
ZIUĂ MINERULUI
k Alături de întregul nostru po

por. oamenii muncii din raionul 
nostru sărbătoresc la 9 august ne 
cei care scormonind adîncuriîe, 
scot la lumină bogățiile pămîntr- 
lui, sărbătoresc Ziua minerului. 
Intrată în tradiția poporului nos
tru, Ziua minerului reprezintă o 
înaltă prețuire a partidului și gu
vernului. a întregului nostru po
por, față de munca grea dar fru
moasă pe care acest detașament 
înaintat al clasei noastre munci
toare o des’ășoară zi de zi, pentru 
continua înflorire a patriei noas
tre socialiste.

Minerii din raionul nostru cin
stesc această sărbătoare, rapor- 
tînd partidului despre noi și în
semnate succese obținute în între
cerea entuziastă pe care o desfă
șoară pentru a-și aduce întreaga 
contribuție Ia înfăptuirea sarci
nilor trasate de ce! de al III-lea 
Congres al partidului nostru. 
Haneș și Valea Dosului, ca de 
fel în toate sectoarele miniere 
raion sînt înscrise zi de zi 
graficele întrecerii socialiste 
succese. Colectivul de muncă 
la sectorul Valea Dosului a rapor
tat că și-a îndeplinit angajamen
tul luat în cinstea zilei de 23 Au
gust cu 15 zile înainte de termen. 
De asemenea, colectivul de mun
că de la uzina de preparare a ra
portat că în cinstea Zilei mineru
lui și a zilei de 23 August și-a în- 

^deplinit sarcinile de plan pe luna 
"^IBiecută în proporție de 104,3 Ia 

(sută Ia minereu, 119,1 la concen
trate si 118 la sută la metal. Ran
damentul de extracție a fost și el 
îmbunătățit aiungîndu-se la un 
procent de 107.2 la sută. Astfel 
de rezultate au fost obținute și 

j.de celelalte colective de muncă 
din cadiul exploatării.

întregul raion se mîndrește pe 
btrnă dreptate cu muncitori vred
nici ca Guran Nicolae, Iancău Ni- 
colae, Damian Nicodim. Meteșan 
Aurel. Costea Rovîn, Roșea Au
rel, Cîmpean lacob, Suciu Nico
lae, lancu Andronic, Zurman 
Ioan, Adam Petru și multi alții 
din cadrul exploatării care sînt 
mereu în fruntea întrecerii socia
liste.

La baza succeselor "pe- care mi
nerii le obțin zi de zi, stă, pe lin
gă elanul lor în muncă și noile 
condiții de lucru, introducerea me
canizării pe scară tot mai largă 
și a metodelor înaintate. Munca 
grea din trecut a fost complet în
locuită. Azi în minele din cadrul 
Exploatării miniere Zlatna tehni
ca nouă și-a cîștigat cîmp larg. 
Transportul subteran a fost meca
nizat, iar încărcarea minereului în 
vagoane se face cu mașinile de

(Continuare în pag. 2-a)

De veghe la sănătatea celor ce muncesc
Pe întreg cuprinsul patriei noas

tre, astăzi un vast și măreț șantier 
al construcției socialiste, oamenii 
muncii desfășoară larg steagul în
trecerii socialiste, întîmpinînd cu 
însemnate realizări ziua de 23 Au
gust. Rezultatele deosebite obți- 

—nute de oamenii muncii din 
raionul Alba se integrează armonios 
în uriașul mănunchi de realizări și 
victorii obținute în cei douăzeci de 
ani luminoși, de țara întreagă. Gri
ja față de om. față de acest entu
ziast constructor al societății 
este una din preocupările de 

«ale partidului și guvernului.

noi. 
seamă

Fiecare treaptă urcată în acești 
' ani de intense transformări a însem-' ani de intense transformări a 

nat și noi realizări în domeniul sa
nitar.

. Comparînd cîteva cifre din trecut 
și prezent, ne putem da seama de 
marea deosebire între situația sani
tară din raion în timpul regimului 
burghezo-moșieresc și cea în anii 
de după eliberare.

Astfel, dacă în anul 1944 în ora
șul Alba Iulia a existat un spital cu 
25 paturi nediferențiate și un labo
rator de igienă slab dotat, în pre
zent Spitalul din Alba Iulia are o 
capacitate de 270. paturi cu 6 secții 
specializate. Au mai fost înființate 
încă două laboratoare, unul pe lin
gă Spitalul unificat și altul pe lîngă 
Policlinică.

<»« Pentru deservirea sanitară a 
JCopulației orașului au fost create 3 

"Circumscripții sanitare urbane și 5 
puncte sanitare cu personal cu pre
gătire medie, în principalele între
prinderi din oraș. Tot la centrul de 
raion a mai luat ființă un cămin- 
spital cu 270 paturi, Casa copilului 
cu 100 paturi, precum și Inspecția

HĂRNICIA ÎNTREGULUI COLECTIV

s-au 
plus 

peste

Drumuri în înălțimi... 
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Rezultatele noastre
Pentru a cinsti măreața sărbătoa

re a eliberării patriei, colectivul de 
muncitori al întreprinderii de moră- 
rit din Alba Iulia și-a propus să 
realizeze pînă la data de 23 August 
a.c. planul de producție pe primele 
8 luni ale anului și să obțină toto
dată o economie la prețul de cost 
de 60.000 lei.

Făcînd, un bilanț al rezultatelor 
obținute pe primele 7 luni ale anu
lui în curs, muncitorii întreprin
derii de morărit au înregistrat în 
întrecerea socialistă- desfășurată în 
cursul acestui an succese remarca
bile. Astfel, ei au depășit planul pro
ducției globale cu 548.000 lei față 
de 400.000 lei cît era angajamentul 
pînă la 23 August.

In această perioadă ei au produs 
peste plan cantitatea de 363 tone 
făină albă și 610 tone făină integra
lă, realizînd totodată 157.000 lei be
neficii peste plan. Coresp. T. P.

de stat pentru igienă și protecția 
muncii cu 3 secții.

Pentru asigurarea cazurilor de 
urgență au fost organizate 2 stații 
de salvare, dotate cu 10 mașini.

Deosebit de grea era situația sa
nitară în mediul rural. Lipsa de in
stituții de sănătate și cadre de spe

cialitate făcea ca populația de la 
sate să fie secerată de boli. In me
diul rural în 1944, existau 10 cir
cumscripții sanitare și acestea slab 
încadrate cu personal de specialita-

Asistența medicală 
în anii puterii populare

te. Astăzi funcționează în satele ra
ionului 17 circumscripții sanitare, 
un serviciu medico-sanitar la Zlat
na, 4 cabinete medicale de între
prindere, 3 cabinete stomatologice 
cu laboratoare, 3 farmacii și 26 
puncte farmaceutice.

In acest sector, an de an, asis
tența medicală a fost îmbunătățită 
și prin crearea unor instituții des
pre care nici nu se putea aminti în 
trecut, așa cum sînt: dispensare me
dicale, case de naștere, bucătării die
tetice, staționare (spitale rurale) 
pentru adulți și copii, puncte sani
tare de prim a jutor.

Prin grija partidului și a statului 
nostru, instituțiile sanitare din ra
ion sînt încadrate cu numeroase ca
dre de specialitate. Numărul medici
lor a crescut de la 25 cîți erau în 
1944 la 93 în prezent, iar al cadrelor 
cu pregătire medie și elementară la 
366 față de 125 cîte erau în 1944.

In urma măsurilor de prevenire 
a bolilor cu răspîndire în masă, care

Noul sector metalurgic de la 
U.C.M. Zlatna, construit cu pu
țin timp în ui mă, este înzestrai 
cu utilaj de înaltă tehnicitate.

Toate batozele să treiere din plin!
Avansați cu treierișul

Preocupați să-și vadă rodul mun
cii în hambare, colectiviștii din ra
ionul nostru dau zor în aceste ziie 
la treieratul griului. In majoritatea 
gospodăriilor colective unde munca 
a fost bine organizată, paralel cu 
recoltatul păioaselor a început din 
plin și treierișul. Și, ca urmare, Ia 
data de 6 august în gospodăria co
lectivă din Bucerdea Vinoasă din 
cele 213 ha însămînțate cu grîu au 

în trecut făceau adevărate ravagii, 
ca tifosul exantematic, malaria, pe
lagra, poliomielita etc, au fost com
plet eradicate.

Sprijinul statului nostru socialist 
în activitatea de ocrotire a sănătății 
oamenilor muncii se reflectă din 
plin și în sumele mari de bani ce 
se alocă în fiecare an pentru procu
rarea de aparate moderne cu care 
sînt dotate unitățile sanitare, medi
camente, mobilier etc.

Controlul periodic, măsurile rigu
roase de protecția muncii și necon
tenita ridicare a calificării cadrelor 
medico-sanitare dovedesc odată în 
plus grija față de sănătatea făuri
torilor societății noi socialiste.

Dr. V. FĂRCAȘ 
medic șef al raionului Alba

IN CLIȘEU : Un aspect la treieratul griului în gospodăria colectivă 
din Oarda de Jos.

Desfășurînd larg în
trecerea socialistă în 
cinstea măreței sărbă
tori de la 23 August 
— ziua eliberării pa
triei noastre — harni
cul colectiv de munci
tori de la Depoul C.F.R. 
Teiuș a obținut în a- 
nul acesta rezultate de 
seamă, lună de lună.

muncitori 
au înregistrat, 

al întrecerii so- 
ce a 

sectoa rele 
ale 

cuprins 
de 

Depoului. 
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Harnicii 
de aici, 
ca rod 
cialiste 
toate 
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la data de 
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cursul acestui an și 
au raportat totodată că 
angajamentul luat în 
cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării 
patriei a fost îndepli
nit înainte de termen, 
realizînd totodată . o 
depășire de peste 100 
tone combustibil con
vențional.

O preocupare de sea
mă a tuturor muncito
rilor depoului în acest 
an a fost și acela a 
îngrijirii și întreținerii 
locomotivelor în bună 
stare termotehnică.

Concomitent cu re
ducerea consumului 
specific și a întreținerii

îa 
co- 
oră 
din 
ur-

impor-

și fost treierate cerealele de pe su
prafața de peste 200 ha. La Alba Iu- 
lia, din 300 ha însămînțate s-a tre
ierat de pe 270 ha, iar la Micești din 
370 ha s-a treierat grîul de pe 325 
ha. Sînt avansați, de asemenea, 
Cricău, Ighiu și alte gospodării 
lective, unde folosind fiecare 
hună de lucru batozele treieră 
plin din zori și pînă în noapte 
geritind terminarea acestei 
tante lucrări în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei.

Deși in majoritatea gospodăriilor 
colective din raion recoltatul păioa
selor a fost terminat încă în săptă- 
mîna trecută, ritmul treierișului se 
desfășoară sub posibilități și la a- 
ceastă dată. Și aceasta reiese din 
faptul că, pînă la data de 6 augus* 
în gospodăriile colective din Be- 
nic, Totoi, Henig, Drîmbar și altele 
nu s-a treierat încă nici 50 la sută 
din cereale.

Această rămînere în urmă se da- 
torește faptului că nici timpul priel
nic și nici capacitatea batozelor e- 

tuturor locomotivelor în 
stare bună, în perioa
da respectivă 
transportat în 
față de plan 
98.500 tone mărfuri, a- 
ceasta ca urmare a re- 
morcării unui însemnat 
număr de trenuri cu 
tonaj sporit

La realizarea aces
tor însemnate succese 
și-au adus contribuția 
toți muncitorii depou
lui și în special meca
nicii de locomotivă Ran- 
cea Aurel, Crișan Iu- 
litt, Cristea Gheorghe, 
împreună cu fochiștii 
lor.

Rămași în urmă
La gospodăria colectivă din Că- 

pud deși s-a terminat recoltatul pă
ioaselor în urmă cu cîteva zile pe 
întreaga suprafață, ritmul treierișu
lui este încă nesatisfăcător. Numai 
așa se explică faptul că pînă Ia data 
de 6 august din cele peste 300 ha, 
s-a treierat grîul doar de pe supra
fața de 53 ha. Rămînerea în urmă 
se datorește nefolosirii întregii ca
pacități de lucru a celor două gar
nituri de treier și a slabei preocu
pări din partea consiliului de con
ducere în ce privește organizarea și 
desfășurarea în ritm intens a aces- 
tei importante lucrări.

răspun- 
folosirea 
lucru a

xistente nu sînt peste tot folosite 
din plin.

In aceste zile, toate forțele trebu
ie mobilizate pentru terminarea tre
ierișului în timpul cel mai scurt. 
Sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, conducerile unităților agri
cole rămase mai în urmă trebuie să 
organizeze cu mai multă 
dere munca, să asigure 
din plin a capacității de 
garniturilor de treier.

Situația treierișului 
în G.A. C. la 6 august 1964

1. Bucerdea Vinoasă 96%
2. Alba Iulia
3. Micești
4. Cricău
5. Ighiu
6. Galda
7. Șard
8. Vințul
9. Oarda

10. Galtiu
11. Straja
12. Berghin
13. Stremț
14. Teiuș
15. Ciugud
16. Cistei
17. Mihalț
18. Drîmbar
19. Henig
20. Totoi
21. Benic
22. Căpud

Josde

Jos
Jos

de 
de
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E. M. ZLATNA IN ANUL XX
Coordonatele noilor ani

Zlatna, Localitate abia găsită pe 
harta Romîniei burghezo-moșiereștî. 
Majoritatea locuitorilor ei, cît și cei 
de prin împrejurimi trudeau cu greu 
de dimineața pînă seara pentru ob
ținerea unei bucăți de pîine, pe 
care însă nu aveau parte s-o mă- 
nînce în tihnă. Greul muncii cît mai 
ales primejdiile din adîncuri îi pîn- 
deau la tot pasul. Trudeau din greu 
în condiții neomenești scoțînd din 
adîncuri aurul, care aducea profi
turi înzecite în buzunarele capita
liștilor. Acestea ar fi pe scurt doar 
cîteva din documentările acelor vre
muri. Documentări însă care acuză.

Dar zilele negre au apus pentru 
totdeauna. Au trecut două decenii. 
Ne oprim puțin locului și privim 
harta zilelor noastre. Drumul par
curs este impetuos, concretizat prin 
schimbarea din temelii a trecutului 
vieții minerilor noștrii.

Noul îl întîlnești deopotrivă pre
tutindeni. In cadrul E. M. Zlatna în 
acești ani, ca urmare a investițiilor 
acordate de către stat în sumă de 
peste 190.000.000 lei, au fost extin
se și modernizate mai multe mine, 
au fost executate diferite construc
ții miniere, construcții de locuințe 
pentru mineri și familiile lor, gru
puri sociale etc. Odată cu redeschi
derea de mine noi au fost executate 
lucrări de modernizare a tuturor 
sectoarelor exploatării noastre.

Creșterea volumului de rezerve a 
adus după sine și o creștere impor
tantă a construcțiilor industriale. 
Astfel, neutru prelucrarea mine
reurilor la produsul principal, în 
anul 1959 a fost dată în funcțiune

prelucrare a minereului au fost me
canizate în proporție de 80 la sută 
toate operațiile de lucru, care la rîn- 
dul lor au dus la creșterea produc
tivității muncii cu 327 la sută în a- 
nul 1964 față de anul 1949.

O dată cu dezvoltarea și introdu
cerea mecanizării în cadrul E. M. 
Zlatna, în scopul ridicării continue 
a nivelului de trai al minerilor, au 
fost date în folosință aproape 20 blo
curi însumînd 286 apartamente, 2 
cămine pentru nefamiliști la Ha- 
neș și Almaș cu 324 locuri, un grup 
social la secția Almaș Stănija, o 
cantină la secția Haneș, școală me
die la Zlatna etc.

însuflețiți de marile transformări 
petrecute în viața lor, minerii de la 
E.M. Zlatna își trimit gîndurile și 
dragostea lor către partid cu recu
noștință pentru tot ceea ce a înfăp
tuit și pentru viitorul tot mai lumi
nos. Ei întîmpină tradiționala zi a 
minerului și cea de a XX-a aniver
sare a eliberării patriei cu succese 
de seamă în muncă, oglindite de 
altfel în îndeplinirea planului Ia 
valoarea producției marfă pe cele 7 
luni ale anului în curs în proporție 
de 100,3 la sută iar la producția glo
bală în proporție de 102,4 la sută.

Ing. STOIA IOAN 
Șeful E. M. Zlatna

IN CLIȘEU: Vederea parția
lă a noii Uzine de preparare a 
E. M. Zlatna.

Pe scurt
din consemnările anilor

-A- Dotarea minelor cu utilaj 
modern a impus ca o sarcină deo
sebită calificarea de noi cadre mi
nerești. In comparație cu 1957, în 
1964 numărul celor care au ab
solvit cursuri de calificare a fost 
încă o dată mai mare. Numai în 
acest an au absolvit și sînt în 
curs de absolvire a cursurilor de 
calificare un număr de 232 mun
citori.

Tsf In perioada 1962-1964 au 
fost trimiși să-și refacă sănătatea 
în stațiunile balneoclimaterice și 
casele de odihnă de la munte și 
mare un număr de aproape 600 
mineri.

'Ă In trecut pentru a ajunge la 
mină, minerii trebuiau să bată pe 
vînt și pe ploaie zeci de km pe 
jos. Azi situația e cu totul alta. 
Minerii au asigurat transportul cu 
mașini în fiecare zi, atit la ducere 
cît și ia întoarcere, de acasă pînă 
la locul de muncă.

-Ar Pentru îmbunătățirea apro
vizionării minerilor cu produse 
industriale și alimentare, la toate 
sectoarele miniere au fost deschi
se magazine, care sînt aprovizio
nate cu toate cele necesare.

Pe lingă faptul că la sectoare 
au fost înființate dispensare și 
puncte sanitare, pentru îngrijirea 
sănătății minerilor la Zlatna a 
fost înființat un spital cu mai 
multe secții, printre care și o sec
ție de chirurgie.

Oamenii de nădejde ai sectorului nostru

uzina de preparare, iar pentru asi
gurarea ritmică a uzinei cu minereu 
a fost dat în funcțiune funicularul 
pentru transportul minereului de la 
secțiile miniere Haneș și Almaș Stă
nija. Concomitent cu deschiderea și 
darea în exploatare de noi orizon
turi, s-a executat adîncirea puțuri
lor de extracție de la mina Haneș 
de la orizontul — 80 la — 160. 
a puțului de la mina Muncăceasca 
Est și altele. Au fost construite și 
date în funcțiune rostogoale de mi
nereu, iar pentru continua îmbună
tățire a transportului pe galerii a 
fost mecanizat complet transportul 
la secțiile Almaș-Stănija. La secția 
Haneș a fost electrificat transportul 
'de la puțul Haneș la secția funicu
lar.

Pentru alimentarea cu energie și 
aer comprimat au fost construite 
săli trazo și de compresoare, iar 
pentru crearea unor condiții optime 
de microclimat și înlăturarea boli
lor profesionale precum și pentru a- 
sigurarea normelor privind tehnica 
securității s-au dat în funcțiune in
stalații de perforaj umed la toate 
secțiile miniere. înlocuirea vechilor 
instalații și agregate rudimentare cu 
mașinile de extracție tip Lonea, 
compresoare de 45 și 30 m.c., loco
motive electrice și Diesel, pompe an- 
tiacide, trolii electrice și pneumati
ce sau mașini de încărcat și alte u- 
tilaje pe lîngă faptul că a dus la 
mărirea capacității de extracție și

Cadre pentru sectoarele miniere
In anul XX al vieții noastre noi, 

călătorul întîlnește aici la Zlatna 
profiluri noi, contemporane. Blocu
rile svelte, în coloritul plăcut, sînt 
mîndria zlătnenilor. Dar minerii 
Zlatnei se mai mîndresc pe bună 
dreptate și cu altceva. Se mai mîn
dresc și cu școala profesională de 
aici, care pregătește cadre de mi
neri, preparatori, de lăcătuși meca
nici etc. Istoricul școlii e pe cît se 
poate de simplu pe atît de edifica
tor. Actuala școală pregătea înain
te... cioplitori în piatră. Astăzi este 
de nerecunoscut. Odată cu schim
barea profilului a avut loc și schim
barea fundamentală a școlii. S-au 
ridicat construcții noi, atelierele 
spațioase au fost dotate cu întregul 
utilaj necesar procesului de pregă
tire. Munca practică se face la sec

toare în condiții deosebite, asigurîn- 
du-se astfel o temeinică însușire a 
meseriei. In cadrul școlii elevii se 
bucură de cele mai bune condiții de 
cazare și hrană.

An de an. ca urmare a necesită
ților mereu crescînde de cadre ca
lificate, școala profesională trimite 
în producție sute de tineri temeinic 
pregătiți. Numai în perioada anilor 
1962-1964 școala a pregătit un nu
măr de 343 mineri, preparatori și 
lăcătuși mecanici. Numele multora 
din foștii elevi de acum cîțiva ani 
stă azi la loc de cinste în rîndui e- 
vidențiaților și chiar al fruntașilor. 
Ca mîine alte și alte zeci de eievi 
vor păși spre adîncuri, purtînd în 
minte și pricepere învățătura anilor 
din școală, cunoștințele împrumutate 
de la maiștri și profesorii lor.

r
Ziua minerului din acest an, ca 

și măreața sărbătoare a poporului 
nostru, ziua de 23 August, constitu
ie pentru colectivul sectorului Ha
neș al Exploatării miniere Zlatna, 
o importantă etapă în bătălia pe ca
re o desfășoară, sub conducerea or
ganizației de partid, pentru sporirea 
producției.

La începutul acestui an, colectivul 
schimbului I din cadrul sectorului 
nostru din îndemnul conștiinței so
cialiste și-a propus ca în cinstea zi
lei de 23 August să sporească pro
ductivitatea muncii cu 1 la sută, să 
realizeze o economie de 25.000 iei 
și să dea o însemnată cantitate de 
produse peste plan. Minerii noștrii 
raportează acum că ei au știut să-și 
țină cuvîntul dat. In primele șapte 
luni din acest an, colectivul nostru 
de muncă a dat de 38 de ori mai 
multe produse decît era angajamen
tul inițial. De asemenea, au fost 
realizate economii în valoare de 
peste 50.000 lei, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 1,5 la sută.

Calea care ne-a condus spre ase
menea rezultate a fost avintul ir. 
muncă al 
sînt an

Banciu Petru, Arsîn Vasile. Ma. _. 
Vasile și a atîtor altora ca ei este 
un puternic îndemn pentru toți mi
nerii schimbului nostru. De pildă, 
cu puțin timp în urmă, pentru a a- 
sigura . ramblierea abatajului a fost 
nevoie de executarea unui suitor co
lector în centrul cîmpului de exploa
tare. Lucrarea trebuia executațăcît 
mai repede. Comunistul Marcu Va
sile a primit sarcina să conducă 
această lucrare, și să o realizeze în 
cel mult 3 luni pe o înălțime 
metri. S-a muncit cu o însufleWe 
deosebită.

Au fost atrași la executarea aces
tei lucrări și membrii din activul fă
ră de partid Cosma loan și Tomuș 
Petru. Au muncit cu un adevărat e- 
roism. astfel că după două luni ș^^. 
zile tovarășul Marcu Vasile a vefl^- 
la organizația de bază și a raportat 
că lucrarea a fost terminată.

Cazuri de acest fel nu sînt d 
izolate. Nu! In cadrul sectorului 
stru asemenea fante oom.ite din
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DOUĂ VIEȚI FAȚA-N FAȚA
Cu 39 de ani în urmă, cînd am 

coborît pentru prima dată în adîn
curi, mi se părea că întreaga boită 
a minei apasă asupra-mi. îmi era 
destul de neagră viața din acele 
zile ale exploatării capitaliste și 
iată-mă mînat de sărăcie să îndur 
și cele mai grele condiții de muncă, 
îmi aduc aminte ca și acum, cum 
era „organizată" mina. Făceam 
toate operațiile manual. Drept u- 
nelte aveam tîrnăcopul și trocul. 
Transportul îl făceam cu caii. Nici 
nu se putea vorbi despre aieraj. 
In 1940, pe o suitoare am găsit un 
ortac de-al nostru mort din lipsă de 
aer.

Am cunoscut însă în anii de la 
eliberare și o altă viață, viața ade
vărată la care am visat ani de-a 
rîndui. In anii puterii populare, prin 
grija partidului și guvernului viața 
noastră s-a schimbat din temelii. A- 
zi cu salariul pe care-1 primim pu
tem să trăim omenește. Pentru noi 
s-au eonstruit atîtea și atîtea bio- 
curi, școală medie la Zlatna. Avem 
la îndemînă spital. In casele

noștrii au dram 
școli înalte. S-*n s> 
mental condiL7< i- 
sportul. extracția si 
nereului se tac? —« 
ne este azi prețuită : 
de ce, pentru viața : 
trăim gîndul nostru 
plin de recunoștință 
nostru drag, care ne
nou în viață.

ROȘCA ȘTEFAN 
artificier, mina Haneș

Ziua minerului
(Urmare din pag. l-a)

Evidențîați în munca la E.M. Zlaina

IN CLLSEE: De la stînga la dreapta. Mermezan Ștefan, miner șef de ech pă. Valea Dosului, lancău ^’ase’v!?'"er d^e dFp i
Haneș; Cîmpean lacob, preparator, Uzina de preparare Zlatna; Guran Nicolae, m.ner șei de echipa, Haneș, Cloamba ... P
cuptoare, Valea Dosului. tSfiPȚ >.

încărcat Au fost create condiții de 
muncă la care în trecut nici nu 
se putea visa. S-a schimbat din 
temelii viața minerilor. Pentru ei 
s-au construit in anii puterii popu
lare sute de apartamente contor-, 
tabile, școli noi pentru fiii lor. "W 
Salariul ce-1 primesc este un sa
lariu omenesc și el reprezintă răs
plata binemeritată a muncii har
nice.

Trecînd în revistă toate aceste
înfăptuiri caracteristice vieții noi 
ce s-a statornicit în patria noas
tră socialistă minerii din cuprin
sul raionului nostru își îndreaptă 
gîndurile pline de recunoștință că
tre Partidul Muncitoresc Romîn. i-
nițiatorul și organizatorul uriașe
lor înnoiri din patria noastră. Ei 
își exprimă în același timp hotă- 
rîrea fierbinte de a munci cu și 
mai mult entuziasm, contribuind 
prin munca lor la înfăptuirea mă
rețelor sarcini trasate de partid.

Cu prilejul Zilei minerului, oa
menii muncii din raionul nostru 
felicită pe toți acei ce coborînd în 
adîncuri scot spre ziuă uriașele 
bogății ale subsolului și le urea
ză noi și importante succese Tn 
muncă însuflețită pe care o des
fășoară.



VIAȚA DE PARTID

> Se respectă planul de muncă? Oamenii muncii scriu ziarului

in- 
in-

Mirilor de n
^Wiă pentru

importante. Sarcini ca:

Munca de partid se caracterizea
ză printr-o temeinică organizare. La 
baza organizării stă justa planifi
care a muncii biroului organizației 
de bază sau a comitetului de partid. 
Existența unui plan de muncă judi
cios întocmit, dă posibilitate orga
nelor de partid să-și îndeplinească 
mai bine atribuțiile pe care ie au, 
să nu scape din vedere problemele 
importante ce se cer rezolvate, să 
desfășoare o activitate sistematică, 
bine chibzuită, să îmbine preocupa
rea pentru sarcinile curente cu cea 
pentru obiectivele mai îndepărtate.

Comitetele de partid din cadrul 
gospodăriilor colective au de înde
plinit sarcini deosebit de importan
te, legate de întărirea economico- 
«organizatorică a acestora. Pentru a 
face față acestor sarcini, pentru a-și 

i îndeplini în bune condițiuni ro- 
^g|ul de conducător politic comitetul 

de partid trebuie să-și planifice te
meinic activitatea, s-o desfășoare 
metodic.

Planul de muncă pe care fiecare 
comitet de partid trebuie să-l 
tocmească lunar constituie un
strument de marc ajutor pentru or
ganizarea muncii.

Cu ajutorul planului de muncă, or
ganizațiile de partid reușesc să pre
cizeze mai bine principalele proble- 
rj^pe baza sarcinilor generale ce 

din hotărîrile și directivele 
partidului, din sarcinile trasate de 
organele superioare de partid.

Comitetul de partid din gospo
dăria colectivă Vințul de Jos a reu
șit în mare măsură ca pe baza pla
iurilor de muncă lunare, să-și pro- 

«țBhă pentru a rezolva probleme 
întărirea 

vieții interne de partid și a discipli- 
ei de partid, stilul de muncă al 
irourilor organizațiilor de bază, 

primirea de noi membri si candi
dați de partid, munca cultural-edu- 
cativă în rîndul colectiviștilor, acti
vitatea organizației U.T.M.. orga
nizarea muncii în gospodăria co
lectivă, asigurarea bazei furajere, 
îndeplinirea planului de producție 
în G.A.C. și altele, constituie ‘ i 
live cuprinse în cianurile de mun
că ale comitetului de partid.

Marc parte din obiectivele 
lite în planurile de muncă au fost 
îndeplinite. In ședințe comitetul de 
partid a analizat diferite 
ale activității politice și i 
din cadrul gospodăriei 
Astfel, în ședința sa din 

t a.c. comitetul de partid,
sarcinii stabilite în planul de mun
că pe această lupă, a analizat cum 

• a fost organizată munca în gospodă- 
RtejflBcolectivă în vederea îndeplinirii 
-țăranilor economice. In 16 mai a.c.

a fost analizată activitatea desfășu
rată de comitetul U.T.M. Intr-o altă 
ședință a comitetului de partid a 
fost dezbătut stilul de muncă al bi
roului organizației de bază din bri
gada a IlI-a, privind întărirea vieții 
interne de partid.

obiec-

stabi-

: aspecte 
economice 
colective.

12 martie 
pe baza

Comifetele de cetățeni la muncă rodnică
In viața de fiecare zi a satelor și 

comunelor. în activitatea tot mai 
rodnică a sfaturilor populare, fie 
pe tărîm economic și social-cultural, 
fie pe tărîm gospodăresc și edilitar, 
întîlnim numeroase fapte care do
vedesc cu prisosință participarea 
largă si însuflețită a maselor de 

a ^r-ni ai muncii la conducerea tre- 
jWtrilor de stat si obștești.

In comuna Cricău. pe lingă cele
lalte forme organizatorice, un anort 
deosebit la înfăptuirea sarcinilor 
multiple ce stau în fata sfatului 
■popular îl aduc comitetele de cetă
țeni, organizat-o pe circumscripții e- 
lectorale. In afară do crnnFetele de 
cetățeni ne circumscripții electorale 
a mai fost organizat un comitet de 
cetățeni pentru sprijinirea lucrări
lor ce se execdă din contribuția vo
luntară a cetățenilor.

Cu ajutorul comitetelor de cetă
țeni, sfatul popular comunal a reu
șit să mobilizeze masele largi de 
cetățeni la toate acțiunile întreprin
se, privind buna gospodărire și în- 

(frumusețare (repararea de drumuri, 
Apret irea șanțurilor etc).

In comună se simțea nevoia lăr
girii spațiului de școlarizare. Cetă- ’ 
țenii comunei au hotărît ca prin for- 
țe proprii să' construiască un nou 
local de școală. După hotărîrea lua-

Deși comitetul de partid din gos
podăria colectivă din Vințul de Jos 
și-a propus să analizeze probleme 
importante din viața gospodăriei co
lective. el nu a urmărit îndeaproape 
respectarea și îndeplinirea întocmai 
a obiectivelor și sarcinilor stabilite 
în planurile de muncă. Așa de e- 
xemplu, planul de muncă pe luna fe
bruarie a.c. prevedea ca în ședință, 
comitetul de partid să analizeze fe
lul cum este organizată munca în 
G.A.C. Prevederile planului nu au 
fost respectate. In luna februarie 
a.c. a fost analizată de către comite
tul de partid aită problemă și anu
me. munca cultural-educativă în rîn
dul colectiviștilor. Și aceasta este 
o sarcină deosebit de importantă, 
dar ea n-a făcut în acea perioadă 
obiectul analizei comitetului de 
partid.

Conform prevederilor Statutului 
P.M.R.. organele de partid sînt obli
gate să prezinte periodic dări de sea
mă despre activitatea lor. Pentru a 
îndeplini această obligație statutară, 
comitetul de partid și-a stabilit o 
ședință în care să se analizeze acti
vitatea desfășurată pe baza hotărîrii 
elaborate la ultimele alegeri de 
partid, pentru luna iunie a.c. Nici 
de data aceasta comitetul de partid 
nu și-a respectat sarcina propusă. 
Darea de seamă despre activitatea 
depusă, comitetul de partid a pre
zentat-o în ședința din 5 iulie a.c. 
Prin urmare în luna iunie a.c. co
mitetul de partid nu a analizat nici 
o problemă. De fapt nu au fost res
pectate nici sarcinile planului de 
muncă pe luna iulie a.c. care pre
vedeau analizarea activității comi
siei de femei.

Mai sînt apoi și alte sarcini izvo- 
rî'e din planurile ce muncă ale comi
tetului de partid din gospodăria co
lectivă din Vințul de Jos care 
au fost îndeplinite întocmai, 
ar fi: expunerea de 
diferite teme politice 
ganizație de bază, 
muncii de agitație, 
partid și altele, deși 
sarcini deosebit de importante 
permanente în activitatea comitetu
lui de partid și a organizațiilor de 
bază.

Faptul că prevederile unor pla
nuri de muncă ale comitetului de 
partid din G.A.C. Vințul de Jos nu 
sînt respectate își are explicația în 
aceea că, nu toți membrii comitetu
lui de partid sînt antrenați să răspun
dă concret ne o problemă iar tov. 
Mărginean Ioan, secretarul Comite
tului de partid nu a urmărit îndea
proape îndeplinirea sarcinilor din 
planul de muncă.

Este necesar ca în viitor, comite
tul de partid să analizeze temeinic 
această situație, să ia măsuri con
crete pentru lichidarea lipsurilor 
manifestate, iar îndeplinirea întoc
mai a sarcinilor izvorîte din planu
rile de muncă să fie o preocupare a 
întregului comitet de partid.

nu 
cum 

conferințe pe 
în fiecare or- 
îmbunătățirea 
primirea în 
ele constituie 

si

ta s-a trecut la acțiune. îndrumate 
de sfatul popular, comitetele de ce
tățeni au desfășurat în cadrul cir
cumscripțiilor electorale o largă 
muncă de mobilizare a cetățenilor 
la executarea lucrărilor de construc
ții. Din inițiativa comitetului de ce
tățeni pe lucrări, cu sprijinul mase
lor au fost confecționate pe plan lrvrvr»1 OA AAA „X —X_ ?_î aulocal 80.000 cărămizi, care 
fost transportate la locul con
strucției. Au început apoi lucrările 
care, în prezent sînt într-un stadiu 
avansat. La executarea lucrărilor de 
construcții au participat peste 3.300 
cetățeni, care prin munca lor au 
realizat economii care se ridică Ia 
mai mult de 116.000 lei. Cu cele mai 
bune rezultate au muncit comitetele 
de cetățeni din circumscripțiile e- 
lectorale nr. 1 (președinte tov. de
putat Joldoș Petru), nr. 11 (preșe
dinte tov. deputat Bora loan), nr. 
13 (președinte tov. deputat Stînea 
loan).

Frumoase rezultate în muncă a 
obținut și comitetul de cetățeni din 
circumscripția electorală nr. 15 (pre
ședinte tov. deputată Mezei Maria) 
care în urma discuțiilor purtate cu 
cetățenii a reușit să-i mobilizeze la 
diferite acțiuni. In această circum
scripție- fiecare cetățean a efectuat

IN PLINĂ ÎNTRECERE
Angajați într-o însuflețită între

cere în cinstea marii sărbători a e- 
liberării patriei, colectivul de mun
citori. ingineri și tehnicieni de la 
Stația C.F.R. Teiuș a obținut, lună 
de lună, rezultate de seamă care, 
înmănuncheate la finele primului se
mestru. se concretizează într-un fruc
tuos bilanț. Astfel. încărcătura sta
tică pe osie a fost depășită față de 
plan cu 49 la sută în loc de 2 la su
tă cît a fost angajamentul, planul la 
tone nete marfă expediate a fost 
depășit cu 18,67 la sută, staționa
rea vagoanelor la 
care a fost redusă

încărcare-descăr- 
cu 1,92 la suta.

Cu elan tineresc
Si pentru tineriiȘi pentru tinerii din Ighiu apro

piata noastră mare sărbătoare con
stituie izvor de forță pe drumul ob
ținerii de noi succese. Dovadă le 
sînt faptele și acțiunile întreprinse 
încă de la începutul anului. După 
munca patriotică depusă la transpor
tul în cîmp a 50 tone îngrășămj te 
un însemnat număr de tineri colec
tiviști ca Florea Mihăiiă. Dan 
Gheorghe. Samoilă Gheorghe. Hada 
Florean, Moguța loan și alții au 
participat cu aceeași însuflețire la 
curățitul a 3Q ha pășune, la cositul 
lucernei și trifoiului.

Mobilizați de comitetul comunal 
U.T.M.. la acțiunile inițiate de tinerii 
colectiviști din Ighiu s-au alăturat, 
odată cu încheierea anului școlar 
și un însemnat număr de elevi ute- 
miști aflați în vacanță care au pli
vit două hectare vie realizînd eco
nomii în valoare de 1.412 lei.

HOREA SANDU

Magazine noi în satele raionului

la construcția noului local de școală 
cite 6 zile muncă patriotică.

In cadrul circumscripției electora
le nr. 12. în fața dispensarului me
dical a fost amenajată o zonă verde 
under s-au plantat diferite flori, dînd 
un aspect plăcut și atrăgător. Iniția
tiva aparține tov. Cădan Felicia, pre
ședinta comitetului de cetățeni din 
această circumscripție electorală, 
iar amenajarea zonei verzi este ro
dul muncii cetățenilor.

Dar nu numai la centrul de co
mună comitetele de cetățeni desfă
șoară o activitate rodnică. Cu ace
leași rezultate muncesc și celelalte 
comitete de cetățeni din satele Ti- 
bru și Craiva, sate aparținătoare 
comunei Cricău.

In satul Tibru se construiește m 
nou local al cooperativei de con
sum. Comitetele de cetățeni și-au a- 
dus un aport deosebit, prin munca 
lor la executarea lucrărilor de con
strucție care în prezent sînt pe ter
minate, lucrări la care s-au eviden
țiat tov. Barbu Simion, Lupșan Ște
fan și alții.

In aceste zile în comuna noastră, 
cetățenii se pregătesc intens pentru 
a întîmpina cea de a XX-a aniver
sare a eliberării patriei cu succese 
deosebite nu numai în ce privește 
lucrările agricole, dar și în ceea ce 
privește buna gospodărire și înfru
musețare a comunei, îmbrăeînd-o 
în haină de sărbătoare.

CURTA TRAIAN 
secretarul Sfatului popular al 

comunei Cricău

au 
regulari- 
sută, de- 
la acest

acestor 
munci-

staționarea vagoanelor în tranzit 
cu manevră cu 2.81 la sută, iar o- 
rele de manevră au fost reduse cu 
8,27 la sută. Harnicii ceferiști 
îmbunătățit, de asemenea, 
tatea circulației cu 2,09 la 
pășindu-și angajamentul și 
indice.

Contribuția la obținerea 
rezultate și-au adus-o toți 
torii stației. De remarcat însă este 
aportul tovarășilor din tura a II-a 
mișcare condusă de impiegatul Hă- 
lălaie Vasile. tură consecutiv evi
dențiată în fiecare lună din acest 
an.

Succesele obținute pe primele șase 
luni ale anului în curs au sporit a- 
tît hotărirea cît și forțele ceferiști
lor din stația Teiuș. In întîmpinarea 
marii sărbători, în frunte cu comu
niștii de aici, ei au dat un nou im
puls întrecerii și rezultatele le sînt 
vădite și pe luna iulie in însemnate 
depășiri ale indicilor de plan.

LIȚU F1LIP

Viața nouă în
Exploatarea forestieră ..Feneșasa" 
împlinit 15 ani de existență. De

ieră
a
15 ani, comunistul Scrob Simion. 
harnic și priceput maistru de ex
ploatare, dă numai lucrări de bună 
calitate, realizîndu-și lună de lună 
și an de an planul de producție.

Cărui fapt se datorește 
cru? Răspuns la această 
îl dau pe deplin realitățile 
la „Feneșasa*,, condițiile 
bune de muncă și viață create celor

acest lu- 
întrebare 
existente 
tot mai

IN CLIȘEU: Magazinul de des
facere al cooperativei de consum din 
comuna Cricău.

♦ e

Pe urmele materialelor publicate
Adevăratele cauze

ro-
u- 

sa-
al

Sub acest titlu ziarul „Steaua 
șie" in nr. 764/1964 a criticat 
nele lipsuri din activitatea unor 
lariați ai Comitetului Executiv 
Sfatului popular al comunei Galda 
de Jos în ce privește îndeplinirea 
sarcinilor.

In răspunsul trimis ziarului de 
către comitetul executiv ai sfatului 
popular raional, se arată că cele 
sesizate de ziar sînt juste, iar „pen
tru aceste abateri, comitetul execu
tiv' raional le-a făcut observație scri
să, cu mențiunea că în viitor dacă 
se vor mai constata asemenea aba
teri de la organizarea programului 
de lucru, vor fi sancționați în mod 
individual".

In urma sesizării 
unui grup de cetățeni

Un grup de cetățeni de pe strada 
Traian, au făcut cunoscut ziarului 
faptul că această stradă a fost ne
glijată de către sfatul popular oră
șenesc în ce privește amenajarea și 
întreținerea ei. Ținînd seamă de cele 
relatate în scrisoare și de justețea

Pe ogoarele gospodăriei 
colective din Vințul de Jos

Alături de soții lor, colectivistele 
din Vințul de Jos muncesc cu tot 
mai bune rezultate pe ogoarele 
gospodăriei, multe din ele situîndu- 
se în rîndul fruntașilor în lupta pen
tru roade mari. Așa, bunăoară, este 
cazul tovarășei Șincu Ana, brigada 
a Il-a pe care o conduce fiind frun
tașă pe gospodărie. Așa stau lucru
rile apoi cu tovarășele Eșu Elena, 
Apolzan Victoria și Cazan Ana, 
șefe de echipă, și tovarășele Mărgi
nean Maria, Balosim Maria, Vojti 
Elisabeta. Romoșan Maria și multe 
altele din cele aproape 100 de co
lectiviste care muncesc la grădina 
de legume și care și-au propus să 
dubleze în acest an veniturile reali
zate anul trecut de gospodărie din 
vî 'zarea legumelor și zarzavaturilor.

Cu rezultate bune muncesc, de 
asemenea, colectivistele din sectorul 
zootehnic, veniturile realizate pînă 
în prezent din acest sector depășind 
suma de 110,000 lei.S . .. V£SA 

inima pădurii
MARIA

pădurii, 
la fie- 
fost con-

ea-

ce muncesc aici în inima 
Pentru muncitorii de aici, 
Care gură de exploatare au__
struite cabane încăpătoare. In 
bane pe paturile individuale cear
ceafurile și păturile sînt curate, per
nele de asemenea, iar albul fețelor 
de masă îmbie pe oricine să se a- 
șeze. Funcționează la „Feneșasa" a- 
poi un magazin bine aprovizionat 
cu mărfuri de tot. felul și o baie cu 
care nu-i muncitor de aici care să 
nu se mîndrească.

Astfel fiind, nu-i mirare că spre 
această exploatare își îndreaptă pa
șii tot mai mulți muncitori din par
tea locului care, recunoscători pen
tru condițiile create, muncesc cu 
tot mai multă hărnicie.

A. G.

O cerință ce nu îngăduie
îatîrziere

Nu de mult, ca urmare a pioilor 
căzute, apele Ampoiului au năpădit 
în 2C de fîntîni din comuna Ziatna. 
Fintînile deci trebuiau curățite. Și, 
ce-i drept, locuitorii comunei au por
nit cu toată rivna la efectuarea a- 
cestei lucrări. în scurt timp apa din 
4 fîntîni fiind din nou bună de băut.

Cum însă rămăseseră încă o sea
mă de fîntîni de curățit, sfatul 
popular comunal s-a adresat tovară
șului Solea luliu, șeful secției dru
muri și poduri, solicitîndu-i’o pom
pă. Și cererii i s-a răspuns prin- 
tr-c„. promisiune neîmplinită, 
ce oare? Tovarășul Șolea luliu 
s-a gîndit că această cerință nu în
găduie întîrziere?

MAIOR SEPTIMIA

De
nu

lor, ziarul a publicat materialul in
titulat „Pînă cînd“ în care erau sem
nalate lipsurile sesizate de cetățeni.

Răspunzînd ziarului la semnalul 
critic, Sfatul popular al orașului Al
ba Iulia ne informează că, lucrările 
de reparații au început și că au fost 
transportate pietre pentru rigole, ur- 
mînd ca în continuare să se trans
porte pietriș pentru așternut pe stra
dă și executarea rigolelor.

Măsuri imediate
„Citind articolul intitulat ..Noul 

an școlar să ne găsească pe deplin 
pregătiți1 apărut în ziarul „Steaua 
roșie" nr. 771/1964 referitor ia ca
litatea lucrărilor de zugrăveli ce se 
execuță la Școala de 8 ani din co
muna Stremț, vă facem cunoscut că 
ne-am însușit critica...

Ținem să vă anunțăm că noi 
ne-am deplasat la fața locului și am 
luat măsurile corespunzătoare pen
tru ca să fie îmbunătățită calitatea 
lucrărilor". — Este răspunsul trimis 
redacției de către conducerea coo
perativei „Meșteșugarul" din Teiuș, 
la sesizarea ziarului în articolul in
titulat „Noul an să ne găsească pe 
deplin pregătiți".
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DIN ACTIVITATEA CULTURALĂ
o importantă acfiune în munca cu cartea
In scopul oglindiri! marilor reali

zări obținute de oamenii muncii 
sub conducerea partidului, în cei 
20 de ani de la eliberare, Comitetul 
pentru cultură și artă în colaborare 
cu Comitetul raional U.T.M. și U- 
niunea raională a cooperativelor de 
consum Alba au organizat între 15 
iulie și 15 august o interesantă ac
țiune în munca cu cartea pe tema 
„Realizările regimului democrat- 
popular oglindite în literatură". Ac
țiunea organizată a fost primită cu 
viu interes de bibliotecarii din raion, 
de lucrătorii cooperativelor și mi 
de oameni ai muncii, care participă 
în număr tot mai mare la șezători- 
le, simpozioanele literare, concursu
rile gen „Cine știe cîștigă" și alte 
manifestări cu cartea. Așa, bunăoa
ră, Ia concursul cu tema: „Chipul

muncitorului oglindit în literatura 
de după 23 august 1944“ organizat 
de biblioteca raională au participat 
sute de oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile orașului. La 
simpozionul literar „Scriitori și pu
bliciști străini despre țara noastră" 
ca și la concursurile „Folclorul iz
vor nesecat de frumuseți" și „Con
temporani cu viitorul" au luat parte 
in număr mare colectiviștii din Vin- 
țul de Jos. iar expoziția ..23 August 
în literatură" organizată de biblioteca 
comunală din Stremț este zilnic ”i- 
zitată de zeci de colectiviști de’aici.

Asemenea manifestări sînt orga
nizate peste tot în așezările raionu
lui, paralel cu acestea fiind intensi
ficată și munca de popularizare și 
difuzare a cărții.

La căminul cultural o vie activitate
Cu toate preocupările actuale ale 

colectiviștilor, Ia căminul cultural 
din Șard se desfășoară o susținută 
activitate. Nu-i duminică în care în 
fața a sute de colectiviști de aici 
să nu fie prezentat un program ar
tistic. Așa, bunăoară, în ziua de 
19 iulie corul a urcat pe scenă cu 
noi cîntece închinate partidului și 
patriei, iar brigada artistică de agi
tație a prezentat programul „In anii 
puterii populare". Pe scenă au ur
cat, de asemenea, un însemnat nu
măr de soliști recitatori primiți cu 
aplauze de spectatori.

Paralel cu activitatea desfășurată 
zi de zi, activiștii culturali și ar
tiștii amatori din Șard se pregătesc 
cu rîvnă pentru a întîmpina cu noi 
rezultate marea sărbătoare a elibe
rării patriei, In acest sens în reper
toriul corului au fost incluse noi cîn
tece, iar brigada artistică de agita
ție pregătește programul „Sînt 20 
de ani de la eliberare". Pregătiri in
tense fac, de asemenea, dansatorii, 
soliștii vocali și instrumentiști, 
sportivii satului.
Coresp. DUMITREAN DOMIȚIAN

Pregătiri
pentru marea sărbătoare
In aceste zile Ia căminul cultural 

din Meteș se desfășoară o susținută 
activitate. Seară de seară, întruniți 
aici, activiștii culturali și artiștii a- 
matori repetă programul pe care 
urmează să-i prezinte la 23 Augusi. 
Iată-i în acțiune. Membrii brigăzii 
artistice’ de agitație pregătesc pro
gramul „Viața nouă a satului". Alți 
artiști amatori fac ultimele retușuri 
montajului literar „Zi de august, 
piatră de hotar", cu aceeași rîvnă 
pregătindu-se în întîmpinarea marii 
sărbători dansatorii și tinerii tara- 

■gotiști.

Pe ecranele 
cinematografelor sătești

Cinematograful, element nou în 
viața satului, este tot mai îndrăgit 
de colectiviștii din așezările raionu
lui. Dovadă sînt miile de spectatori, 
tineri și vîrstnici, care umplu de 
fiecare dată pînă la refuz sălile ci
nematografelor.

Nu de mult, în cadru! unei reu
șite manifestări cu filmul romînesc 
aproape 3.000 de colectiviști din 
Galda de Jos, Șard, Vințul de Jos, 
și Stremț au vizionat filmele „Lu- 
peni 29", ..Tudor", „Dragoste lungă 
de o seară", „Străzile au amintiri" 
și altele, cu care prilej și-au spus 
părerea despre filmele prezentate și 
și-au făcut o imagine clară despre 
mersul mereu ascendent al cinema
tografiei noastre.

Să pregătim din timp spațiul X
necesar pentru însilozare

Rezultatei0 bune care au fost <b- 
tinute în ultimii ani prin folosirea în 
hrana animalelor a unor canht ți 
tot măi sporite de nutrețuri însil 
zale si mai ales a porumbului sil< z. 
au determinat conducerile unități
lor agricole din raionul nostru să-ci 
prevadă în planurile de producție pc 
acest an, cultivarea ne suprafețe 
spt rite de teren, diferite plante de 
nutreț ce urmează a fi înșilozate: Și 
ca urmare a măsurilor luate, tn 
gospodăriile colective din Teiuș, 
Cistei. Galda de Jos. Oarda de Jos 
și altele, au și foșt înșilozate însem
nate cantități de secară, sparcetfi și 
borceag. Față însă de 32.000 tone 
din care 25 000 tone porumb cît tre- 

.buie să se însilozeze în acest an, 
conducerile gospodăriilor colective 
din raion mai au multe de făcut.

Pentru buna retrșită a acestei ac
țiuni, care peste cîteva zile trebuie 
să înceapă din plin în gospodăriile 
colective din Mihalț. Cistei, Teiuș. 
Galda de Jos, Drîmbar, Căpud și 
altele care au prevăzut să însilo
zeze cantităti mai mari de porumb 
și diferite plante de nutreț, în pri
mul rînd trebuie să se asigure spa
țiile necesare. In cadrul unităților 
agricole din raion este asigurat spa
țiul pentru aproape 30.000 tone si
loz. In multe gospodării s-au înce
put lucrările de curățire și amena
jare a acestor spații. La gospodării
le colective din Galda de Jos. Cistei 
și Teiuș se lucrează la curățirea și 
pregătirea gropilor existente, iar la 
Oarda de- Jos, Mihalț și altele se lu
crează în aceste zile la amenajarea 
de noi spații. Acțiunea de curățire 
a silozurilor existente trebuie să

fie urgentată .în toate gospodăriile 
colective. Aceste lucrări deși sirrmie 
au o mare influență asupra calității' 
nutrețului însilozat, ferindu-1 de a- 
ntimite focare de infecții și alți dău
nători.

Apei, pentru lărgirea spațiilor de 
însilozare. conducerile gospodăriilor 
colective trebuie să se orienteze că
tre tipurile de silozuri mai puțin 
costisitoare construite din materiale 
ieftine si care să permită mecaniza
rea totală a lucrări!' r de încărcare, 
presare și scoatere a nutrețului. De 
asemenea, paralel cu pregătirea 
spațiilor necesare, rentru ca acțiunea 
de însilozare odată începută să se des
fășoare în ritm intens și fără întreru- - 
pere, trebuiesc luate măsuri urger L 
pentru revizuirea și repararea 
ror tocătoarelor mecanice și a altor 
utilaje ce vor fi folosite la însiloza
re. Este bine apoi ca în fiecare uni
tate agricolă să fie organizate echi
pe speciale care să lucreze neîntre
rupt în schimburi pentru ca însiîo- 
zarea furajelor să se facă în perioa
da optimă și în cele mai bune con- 
dițiuni.

Specialiștii care lucreaz^ în gos- 
nodăriile colective din raionul .nos
tru sînt chemați să acorde o 
deosebita organizării și desfăsfflgii' 
acestei importante acțiuni. Ei au 
datoria să indice datele cînd tre
buie începută recoltarea pe diferite 
parcele, să stabilească ritmul zilnic 
de însilozare și să controleze cu 
toată răspunderea calitatea lucrăak 
lor executate pentru a pregăti rm^»- 
țuri siloz de calitate și în cantități 
cît mai sporite.

Zilele trecute, coo- 
oerativa meșteșugă
rească „Mureșul" a 
organizat la Casa 
raională de cultură 
o consfătuire cu oa
menii muncii din 
oraș, cu care prilej 
participanții au fă
cut propuneri pre
țioase cu privire Ia 
mai buna deservire 
a populației de că
tre unitățile coope
rativei.
Consfătuirea a fost 
urmată de o para
dă a modei. In cli
șeu : Cîteva din 
modelele prezentate.

G. SZABO

Ritm intens Ia construcțiile zootehnice
Paralel cu executarea celorlalte 

lucrări din campania agricolă de 
vară, colectiviștii din raionul nos
tru, preocupați să asigure din timp

nice. Astfel, la gospodăria colectivă 
din Berghin, în prezent se lucrează 
la acoperirea unui nou grajd pentru 
100 capete taurine și la repararea 
construcțiilor existente. La Mihalț, 
a fost terminată construcția unei 
maternități pentru 50 scroafe și s-au 
început lucrările de zidărie la noul
grajd pentru 100 capete taurine, la

de 100 capete.

maî sus reiese că a< 
ca este mai bine org 
lectiviștii sint mobili: 
diul lucrărilor este a
sectoarele.

Veacuri de-a rîndul Dunărea și-a 
purtat năstingherită apele către mare. 
După vrere i-au crescut brațe noi, a 
zămislit nenumărate lacuri, bălți și 
japșe, și-a revărsat potopul undelor 
înspumate peste sute de mii de hec
tare de pămînt roditor, transformîn- 
du-le în păduri buiece de sălcii și 
plopi, bălării, mărăcinișuri și pă
șuni.

Rodnicia acestor locuri au aflat-o 
oamenii arînd cîte o fîșie de pă
mînt pe grinduri sau indiguînd cîte 
un petec de loc mai ridicat. Dar 
Dunărea s-a arătat întotdeauna 
zgîrcită și capricioasă. Ea îsi lua 
înapoi aceste pămînturi, o dată cu 
prima viitură, ștergînd pînă și ur
ma digulețelor care îndrăzneau să o 
înfrunte. Omul cu hîrlețul nu putea 
învinge stihia sălbatecă a naturii.

De^abîa în anii regimului de de
mocrație. cerbicia fluviului a putut 
fi îndoită. Numai în ultimii doi ani 
l-au fost smulse mai multe terenuri 
decît în secole luate la un loc: la 
sfîrșitul anului 1963, 97.000 ha, iar 
anul acesta vor fi ferite de inundații 
încă circa 130.000 ha.

Astăzi, în Lunca Dunării lucrările 
de îndiguire, desecare, defrișare și 
destufizare sînt în întregime meca
nizate. Oțelul Hunedoarei și Reși- 
ței, transformat în mașini și utilaje 
moderne, de către uzinele din Brăi
la, Brașov sau București, contribuie 
la redarea agriculturii a zeci și sute 
de mii de hectare de pămînt fertil, 
la sporirea belșugului de produse 
agroalimentare ale țării.

De curînd, în Lunca Dunării, și 
anume pe Insula Mare a Brăilei, a 
început să se contureze una din cele 
mai mari înfrîngeri pe care le va 
suferi bătrînul fluviu. Aici lucrează 
din plin cel mai mare șantier de hi
droameliorații din țara noastră. L>i

PATRIA IN ANII PUTERII POPULARE

Un mare șantier de hidroameliorații
un 
va

dig inelar de circa 150 km, cu 
volum de peste 10 milioane m.c. 
feri de inundații încă la sfîrșitul a- 
cestui an aproape 72.000 ha de pă- 
rnînt.

Aici sînt concentrate peste 300 
de utila je — terasiere, screpere, bul
dozere, gredere, utilaje de defrișare 
etc., cu care lucrează peste 1.000 de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. Pri
ma pătrundere pe insulă s-a făcut 
în jurul datei de 12 iunie. Se înainta 
ca în junglă. Oamenii tăiau înainte 
copacii, făcînd drum mașinilor. A- 
cum liniștea țărmului Insulei Brăila 
a [ost sfărîmată de duduitul sutelor 
de mașini.

Cum se face digul?
Primii care străbat pădurea sta

bilind drumul digului sînt topome
trii, vin apoi brigăzile de defrișare 
si la urmă screperii și cei care mî- 
nuiesc celelalte utilaje terasiere cu 
care se ridică și se finisează digul. 
Fiecare sector are cîte un laborator 
geotehnic, cu ajutorul căruia se de
termină gradul de compactare și 
trasarea digului. De la fiecare profil 
de 100 m’ se iau mai multe probe 
pe straturi de 30-40 cm. pe măsură 
ce digul se înalță.

Plopi și sălcii bătrîne din care u- 
nii au peste 100 de ani sînt smulși 
din pămînt ca niște buruieni. Din 
rărirea după o schemă dinainte sta
bilită a screperelor cu cupa de 6 
m.c. și de 2,75 m.c. se naște văzînd 
cu ochii digul.

Zilnic sînt excavați și așezați în 
dig circa 50.000 m.c. de pămînt, ceea 
ce echivalează peste 1 km de dig. 

Pentru a săpa manual și a căra la 
dig o asemenea cantitate de pămînt 
ar trebui să lucreze zilnic cîteva zeci 
de mii de oameni cu mii de căruțe. 
Pînă acum s-au și construit peste 
30 km de dig.

Cum arată și cum trăiesc construc
torii digului? Marea lor majoritate 
sînt tineri. Bărbați între 20 și 35 de 
ani. După ce îi cunoști și îi vezi la 
lucru, îți dai seama că pe acești oa
meni care muncesc în condiții des
tul de grele îi caracterizează modes
tia, disciplina și o veselie robustă, 
sănătoasă. Bacurile-dormitor. anco
rate în dreptul fiecărui sector de lu
cru concură prin curățenie și con
fort cu orice locuință bine gospodă
rită. La unele sectoare de lucru s-au 
deschis magazine de la care se poate 
cumpăra și un aparat de radio, dar 
și o cămașă, un pachet de țigări 
sau produse alimentare.

Muncitorii de la sectorul trei și-au' 
amenajat într-un luminiș al pădurii 
de sălcii un teren de sport pe care 
se joacă volei și fotbal.

Dacă hidroamelioratorii din sec
torul III, condus de ing. Cornel Mar- 
cu, sînt cunoscuți pentru buna or
ganizare a muncii și spiritul lor gos
podăresc, cei din sectorul II, con
dus de ing. Ionel Grigoriu, se. afir
mă prin calitatea excepțională a lu
crărilor, îar cei din Sectorul I, con-' 
duș de ing. Cicerone Costache, prin 
viteza de lucru,

Dar fruntași în muncă nu sînt nu
mai cei care sapă la dig, ci și alții. 
Șoferul Oprea Buțulescu, de exem
plu. e cunoscut ca unul din cei mai 

harnici și mai conștiincioși oameni de 
pe șantier. Nu mai puțin respectat e 
bucătarul sectorului I, maistrul 
Victor Căiman, pentru osteneala pe 
care și-o dă ca oamenii-să aibă în 
fiecare zi o mîncare Caldă, gustoasă 
și consistentă.
.. Cu toate că cei care lucrează aici 
au de acum o bogată experiență, or
ganizarea șantierului și desfășura
rea ritmică a lucrului au cerut me
tod deosebit. Pentru șantierele de hi
droameliorații este caracteristică i- 
zolarea și continua lor deplasare. 
Asigurarea unor condiții bune de 
viață și de muncă, indiferent de 
condițiile atmosferice, la un număr 
de peste 1.000 de oameni, despărțiți 
de zeci de km de apă, pădure și 
mlaștini, de centrele de aprovizio
nare, nu-i un lucru nici simplu și 
nici ușor. Rezolvarea acestor pro
bleme, ca și aceia a aprovizionării 

O. C. L. COMERȚ MIXT — ALBA IULIA
Anunță că :

în perioada 3 august — 10 septembrie 1964 desface 
unele mărfuri de sezon la care s-au redus prețurile, ca :

—- Țesături din in.....................
— Țesături în amestec bumbac
— Țesături mătase
— Tricotaje ....
— Confecții ....
— încălțăminte .
— Sacoșe PVC .

Cu 
ca

20-25
20-30

la 
la

cu carburanți, lubrefianți și piese de 
schimb mașinilor și utilajelor cere 
multă experiență și talent organiza
toric.

Toate acestea au fost și sînt cu 
succes rezolvate zi de zi.

Legătura cu sectoarele de lucru 
existente se face prin radio, cu șa
lupa și cu mașina. Din Tfîscuția în 
fața hărții — Insulei Mari a Brăi
lei — cu inginerii care conduc a- 
cest șantier am aflat drumul digului 
de-a lungul Dunării vechi și a bra
țului Vîlciu. Lucrarea se va termina 
pînă la sfîrșitul anului. Oamenii sînt 
convinși că vor îndeplini la timp 
sarcina primită. O dată cu încheie
rea lucrărilor de îndiguire de aici. 
Insula Mare a Brăilei împreună cu 
celelalte incinte indiguite din dre 
ta și din stînga cum sînt Luciu-Giu?^. 
geni, Călmățui — Gropeni, Hîrșova- 
Ciobanu, Gîliciu-Ciobanu și Peci- 
neaga Turcoaia vor forma cel mai 
mare complex hidroameliorativ din 
țara noastră, mareînd totodată o 
nouă șî importantă victorie a oa
menilor muncii conduși de partid în 
luptă cu natura.

(AGERPRES)
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