. de Ia 
Șantierul 4 construcții.

In discuțiile purtate pe marginea 
temelor expuse, tov. Angelescu Ma
rin, Cosma Eugen, Spineanu Con
stantin și alții au împărtășit din ex
periența organizațiilor U.T.M. din 
care fac parte.

In încheierea programului cei pre- 
zenți au învățat cîntece închinate 
mărețului eveniment pe care-1 ani
versăm la 23 August.

regiunii Dobro- 
au legat prietenii

curile istorice ale 
gea. Și mai mult, 
trainice cu pionierii din întreaga 
țară.

Sub atenta supraveghere a in
structorilor superiori, pionierii au 
participat la excursiile organizate 
în Delta Dunării, Constanța yetc.

Clipele drumețiilor cît și a zile
lor petrecute în tabăra de la mare 
vor rămîne pentru toți de neuitat.

i. p.

AMINTIRI DIN TABĂRĂ
Intîlnire

de iulie.

numai 
să ți-1 
jurul 
pe măsura falni- 
brazi din jur, o

muntele 
ofere...

catargului

e- 
zi 
de

de

Cer senin 
Aer cald și proaspăt 
cum 
poate

In 
înalt, 
cilor 
mulțime veselă de co
pii, fete și băieți, fii a 
aproape 100 de mineri 
din Valea Jiului și-au 
dat întilnire aici în 
minunatul cadru pito
resc al raionului nos
tru, în tabăra de la 
Tăuți. Momentul este 
emoționant. Fețele co
piilor exprimă deopo
trivă curiozitate și 
moție. Este prima 
de tabără. Prima zi 
cunoștințe.

După festix itatea 
ridicare a drapelului, 
în refrenul 
„Mulțumim 
partidului" copiii se în
dreaptă spre sala de 
mese. Și timiditatea în
ceputului dispare înce
tul cu încetul. Se fac 
auzite șoapte, apoi voci 
si rîsete zglobii. Ia- 
tă-i apoi din nou în 
careu lîngă catargul pe 
deasupra căruia fîlfîie 
steagul lor drag. Se 
și simt deja prieteni de 
parcă se cunosc „de 
cînd lumea".

In mijlocul lor, di
rectoarea taberei, tova
rășa Maria Oancea și 
instructorii Bendea O-

liviu. Radulescu Mag
dalena. Beraru Ioan. 
Nicolae Ana și alții 
dau explicații în legă
tură cu programul ta
berei de zi cu zi, ce 
se va desfășura aici și 
cite și cite altele.

Clipe de neuitat
voluminos 
și juma-

Albumul 
de fotografii 
hi! taberei tinut cu gri
jă la zi sînt argumente 
convingătoare ale cli
pelor de neuitat trăite 
în tabără.

Răsfoind 
cronică fidelă a 
de tabără, 
amănunt 
desfășurat 
fapt fiind 
cu grijă. Sînt descrise 
în calde cuvinte excur
siile la Cetatea Tăutu- 
Im. Peștera liliecilor. 
Poiana cu salcîmi. Sînt 
menționate nenumăra
tele jocuri distractive, 
de orientare turistic», 
si alte multe activități 
rămase de neuitat.

Pe alte file ale jur
nalului un grup de e- 
’evi din Lupeni prin
tre care Roman Ma
ria, Costinaș Alexan
dru, Floca Minodora, 
Mădăras Stela și alții 
consemnează: „Mulțu
mim din inimă partidu
lui, părinte bun care 
ne-a creat minunatele 
condiții pentru a ne 
------------- ♦ ♦---------------

jurnalul.
vieții 

întîlnești în 
programul 

aici, fiecare 
consemnat

cîntecului 
din inimă

„de

Difuzarea manualelor școlare
Peste tot în raionul nostru se fac 

pregătiri în vederea începerii nou
lui an școlar. O preocupare 
susținută în această perioadă este 
și difuzarea manualelor școlare, in 
acest scop s-au organizat comisii 
care să urmărească ca manualeie 
școlare pentru clasele I-VIII ale 
școlii generale de 8 ani, care se 
dau gratuit elevilor de la cursurile 
de zi, să ajungă la școli începînd 
din ziua de 10 august a.c.

Pentru elevii din învățămîntul me
diu, cursurile de zi, seral și fără 
frecvență, clasele VIII-XI, manua
lele vor fi puse în vînzare prin li
brării începînd cu data de 1 au-

Concurs „
In cadrul manifestărilor închinate 

marii sărbători a eliberării patriei, 
biblioteca raională din orașul nos
tru organizează, duminică 2 august 
orele 18, în sala Casei raionale de 
cultură, un concurs cine știe cîștigă

Activități multiple
Ca și în alte tabere locale, pio

nierii și școlarii din tabăra nr. 2 
din orașul nostru își petrec zilele 
vacanței în mod plăcut și instruc
tiv. Am aflat bunăoară de la tov. 
Truța Maria, directoarea taberei, că 
zilnic iau parte la activitățile orga
nizate aici un număr de 100 de pio
nieri și școlari. Pînă în prezent 
pionierii și școlarii de aici, sub în
drumarea instructorilor superiori de 
pionieri au luat parte Ia diferite dru
meții, jocuri de orientare turistică, 
excursii, jocuri sportive sau con
cursuri pe diferite teme. De un deo
sebit succes s-a bucurat concursul 
de creație proprie cu care prilej 
pionierii Mariana Condrea, Tatiana 
Vîlcu, Veselovschi Alexandru, Tîr- 
noveanu Nicoleta și alții s-au do
vedit cei mai talentați. Interesantă 
și plină de învățăminte a fost și 
excursia organizată nu de mult la 
Băile Geoagiu. Aici pionierii și șco
larii au primit lecții de înot din par
tea instructorilor lor.

In aceste zile activitatea din ta
băra nr. 2 din orașul nostru s-a 
intensificat — relatează directoarea 
taberei — se pregătește un program 
artistic pe care vrem să-l prezen
tăm peste cîteva zile în fața specta
torilor din oraș.

petrece zilele vacanței 
intr-un mod educativ 
și plăcut. Și notările 
continuă...

La revedere tabără 
dragă

Mai grea decît pri
ma zi, ziua despărțirii 
stăpinește fiecare ini
mă. Ba clipa despărți
rii pare a pune stăpî- 
nire chiar și pe cei 
dintr-a „șaptea". Și ei 
stau resemnați în gru
purile în care discuții
le nu mai contenesc.

Ultimele stringer! de 
mînă, ultimele sărută
ri și o nouă serie de 
pionieri șî școlari, a 
doua, pleacă din tabăra 
de la Tăuti.

Tîrziu, în zilele de 
școală, cînd pionierii și 
e’evii își vor depăna a- 
mintirile din vacanță, 
atît Pașa Doina, Dra- 
goș Vasile, Stanciu 
loan. Maxim Dumitru 
și toți ceilalți își vor a- 
minti cu dragoste și 
recunoștință de tabă
ra care le-a fost gaz
dă de neuitat timp de 
două săptămîni.

Și fără îndoială că 
gîndurile lor se vor îm
pleti cu cuvintele cîn
tecului intonat în fie
care zi, la ridicarea și 
coborîrea drapelului ta
berei „Mulțumim din 
inimă partidului".

I. PONORAN

nostru, manualele 
vor fi puse în 

nr. 2

gust a.c.. iar manualele pentru cla
sele I-VIII ale școlii generale de 8 
ani, pentru cei înscriși la cursurile 
fără frecventă și alți solicitant! vor 
fi puse in vinzare contra cost, prin 
librării, numai după ce vor fi apro
vizionați elevii de la cursurile de zi.

In raionul 
pentru clasele 1X-XI 
vinzare prin librăria 
Iuția.

Manualele școlare 
de la cursurile de zi, 
vor fi distribuite într-un cadru fes
tiv, în ziua deschiderii anului șco
lar.

Alba

pentru
clasele

elevii
I-VIII,

Cine știe cîștigă“
cu tema: „Chipul muncitorului oglin
dit în literatură".

La concurs participă tineri din în
treprinderile și instituțiile din oraș, 
concursul fiind dotat cu numeroase 
premii.



Față nouă orașului și satelor 
in întimpinarea

(Urmare din pag. l-a)

marii sărbători Din scrisorile corespondenților
nească a fiecărui cetățean. In cu
prinsul orașului sînt încă unele par
curi și zone verzi care mai necesită 
lucrări de întreținere (parcul din 
cetate, cel de la Tribunal și gara 
mică). In fața blocurilor au fost a- 
menajate în primăvara acestui 
prin grija sfatului popular, zone 
verzi. Comitetele de bloc, fiecare lo
catar va trebui să dea dovadă de 
mai multă grijă pentru întreținerea 
acestor zone. Vor trebui luate mă
suri împotriva acelor cetățeni care 
printr-o greșită înțelegere aruncă 
pe stradă și chiar Ia marginea zo
nelor verzi gunoi dovedind prin a- 
ceasta o atitudine de neglijență 
pentru curățenia orașului, a străzii 
pe care locuiesc. Este de datoria fie
cărui cetățean ca în această perioa
dă să-și repare și să-și zugrăveas
că casa, să curețe strada, trotuarul 
din fața casei.

In ce privește mobilizarea cetățe
nilor la aceste acțiuni, un rol deo
sebit revine organizațiilor de bază 
de cartier, grupelor de partid de 
De străzi, care în această perioadă 
vor trebui să desfășoare o susținu
tă muncă politică de masă.

întreprinderea de gospodărire o- 
rășenească va trebui să-și organize
ze în așa fel munca pentru ca re
parațiile la clădiri, ca de altfel și 
alte lucrări începute, să fie termi
nate la timp, iar curățitul străzilor 
și transportarea gunoiului să se 
facă cu mai multă operativitate. Să 
existe mai multă preocupare, mai

an,

mult control din partea celor ce 
răspund de această sarcină.

In comune și sate, de asemenea, 
mai sînt încă unele lucruri care vor 
trebui să constituie în această pe
rioadă o preocupare a sfaturilor 
populare. In cadrul circumscripțiilor 
electorale, în întîlniri cu deputății, 
cetățenii vor trebui să fie îndruma
ți să-și întrețină în stare de cu
rățenie locuințele, să Ie zugrăveas
că, să spoiască gardurile și pomii 
de la stradă, să curețe șanțurile, să 
execute alte lucrări de gospodărire 
și înfrumusețare. Școlile și cămi
nele culturale, gosoodăriile colecti
ve ca de altfel și celelalte instituții din 
comune vor trebui să capete un as
pect cît mai plăcut, mai sărbătoresc.

Nu va trebui să scape din atentia 
organelor de partid și de stat a fie
cărui cetățean al raionului nostru 
nici cele mai mici amănunte pri
vind pregătirile pentru sărbătorirea 
celei de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei noastre.

In zilele care au mai rămas pînă 
la 23 August e de datoria fiecărui 
om al muncii din cuprinsul raionu
lui să participe activ la buna gos
podărire și înfrumusețare a orașu
lui, comunelor și satelor, astfel ca 
în ziua marii sărbători, raionul no
stru să fie 
să îmbrace 
vremurilor 
trăim.

Azi în satul Viitori
Situat pe povîrnișuri de munte, sa

tul Vîltori, așezare în care altădată 
nu se petrecea nimic, a cunoscut și 
el în anii regimului democrat-popu
lar o puternică și continuă dezvol
tare, expresie a creșterii bunăstării 
țăranilor muncitori de aici fiind cele 
42 case noi, din 80 cîte numără sa
tul, mobila nouă, cele 22 de aparate 
de radio, la care în trecut nici nu pu
teau gîndi măcar oamenii din par
tea locului, abonamentele la ziare și 
reviste și multe altele.

In timpul burgheziei, bunăoară,

un singur tînăr din Viitori a absol
vit școala medie, iar alți trei școli 
de meserii. Acum însă, cu totul alta 
este situația și din acest punct de 
vedere. Numai în ultimii 3 ani au 
terminat școala medie 10 fii ai sa
tului. O bună parte din tineri se ca
lifică în școlile de meserii, din cei 
50 de copii din sat nu-i unul în a- 
fara școlii, iar în zilele de sărbă
toare la căminul cultural, nou și el 
ca și fața întregului sat, își peirec 
cu folos timpul liber sătenii.

F. MOLDOVAN

Binemeritată răsplată

Cine i de vină?
Deși lucrările de 

grajdurilor din satul „„
fost terminate anul trecut, nici pînă 
acum nu s-a făcut racordarea, ast
fel că aici colectiviștii ce muncesc 
în sectorul zootehnic sînt încă ne- 
voiți să se folosească de felinare. 
Și doar pentru ca și la grajdurile 
djn Oiejdea să se aprindă becul s-au 
făcut o seamă de demersuri.

Promisiuni în sensul că se va 
face racordarea, ce-i drept, au fost. 
Numai că, atît I.G.O. Alba Iulia, 
cit și Stația de rețele s-au mulțu
mit doar cu promisiunile. Și pentru 
colectiviștii din Oiejdea acestea nu-s 
de a juns.

electrificarea 
Oiejdea atr

mai frumos ca oricînd, 
haină nouă pe măsura 
minunate pe care le

îndrumați în permanență de orga
nizația de partid din comună, acti
viștii culturali din Stremț desfă
șoară o susținută activitate cultu- 
ral-artistică. Faptul le e cunoscut a- 
tît colectiviștilor de aici cit și celor 
din așezările vecine care, în dese 
rînduri, strînși în număr mare la 
căminele culturale, au răsplătit cu 
vii aplauze atît măiestria 
cît și iscusința și talentul 
rilor, a artiștilor amatori 
gada artistică de agitație,
pa de teatru și taraf. Mult apreciați 
au fost de. asemenea, de fiecare da-

coriștilor, 
dansato- 

din bri- 
din echi-

unRitm intens executării lucrărilor agricole de vară
Recoltatul trebuie grăbit

(Urmare din pag. l-a)

unitățile arătate mai sus n-ar exista 
forțe suficiente pentru executarea lu
crărilor de recoltare la timp. Uneori 
însă, forțele existente nu sînt mobi
lizate și dirijate cu răspundere la

executarea celor mai importante lu 
crări.

Pe lîngă mijloacele mecanizate, 
trebuie folosite din plin toate forțele 
de lucru existente în cadrul gospo
dăriilor colective pentru a se grăbi 
strîngerea recoltei de cereale de pe 
toate suprafețele de teren.

Toate batozele să treiere din plin
Deosebit față de alți ani, în vara 

aceasta cînd ploile căzute au alternat 
cu zile călduroase, secerișul pe ma
joritatea suprafețelor cultivate cu 
păioase s-a efectuat manual. Ca 
urmare, în prezent, o mare parte 
din cereale se află încă în cîmp, în 
clăi. Pornind de la aceasta, este e- 
vident faptul că terminarea seceri
șului nu înseamnă încă totul, ci se 
consideră terminat recoltatul numai 
atunci cînd cerealele sînt depozitate 
în magazii. Deci, în această privință 
mai sînt încă lucrări importante de 
făcut. Trebuiesc mobilizate toate a-

telajele la transportarea neîntrerup
tă a snopilor la arii și paralel cu a- 
ceasta, munca să fie organizată în 
așa fel încît toate batozele să treiere 
din plin.

Ce-i drept, în gospodăriile colec
tive din Ciugud, Cricău, Bucerdea Vi- 
noasă, Oarda de Jos, Șard, Stremț, 
Mihalț și altele unde munca a fost 
organizată mai bine, odată cu tran
sportul snopilor a început și treie
ratul. Exemplul bun al acestora tre
buie să fie urmat de toate unitățile 
agricole din raionul nostru.

Cît mai multe plante 
de nutrej în miriști

Preocupați să-și asigure cantități 
cît mai mari de furaje pentru ani
male. colectiviștii din majoritatea 
unităților agricole ale raionului, spri
jiniți de către mecanizatori, dau zor 
la eliberarea terenului de paie și 
execută arături de vară în vederea 
însămînțării porumbului furajer.

Pînă în prezent, au fost arate în
semnate suprafețe, iar la gospodă
ria colectivă din Galda de Jos au 
și fost însămînțate 24 ha cu plante 
de nutreț, la Teiuș 20 ha, iar la Oar
da de Jos și Mihalț cîte 10 ha.

Ritmul arăturilor de vară trebuie 
intensificat la gospodăriile colective 
din Drîmbar, Micești, Cricău, Gal- 
tiu și altele. Și odată cu efectuarea 
acestei lucrări, colectiviștii și meca
nizatorii să treacă la semănatul plan
telor furajere pe toate suprafețele 
prevăzute a fi însămînțate cu cul
turi duble în miriști.

tă soliștii vocali și instrumentiști ai 
acestui cămin, interpreți neîntrecuți 
ai minunatului nostru cîntec popu
lar.

Pentru realizările obținute pe tă- 
rîm artistic, Comitetul regional pen
tru cultură și artă a acordat pentru 
a doua oară căminului cultural din 
Stremț „Cupa pentru cea mai bună 
activitate artistică pe regiune", E 
o răsplată pe deplin meritată,
imbold spre noi succese pentru ac
tiviștii culturali de aici, pentru fie
care artist amator, încredere și forță 
pentru cei peste 40 de dansatori 
care, calificați la faza interregională 
a celui de al VII-lea concurs se pre
gătesc cu rîvnă să reprezinte cu 
cinste raionul și regiunea noastră 
la faza finală a concursului, mani
festare închinată marii noastre săr
bători a eliberării patriei.

I. MUNTEANU

Nepricepere sau nepăsare?
De cîtva timp, la restaurantul 

„Strugurul" din orașul nostru se- 
fac simțite o seamă de lipsuri. Șî 
doar nu se poate spune că tovară
șul Pușcău Aurel, n-ar fi în stare 
să conducă această unitate. Nul 
Nu-i vorba deci de nepricepere ci 
mai degrabă de o condamnabilă sta
re de nepăsare căreia trebuie de în
dată să î se pună capăt.

Intri, bunăoară, în respectivul lo
cal și soliciți o bere. Ești servit cu 
întîrziere și berea-i caldă. Soliciți un 
grătar. Nu putem servi pînă nu se 
țermină micii — te încunoștințea- 
ză ospătarul.

Gîndul că ai putea avea mai mul
te șanse, te îndeamnă să treci A 
grădina de vară a restaurantului. 
Dar, ți-ai găsit-o. Aici mesele sînt 
nearanjate, iar scaunele răvășite Z- 
care încotro. De ce-î așa și nu alt-^^- 
fel tovarăși de la restaurantul 
„Strugurul"?

FILIP GHEORGHE
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In curînd pe ecranul cinematogra fului „Victoria" din Alba Iulia va 
rula filmul sovietic „Tragedia opti mistă. IN CLIȘEU: Scenă din film.

BETON-OGLINDĂ
Oamenii de știință sovietici au 

creat un email siliconic, care și-a 
găsit aplicarea la articolele din be
ton armat.

Iată cum se obțin plăcile din be
ton-armat cu suprafața ca oglinda: 
în primul rînd se toarnă emailul în 
forma pentru beton-armat apoi se 
toarnă și betonul. După aceea, for
ma este supusă unei prelucrări ter
mice, la care emailul se lipește de 
beton, dîndu-i o suprafață perfect 
netedă. Emailul siliconic permite ca 
formele pentru turnarea plăcilor din 
beton-armat să fie folosite de mult 
mai multe ori decît pînă acum, re- 
ducîndu-se astfel, cheltuielile pentru 
curățirea lor după fiecare turnare.

PAZNIC ELECTRONIC
„Paznicul electronic" — robot 

pus la punct de P. H. Walker, detec
tează cea mai mică mișcare de în
dată ce o persoană pătrunde într-un 
local pe care el are sarcina să-l a- 
pere. Robotul captează vibrațiile ae
rului produse de o simplă mișcare, 
chiar dacă aceasta nu este însoțită 
de nici un zgomot. Așadar, nu este 
vorba de un detector de zgomot, ci 
de un aparat de captare a presiunii 
acustice.

Reglat corect, „paznicul" este ca
pabil să facă deosebire între respi
rația înăbușită a unui hoț și zgomo
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NOUTĂȚI " DE PRETUTINDENI
tul produs de cauciucurile unui au
tomobil pe stradă. In cursul expe
riențelor efectuate de firma britani
că „Decca Radar", Ia închisoarea 
Stoke Heath, el a dat rezultate sa
tisfăcătoare: nici un deținut nu i-a 
putut înșela vigilența.

LAMPA MINUNE
Cei care suferă de insomnie își 

vor putea aprinde lampa fără să 
mai caute, pe întuneric, butonul. In 
Anglia, s-a construit o lampă care 
se aprinde de îndată ce apropii mî- 
na de abajur. Dacă apropii din nou 
mîna de lampa aprinsă — ea se 
stinge. Este o mică minune a elec
tronicii. Apăsînd pe un buton pe 
care scrie „ceas", lampa nu se mai 
aprinde normal. Dacă, apropiem a- 
cum mîna de abajur, pe tavan apare 
un cadran destul de mare și de bine 
luminat, pe care se poate citi ora. 
Prototipul lămpii va fi în curînd ex
pus înfr-un mare magazin din Lon
dra, iar la începutul anului viitor, 
ea va fi pusă în vînzare.

SINGELE ARTIFICIAL
De mult timp se fac cercetări pen

tru obținerea unui sînge artificial. 
Unul dintre colaboratorii științifici 
ai Institutului de medicină din To

kio, dr. Kimoto a reușit să obțină 
o substanță sintetică care poate în
magazina și transmite mici canti
tăți de oxigen. In corpul omenesc 
este știut că acest rol îl are hemo
globina din globulele roșii (hematii) 
compusă din două substanțe hem 
și giobină. Dr. Kimoto a extras hem 
din sîngele de vacă la care a adău
gat în loc de giobină o substanță 
macromoleculară (material sintetic) 
care are capacitatea de a se în
cărca cu oxigen și de a-I transmite. 
Se speră că în urma perfecționării 
produsului sintetic obținut se va a- 
junge la un înlocuitor universal al 
sîngelui uman.

EXCAVATORUL „ZEN-3"
In Uzbekistan, cu prilejul con

struirii canalului magistral al lacu
lui de acumulare din Surhanul de 
sud, a fost încercată cu succes cea 
mai puternică mașină sovietică de 
excavat — „ZFM-3". Această mași
nă a deplasat 2.500 m.c. de pămînt 
pe oră. Capacitatea noii mașini este 
de patru ori mai mare decît a exca
vatoarelor germane cu rotori. Un 
singur excavator „ZFM-31 poate 
săpa într-un timp scurt un canal de 
irigație în lungime de 60 km, de- 
plasînd în acest scop circa 4 mili
oane metri cubi de pămînt.

ÎMBRĂCĂMINTE 
DE PROTECȚIE PENTRU 
TEMPERATURI SCĂZUTE
întreprinderea de stat pentru in

stalații de încălzit și armături din 
Bad Blankenburg (R. D. Germană) 
a confecționat un nou costum de 
lucru pentru muncitorii care lucrea
ză la instalații refrigerente, tracto
riști, meteorologi, sportivi și alte 
persoane care lucrează la tempera
turi scăzute.

Costumul cîntărește patru kilogra
me. In el sînt montați, ca la perne
le electrice, niște reotani electrici a- 
limentați la acumulatorul unui au
tocamion sau la surse locale de cu
rent. Costumul are o croială mo
dernă și poate fi confecționat în cî- 
teva culori.

PROTEZE VOCALE
Un grup de oameni de știință din 

Leningrad au pus la punct un apa
rat cu ajutorul căruia persoanele 
operate la laringe pot vorbi.

„Golos" (vocea) este un dispozi
tiv electronic compus dintr-o mică 
„cutie de rezonanță", care conține 
coarde vocale artificiale. Pentru a 
vorbi, bolnavul duce aparatul la 

gură, articulînd cuvintele pe care 
le-ar rosti în mod normal. De fapt, 
el nu emite nici un sunet, dar ae
rul expirat „distribuit" prin mișca
rea buzelor și a limbii face să vi
breze „coardele sensibile" ale apa
ratului.

Un alt sistem de proteză vocală 
a fost conceput de „Britannique Ro
nald Tait", din Rickmansworth, în 
1962. Principiul este puțin diferit: . 
un vibrator electric minuscul se 
xează pe un palat (cerul gurii) ar
tificial și emite după dorință un su
net prelungit uniform. Mișcarea bu
zelor și a limbii îl pot „modula" în
tr-un limbaj clar.

PROTOTIPUL PRIMULUI 
TEHNOGRAF UNGAR

La uzina de contoare electrice dirr 
Gana a fost produs prototipul pri
mului tehnograf ungar. Acest ins
trument poate controla și înregistra 
în același timp funcționarea a 80 
de utilaje de producție, mașini-unel- 
te și alte instrumente tehnologice. 
El notează momentul cînd mașinile 
au început să funcționeze cînd s-a.u<> 
oprit și din ce motiv. Datorită a- 
cestui tehnograf se poate urmări 
producția dintr-un singur centru si 
se poate interveni rapid pentru re
pararea avariilor eventuale.
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