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La 15 August, oamenii muncii din 
patria noastră sărbătoresc Ziua pre
sei romîne. Această zi a intrat în 
tradiție ca o sărbătoare scumpă a- 
tît celor care scriu, tipăresc și di
fuzează presa, cît și maselor largi 
de oameni ai muncii, cititori și co
respondenți voluntari ai ziarelor. Ea 
este sărbătorită cu bucurie de că
tre toți oamenii muncii pentru că ei 
văd în presa noastră o armă efi
cace în lupta dusă de întregul po
por, sub conducerea partidului pen
tru înflorirea socialistă a scumpei 
noastre patrii.

Sărbătorirea Zilei presei este o 
dovadă a grijii cu care partidul și 
întregul nostru popor muncitor în
conjoară presa, o dovadă a prețuirii 
ei, a locului de cinste și răspundere 
pe care ea o ocupă în viața socie
tății noastre socialiste.

In urmă cu 33 de ani, la 15 Au
gust 1931, în plină teroare a odio
sului regim burghezo-moșieresc, a 
apărut primul număr al ziarului 

/ „Scînteia", credincios purtător de 
Acuvînt al partidului. Ziarul era răs- 

--▼pindit cu riscul vieții, ajungînd in 
uzine și fabrici, în adîncul abataje
lor, în cazărmi și în casele bîntuite de 
sărăcie ale țăranilor. Presa comu
nistă în frunte cu „Scînteia" a con
stituit o armă încercată a partidului 
în măreața luptă de eliberare a 
poporului nostru. Azi, presa noastră, 
condusă de partid a devenit un in
strument puternic în lupta pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al II 1-lea al P.M.R., 
pentru desăvîrșirea construcției so 
seismului în patria noastră, pentru 
apărarea păcii. Prin intermediul pre
sei, partidul stă, în fiecare zi de 
vorbă cu masele. Astăzi presa din 
țara noastră este un prieten bun și 
de nedespărțit pentru oamenii mun
cii. Ei o prețuiesc înainte de toate 
pentru atașamentul său fierbinte 
față de politica partidului de înflo- 

iTire a patriei, de slujire credincioa- 
a intereselor poporului.

In centrul atenției presei stă o- 
glindirea și sprijinirea eforturilor pe 
care le depun oamenii muncii pen
tru realizarea cu succes a planului 
de stat în economie, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea pre
țului de cost, sporirea continuă a 
producției agricole, vegetale și ani
male, ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Presa noas
tră a devenit o tribună a experien
ței înaintate în lupta pentru crește
rea producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de cost și 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. Ea se adresează mase
lor și este scrisă de mase. Spiritul 
de partid, strînsa legătură cu ma
sele, dragostea pentru adevăr au ca-

racterizat și caracterizează presa 
noastră dîndu-i o forță de neînvins. 
Legătura sa cu masele, caracterul ei 
cu adevărat popular constituie un 
puternic izvor al tăriei presei noas
tre.

Și ziarul nostru „Steaua roșie", 
organ al Comitetului raional P.M.R. 
și al Sfatului popular raional Alba, 
învățînd permanent din experiența 
ziarului „Scînteia" s-a străduit, sub 
conducerea Comitetului raional de 
partid, să-și ridice necontenit nive
lul activității sale, contribuind activ 
la mobilizarea maselor largi de 
oameni ai muncii la îndeplinirea 
sarcinilor economice din industrie și 
agricultură, la dezvoltarea social 
culturală a raionului nostru. La 
redacția ziarului sosesc în fiecare zi 
și sînt publicate cu regularitate scri
sori ale oamenilor muncii care se 
adresează partidului, opiniei publi
ce, împărtășind succesele, metodele 
lor, experiența lor în muncă, criti- 
cînd deficiențele care mai 
cerînd ajutor în rezolvarea 
melor celor mai arzătoare.

Dragostea cu care presa 
este urmărită de către toți 
muncesc, prestigiul și puterea sa de 
influențare izvorăsc din justețea și 
forța ideilor partidului, din condu
cerea ei de către partid— principiu 
fundamental al 
noastre.

Presa este o parte integrantă a 
cauzei generale a clasei muncitoare, 
„o rotiță și un șurub" — cum spu
nea Lenin — al uriașului mecanism 
de revoluționare a vieții pus în miș
care de partid.

Sărbătorirea Zilei presei romine 
are în anul acesta o adîncă semni
ficație, prin faptul că la 23 August 
se împlinesc 20 de ani de la elibe
rarea patriei noastre de sub jugul 
fascist. Cu acest prilej, noi sărbăto
rim 20 de ani de însemnate victorii 
și in domeniul presei de partid, 
care a știut, sub conducerea parti
dului. să-și pună fiecare pagină fie
care rînd în slujba poporului mun
citor. în slujba înfăptuirii marii o- 
pere de construcție a socialismu
lui.

In prezent, întreaga presă din 
țara noastră militează activ penîru 
mobilizarea celor mai largi mase ia 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
cel de al IH-lea Congres al parti
dului nostru, la luptă hotărîtă pen
tru triumful păcii în lumea întreagă.

Sărbătorind Ziua presei romine 
lucrătorii din presă. împreună cu 
colaboratorii și corespondenții vo
luntari își exprimă devotamentul lor 
față de partid, își reafirmă hotărî
rea lor fermă de a-și îndeplini și pe 
viitor cu cinste și neobosit sarcinile 
trasate de partid.

există, 
proble-

noastră 
cei ce

activității presei
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sosesc zeci și zeci de scrisori trimi
se de corespondenții noștrii volun
tari. Și, fiecare dintre cei ce scriu 
ziarului își încep scrisoarea într-un 
fel propriu. Citind-o însă, ai în 
față nu numai imaginea faptelor 
descrise, ci și aceea a coresponden
tului. i

Mindru de munca sa
*■

1T ovarășul Adam Petru, de la 
Uzina de preparare Zlatna se nu
mără printre corespondenții activi 
ai ziarului nostru. Și-a început pri
ma corespondență: „Minerii din ca
drul E. M. Zlatna au obținut, 
în fiecare

» "xare dată se simte mîndria că face 
■parte din acest colectiv de muncă, 

in liecare
satisfacție de a fi el primul care a- 
duce la cunoștința ziarului vești 
îmbucurătoare despre activitatea to
varășilor săi. Este o mîndrie pe care 
și-o justifică prin munca sa de co
respondent voluntar. Încă din pri
ma sa scrisoare trimisă în urmă cu 
cîțiva ani, ca de altfel și pe 
tovarășul Adam Petru 
de fiecare dată cîteva 
către redacție, unde își 
mă dorința de a scrie 
viitor despre tot ceea ce e nou 
locul de muncă. Și într-adevăr 
varășul Adam scrie cu pasiune 
despre rezultatele obținute de 
lectivul de muncă în întrecerea 

Cjialistă, generalizînd experiența

Și 
rînd al scrisorii, de fie-

scrisoare se simte marea

parcurs 
adaugă 
rînduri 
expri- 
?i în 

la 
to- 
atît 
co- 
so- 

_____ „ po
zitivă, cît și despre unele aspecte 
negative ce s-au mai manifestat u- 
neori, contribuind activ la înlătu
rarea lor.

In clipe de răgaz
(01 masă de lucru pe care . sînt 

aranjate o mulțime de hîrtii și pla-

nuri. In cameră intră și ies nenu- 
mărați colectiviști. Au nevoie de o 
îndrumare, de un sfat sau cite și 
cîte alte probleme nu-i interesează 
pe colectiviști la terminarea unei 
zile de muncă. Timpul „zboară", 
clipă cu clipă. Dar cu toate acestea, 
pe lingă rezolvarea tuturor celor ce 
se ivesc, tînărul inginer agronom 
Bobeș Petru de la gospodăria agri
colă colectivă din Cricău găsește de 
fiecare dată cîteva clipe die răgaz și 
pentru munca de corespondent vo
luntar. Prin scrisorile sale îi vedem 
pe colectiviștii din Cricău preocupa
ți de întărirea economico-organîza- 
iorică a gospodăriei, îi vedem fă- 
cîndu-și planuri de viitor, 
muncesc cu însuflețire la 
rea lor în viață, lată-i pe 
meni la strînsul recoltei, 
rat și la cîte alte treburi 
vești.

După ce străbate în lung și în lat 
terenurile gospodăriei colective, du
pă ce vede cum muncesc colectiviș
tii pentru a obține roade tot mai 
bogate, seara se așează la masa sa 
de lucru, gîndește, își alege faptele 
cele mai semnificative și apoi le 
așterne pe hîrtie cu aceeași pasiune, 
cu aceeași dragoste și pricepere cu 
care știe să îndrume pe harnicii co
lectiviști pentru a lucra mai bine 
pămîntul lor.

A devenit corespondent voluntar 
al ziarului în urmă cu doi ani, chiar 
din ziua de cînd a terminat faculta
tea de agronomie și a fost numit ca 
inginer agronom în cadrul gospo
dăriei colective ‘Cricău.
Mereu aproape de oameni

||n urmă cu 4 ani tovarășa Bă- 
cilă Maria și-a început munca, sa de 
bibliotecară ’ în comuna Vințul de 
Jos. Unii se întrebau: ce va putea 
face oare deosebit tovarășa biblio-1

știm cum 
traduce- 

acești oa
la treie- 
gospodă-

In cinstea măreței sArtjĂtorl

Colectivu! de muncitori, tehnicie ni și ingineri din cadrul sectorului 
metalurgic al U.C.M. Zlatna se numără printre colectivele cu realizări 
importante în muncă. După cum se vede și din clișeul de față mîndria 
de-a purta insigna de „fruntaș in întrecerea socialistă" se contopește 
cu hotărîrea de-a fi mereu în fruntea întrecerii socialiste.

Succese deosebite
Colectivul de muncă de la Secția 

Ateliere centrale din Alba lulia în
tîmpină măreața sărbătoare de la 
23 August cu succese deosebite. Pe 
cele șapte luni ale anului 1964, pla
nul producției globale a fost înde
plinit și depășit lună de lună. Ast
fel, planul producției globale a fost 
îndeplinit în proporție de 108,53 ia 
sută, adică cu 7,53 la sută peste an
gajamentul luat. Productivitatea 
muncii a crescut cu 7,9 la sută față 
de 2 la sută, iar economiile reali-

zate se cifrează la suma de 230.000 
lei, adică cu aproape de două ori mai 
mult decît era angajamentul.

La aeeste rezultate o contribuție 
de seamă și-au adus-o brigăzile con
duse de tov. Moldovan Simion, Dre- 
ghici loan și Uivari Nicolae.

Coresp. I. TOTIR

Cu sarcinile 
de plan depășite

Colectivul de 
și tehnicieni de 
pentru construcții forestiere i.U.C.F. 
din Alba Iulia desfășoară o însufle
țită întrecere în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
La toate punctele de lucru se dă 
bătălia pentru a obține rezultate cît 
mai frumoase în muncă.

Hărnicia acestui colectiv este de 
altfel concretizată în realizările mari 
înregistrate lună de lună. Așa spre 
exemplu pe iulie sarcina de plan la 
valoarea producției globale a fost 
depășită cu 25 la sută în timp ce 
productivitatea muncii a crescut în 
această perioadă cu 34 la sută pes
te sarcina planificată. Dezvoltlnd 
continuu lupta pentru folosirea chib
zuită a fiecărui leu, colectivul de 
muncă de aici a realizat în 6 luni o 
economie la prețul de cost de 
400.000 lei.

In cadrul întrecerii socialiste re
zultatele cele mai bune au fost ob
ținute de atelierul de reparații con
dus de tov.. Ciuhat Constantin care 
și-a realizat planul pe luna iulie in 
proporție de 121 la sută, execulînd 
lucrări de cea mai bună calitate. De 
asemenea rezultate deosebite au {ost 
obținute și de către tov. losa Petru, 
Dreghici loan, Drașovean Achlm, 
Bîrnău Stelian, Finta Ana, ‘Moldo
van Nicolae și Stan loan, care au 
muncit cu toată' hărnicia pentru e- 
fectuarea tuturor reparațiilor în tim
pul cel mai scurt.

Coresp. A. NISTOR

muncitori, ingineri 
la baza de utilaje

HĂRNICIA CEFERIȘTILOR

tecară? Fiindcă, vorba aceea, noi 
tot o să citim și în viitor cărțile pre
ferate. Gîndurile celor ce-și puneau 
această întrebare au fost risipite în 
scurtă vreme. Cei care citeau cărți 
nu erau puțini, dar puteau fi și mai 
mulți. Acest gînd a stăpînit-o per
manent pe tovarășa Băcilă Maria și 
în dorința de a atrage cîți mai mulți 
cititori spre bibliotecă a pornit ho
tărîtă la acțiune. In primul rînd a 
căutat să cunoască oamenii, prefe
rințele lor și apoi fiecăruia "x * 
deschidă gustul de a citi cît 
mult.

Apoi în fiecare săptămînă a 
ganizat seri pentru tineret- In 
drul acestora au fost ținute lecturi 
din cărți, s-au făcut discuții pe mar
ginea lor. Toate acestea n-au ră
mas fără urmări. Numărul celor ca
re solicitau cărți din bibliotecă a 
început să crească simțitor.

1. PONORAN

(Continuare în pag. 4-a)

să-i 
mai

or
ca-

de 
r__ , . .. . teh
nicienii din cadrul Stației C.F.R. 
Teiuș au obținut în cursul acestui 
an, lună de lună, rezultate semnifi
cative în muncă.

Desfășurînd cu elan întrecerea 
socialistă, harnicul colectiv de mun
citori de aici întîmpină ziua de 23 
August cu rezultate de seamă în 
muncă.

Astfel, pe luna iulie planul la tone 
nete marfă 
șit cu 64,75

Sarcina statică a fost îmbunătățită 
cu 10 îa sută, osiile descărcate mar
fă au fost depășite .eu 7,93 la sută, 
staționarea vagoanelor la încărcat 
și descărcat a fost redusă cu 10,08 
ia sută, iar staționarea vagoanelor 
în tranzit cu manevră a fost redusă 
cu 35;63 la sută. De asemenea. regu
laritatea circulației a fost îmbună
tățită cu 2,25 la sută. La obținerea 
acestor frumoase realizări, cea mai 
importantă contribuție a adus-o tura 
a 111-a mișcare condusă de I.D.M. 
șef tură Dragotă Octavian, clasifi- 
cîndu-se pe locul 1, brigadă eviden
țiată în întrecerea socialistă, avînd

Sub conducerea organizației 
partid, muncitorii, inginerii și~

expediată a fost depă- 
la sută.

un 'procent ‘de realizare în întrece
re de 129,33 la sdtă. . ■ ;

Pe locul II în întrecerea socialis
tă se situează tura I-a mișcare con
dusă de I.D.M. șef tură Hălălaie 
Vasile avînd un procent de realiza
re în întrecere de 127,66 la sută cla- 
sificîndu-se pentru a VI La oară con
secutiv în acest an —- brigadă evi
dențiată în întrecerea socialistă.

Din tura a IlI-a pentru merite 
deosebite s-au mai evidențiat indi
vidual următorii tovarăși: Bogdan L 
si Buturean Ioan I.D.M., Boăncă 
joăn șef de manevră, Nagy Karol 
Marcu loan și Teeșa Amos rnane- 
vranți, Codea loan șef de. tură la 
magazie, Broscățan loan ;ma- 
gazionier de tranzit, Voica loan, Mi- 
trea Simion, Mara Gheorghe și 
alții. Coresp. LIȚU FILIP

Din nou în frunte

Printre corespondenții activi ai ziarului nostru se numără și tovarășii 
(de la stînga la dreapta) Maria Vesa din Vințul de Jos, Băișan Nico
lae de ta U.C.M. Zlatna și Lițu Filipde la stația C.F.R. Teiuș.

Colectiviștii din BuCerdeâ Vinoa- 
să sînt cunoscuți pentru munca har
nică pe care o desfășoară zi de zi 
în cadrul fiecărui sector de produc
ție din frumoasa lor gospodărie co
lectivă. Ca rezultat al bunei orga
nizări și a muncii însuflețite, în 
zilele trecute ei au terminat treie
ratul griului, pe întreaga supra
față de 213 ha, situîndu-se din .nou 
în frunte și în această impoft’antă 
acțiune. •

Paralel cu executarea treierîșului 
și a celorlalte lucrări agricole din 
perioada actuală colectiviștii"’ din 
Bucerdea Vinoasă sprijiniți de'că
tre mecanizatori, dau zor la pregă
tirea producției din anul următor. 
Astfel, din cele 170 ha prevăzute a 
fi arate, pînă la data de 13 august 
s-a și executat arătura de vară pe 
suprafața de 160 ha, făcîndu-se lu
crări d.e cea mai bună calitate.

Coresp. N. FENEȘER



Ivan Nicolae
,4.^-1.:-.-^:.

Comunistul Ivan Nicolae lucrează 
în Depoul de locomotive C.F.R. Te- 
iuș din anul 1943. La început ca lă
cătuș, iar de cinci ani conduce o 
echipă de reparații, formată din 24 
muncitori, lăcătuși, strungari, ca
zangii, în majoritatea lor tineri.

Tovarășul Ivan Nicolae, este un 
exemplu nu numai pentru tovarășii 
săi de muncă, ci pentru întreg co
lectivul depoului, deoarece este un 
muncitor priceput, harnic, exigent 
cu sine însăși și cu cei din jur, le
gat de colectiv, gata oricînd să in
tervină acolo unde observă că ceva 
nu este în regulă, neobosit cercetă
tor al noului.

Cu modestia ce-1 caracterizează, 
tov. Ivan Nicolae împărtășește din 
experiența sa celorlalți muncitori și 
mai ales celor tineri și ca vîrstă și 
ca meserie. Tinerii Oțoi Nicolae, Bîr- 
za Ioan, Barna Emil sau Ursu Mir
cea, ca de altfel toți ceilalți tineri 
din echipă se bucură de îndruma
rea și sprijinul permanent al șefu
lui lor de echipă, pe care-1 aprecia
ză și stimează. Ei au devenit buni 
cunoscători ai meseriei alese și se 
străduiesc ca în cadrul echipei să-și 
îndeplinească cu cinste sarcinile de 
producție, fiind evidențiați lună de 
lună în întrecerea socialistă. Ei 
și-au adus o contribuție de preț la 
îndeplinirea și depășirea angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă în cinstea celei de a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei noas
tre. Astfel, la sfîrșitul lunii iulie a.c, 
angajamentul de a reduce timpul de 
staționare al locomotivelor la repa
rații (indicator de bază în munca 
echipelor de reparații) cu 2 la sută, 
a fost îndeplinit în proporție de 5,16 
la sută.

Ceea ce-1 caracterizează pe co
munistul Ivan Nicolae este preocu
parea sa pentru nou, activitatea sa 
neobosită pentru aplicarea în pro
ducție a tehnicii înaintate, moder
ne. Cu sprijinul conducerii depou
lui, colectivul format din tov. Ivan 
Nicolae, Simion loan, Bordean Pe
tru și Moldovan Mircea a construit 
un reductor cu motor pentru ridica
rea locomotivelor la reparații cu ri
dicarea de pe osii. Aplicarea în pro
cesul de producție a acestei ino
vații contribuie în mod deosebit la 
ușurarea efortului fizic al munci
torilor și la creșterea productivi
tății muncii. Lin alt colectiv format 
din tov. Cerghedean loan și Cristea 
Ioan, «rvînd în frunte pe șeful de e- 
chipă Ivan Nicolae a executat un 
dispozitiv pentru îmbinarea țevilor 
de purjare cu aparatele de purjare 
prin con, iar tov. Popa Iulian a con
fecționat un dispozitiv pentru pro
bat manometre.

Cinstire
ln sala iluminată feeric, cuvin

tele de laudă muncii harnice se 
contopeau într-o bucurie comună. 
Fețe îmbujorate de mineri și pre
paratori, de ingineri și tehnicieni 
îți ofereau tabloul splendid al sa
tisfacției. Și, nu fără temei. Festi
vitatea la care participau cei mai 
buni mineri ai E. M. Zlatna era 
închinată Zilei minerului. Erau 
sărbătoriți cei ce din adîncuri 
scot spre ziuă bogățiile ascunse 
în inima pămîntului.

Se trec în revistă succesele, se 
aduc laude celor merituoși, ce- 
lora care prin munca însutlețită 

au făcut să urce linia graficului. 
Și nu numai atît. Drept cinstire a 
hărniciei se înmînează celor me
rituoși ordine și medalii. Se ci
tesc în fața celor prezenți nume 
care au făcut de mult ocolul ra
ionului. Se prinde pe pieptul lui 
Roșea Petru „Ordinul Muncii" 
clasa IH-a, iar pe al lui Cîmpean 
Nicolae, Orb Petru, Beca Sabin, 
Hodiș Vasile și a altora „Medalia 
Muncii". Se acordă unui însemnat 
număr de mineri, ingineri și teh- 
niceni titluri personale.

Sala întreagă aplaudă. Aplau
dă și cinstește pe cei ce au în
scris prin hărnicie cifre tot mai 
mari la graficul întrecerii.

și echipa sa
Despre toate aceste realizări, șe

ful de echipă îți vorbește ca 
despre fapte obișnuite din viața 
și activitatea echipei pe care o con
duce.

Cu satisfacția datoriei împlinite
afli de la tov. Ivan Nicolae că nu a 
avut cazuri ca din vina echi
pei locomotivele să nu fie re
parate la t imp, sau cele care 
au avut nevoie de o „intervenție" 
urgentă să nu plece la ora fixată din 
depou.

Despre activitatea și munca aces
tei echipe, despre rezultatele obți
nute de aceasta ar mai putea fi con
semnate și alte fapte care oglin
desc creșterea nivelului de conștiin
ță al muncitorilor ca urmare a pre
ocupării organizației de partid, a 
comuniștilor, pentru educarea co
munistă a întregului colectiv de 
muncă. Ar mai putea fi amintit și 
faptul că strungarul Bîrluțiu Teodor 
și lăcătușul Barna Emil sînt în
scriși la cursurile fără frecvență ale 
școlii medii,- iar tov. Ursu Mircea a 
luat examenul de maturitate.

In cei douăzeci de ani care s-au 
scurs de la eliberarea patriei noas
tre, Depoul de locomotive C.F.R. Te- 
iuș a fost dotat cu noi utilaje, s-a 
lărgit și înfrumusețat. Ceea ce este 
însă mai semnificativ este faptul că 
odată cu acesta au crescut oame
nii. Oamenii care dau viață sarci- 
lor mărețe trasate de partid.

In prag de sărbătoare — cea de 
a XX-a aniversare a eliberării pa
triei noastre — antrenată într-o en
tuziastă întrecere socialistă, echipa 
comunistului Ivan Nicolae, alături 
de întreg colectivul de muncă al 
depoului, muncește cu însuflețire 
pentru a cinsti această măreață săr
bătoare cu noi succese în producție 
pe care le închină patriei noastre so
cialiste.

«ju ,. E. O.

Din noul peisaj al orașului Alba lulia. ’. ’ ”

Vechiul regim, regimul 
capitaliștilor și al moșie
rilor ne-a lăsat o cumpli
tă „moștenire". Nu vor
besc de mizeria economică 
în care se zbateau masele. 
Vreau să mă refer asupra 
numărului mare de neștiu
tori de carte. Aveam în 
raionul nostru, după da
tele statistice ale vremii, 
14.220 analfabeți.

Să fi lăsat această bles
temată moștenire așa cum 
am primit-o? Cu siguran
ță că nu. Socialis
mul are nevoie de oameni 
luminați. In socialism pu
terile omului trebuie să 
crească, însușirile lui se 
cer dezvoltate, întrucît în
treaga societate se dez
voltă în mod neasemuit. 
Oamenii trebuie să ajun
gă stăpîni pe știință, pe 
tehnica cea mai înaintata, 
pe cuceririle ei, pentru ca 
mai ușor, mai bine să 
poată munci.

Rezultă de aici că una 
din primele îndatoriri ale 
puterii populare era să li
chideze neștiința de carte 
și să dea avînt* dezvoltării 
culturale a maselor. Era 
necesară o revoluție cul
turală. Această revoluție 
culturală se înfăptuiește 
cu succes. Analfabetismul, 
această plagă rușinoasă a

Înființată în anii puterii populare, industria locală din orașul și raio
nul nostru a cunoscut o puternică dezvoltare. In locul atelierelor mici, 
au fost amenajate secții moderne, utilate cu mașini de mare producti
vitate. IN CLIȘEU: Secția de tîmplărie.

Rindurî de
Ne-am obișnuit în anii puterii 

populare să primim zilnic scrisori 
de la adrese noi. De pe frumosul li
toral sau din peisa jul îmbătător al 
muntelui, oamenii muncii trimit rîn- 
duri de mulțumire. In cuvinte sim
ple, dar cu un conținut emoționant, 
ei își exprimă mulțumirea pentru 
condițiile minunate de odihnă șl 
tratament create de partid. Nici 
cînd, sub trecutele regimuri, cei ce 
muncesc nu s-au bucurat de atîta

Cultura în slujba maselor
trecutului a fost complet 
lichidată.

Ca rezultat al politicii 
partidului de largă cultu
ralizare, s-a reorganizat 
pe baze noi rețeaua in
stituțiilor culturale de ma
se.

In anul 1938 existau în 
raionul Alba două cămi
ne culturale, care consti
tuiau surse de răspîndire 
a misticismului' și națio- 
lismului șovin al claselor 
exploatatoare. Astăzi în 
satele raionului nostru e- 
xistă 68 cămine cultura
le și 22 case de citit, care 
prin activitatea lor varia
tă contribuie la educarea 
socialistă a țărănimii, a 
tineretului de la sate, la 
întărirea și dezvoltarea a- 
griculturii socialiste, la 
răspîndirea cunoștințelor 
științifice, agrozootehnice 
etc. Căminul cultural con
stituie astăzi centrul vieții 
culturale la sate.

Instituțiile culturale de 
masă contribuie și la edu
carea artistică a oameni
lor muncii. Constituiți în 
echipe de dansuri, brigăzi 
artistice de agitație, for

mații de cor, de teatru, 
instrumentiști, et», '4.126 
cîntăreți și dansatori des
fășoară o susținută activi
tate cultural-educativă.

O amplă extindere a 
luat acțiunea de organi
zare a bibliotecilor și in
tensificarea muncii politi
co-educative și culturale 
cu ajutorul cărții. In pre
zent există în raion 13 bi
blioteci comunale, 79 bi
blioteci sătești cu un fond 
de peste 123.700 de cărți 
față de numai două bi
blioteci sătești care cu
prindeau 160 volume e- 
xistente în 1938.

Ca urmare a creșterii 
nivelului de trai și cultu
ral al oamenilor muncii, 
curentul electric, presa și 
radioul, televizorul au pă
truns adînc în viața sate
lor. In raion au fost elec
trificate 34 de sate, iar la 
poștă sînt înregistrate 
12.334 aparate de radio, 
5.222 difuzoare, 214 tele
vizoare, iar filmele pre
zentate de .cele 35 cine-, 
matografe sătești sînt vi
zionate de zeci de mii de 
spectatori.

mulțumire
grijă și atenție. In timpul burghe
ziei, frumusețile patriei erau nu
mai la dispoziția capitaliștilor, iar 
oamenii muncii trudeau din noapte 
în noapte spre a crea profituri cît 
mai mari exploatatorilor.

Lumina lui August a schimbat din 
temelii totul. Ne este frumoasă pa
tria, ne sînt mîndri și liberi oame
nii. Pentru bunăstarea lor,partidul 
și guvernul acordă, an de an, sume 
uriașe. Azi litoralul, sau muntele își 
primesc la odihnă și tratament pe 
adevărații stăpîni — oamenii mun
cii. Numai din raionul nostru și-au 
petrecut concediul de odihnă la 
munte sau mare pînă în prezent 
peste 1.000 de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, urmînd ca pînă la sfîrși
tul anului numărul lor să ajungă la 
aproape 2.000.

Și-au dat mîna pe frumosul mal 
însorit al mării, minerul de la Ha- 
neș cu richtuitoarea de la fabrica 
„Ardeleana", metalurgistul de la 
Zlatna cu ceferistul de la. Teiuș sau 
Coșlariu. Cu toții s-au întîlnit fie 
pe muntele răcoros, fie pe malul 
mării. S-au întîlnit și împreună‘au 
trimis rînduri celor dragi, expri- 
mîndu-și .întreaga lor recunoștință 
față de partid și guvern.

PARAȘTIE NICOLAE 
secretar C.L.S. Alba

Sub soa
Am cuprins în privire prima 

de soare odată cu libertatea a 
rată a patriei dragi. In acel fă 
te August 1944. cînd peste inti 
cutreera suflul înnoitor al elib 
s-a deschis și pentru mine, c 
altfel pentru întregul nostru p 
perspectiva măreață a viitorii 
avea să-mi suridă. Și anii au l 
unul după altul, aducind de fi 
dată bujori noi la cununa pati

Azi cînd sărbătoresc ad&eași 
stă ca și libertatea 
parcurg cu gindul firul anilor 
încep a-mi consemna tinerețea 
am cuvinte pentru a-mi exprima 
timentele bucuriei. Chiar dacă 
începe cu anii școlii și tot aș | 
reflecta viața și tinerețea dă 
de partid. Cei ce altădată erau 
tiți să rămînă fără carte au ai 
au create toate condițiile de în 
tură. De aceste condiții m-am 
curat și eu din plin. Și rînd pe 
fiecare an mi-a dăruit noi bu 
In 1961 am intrat c^amuncitoa 
fabrică, imi era greu Tfntt. eput 
întîlnit însă aici oameni deos 
Am fost înconjurată cu căldur 
comuniști și ajutată să pătrund 
nele meseriei.

Era primul pas pe care il fă< 
în viață și cu ajutorul tovară 
de muncă am trecut și acest 
men cu succes. Cea ma^^porl 
zi din viața mea a fost ziua di 
februarie a acestui an. Aprecii 
mi munca, comuniștii din cadru

In drum

Toate acestea vorbesc 
singure despre drumul 
parcurs de la analfabetism 
la cultura de azi.

O largă propagandă 
științifică desfășoară la 
sate cele 9 brigăzi științi
fice, cei 450 conferențiari 
din care fac parte profe
sori ' și învățători, medici, 
ingineri agronomi, juriști 
și alți intelectuali.

In anii puterii populare 
au luat ființă și alte in
stituții de cultură ca: tea
trul de păpuși, Casa raio
nală de cultură, Bibliote
ca raională. Alături de a- 
cestea,. Muzeul din Alba 
lulia și Biblioteca docu
mentară Batheaneum des
fășoară o bogată activiia-, 
te culturală.

Cele peste 50 monu
mente istorice ale raionu
lui constituie mi jloace pu
ternice de educare patrio
tică a oamenilor muncii.

In cinstea celei de a 
XX-a anixersări a elibe
rării patriei noastre, ac
tiviștii culturali din raion 
se pregătesc intens pentru 
-a cinsti cum se cuvine mă
rețul eveniment.

CIOBOTA NICOLAE 
secretarul' Comitetului 

raional pentru cultură și 
artă

Antrenați zi de zi într-o mi 
susținută pentru îndeplinirea și 
pășirea sarcinilor prevăzute în 
nul de producție al gospodăriei 
lective, timpul trece repede. P 
nici nu bagi de seamă cum 
anii, unul mai bogat decît cele 
Totuși, dacă facem bilanțul ai 
care au trecut de la data cînd. 
chemarea partidului noi. toți t 
nii muncitori din satele Oarda 
Jos și Oarda de Sus. ne^Hkunit 
mînturile, toate forței^ R
în primăvara anului^B^r cu 
pe ogoarele noi, cu natetil. des 
țațe pe suprafața de piste 1 .<.«> 
teren arabil, putem spune că an 
ceput o viață nouă. Desigur, de 
fiecare an s-ar putea vorbi mull 
început am întîmpinat și unele g 
tați, dar rînd pe rînd ele au fos 
vinse și cu sprijinul acordai de 
prin credite, mașini agricole, 
cialiști, semințe de soi. îngrășăi 
te chimice și multe altele, am 
nut rezultate tot mai frumoase. ( 
podăria noastră colectivă s-a i 
rit tot mai mult, iar veniturile 
lectiviștilor sporesc continuu.

Cîteva comparații scot în evid 
saltul mare pe care l-am făcut 
ultimii ani pe drumul belșugu 
De exemplu, dacă în anul 196? 
torul zootehnic cuprindea 220 
vine, 58 porcine și 38 ap
prezent gospodăria n asTO disr
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Ferestre deschise spre fericire 
sJviSLV’Z-»---;

Mă număr și eu printre miile de&f^j Astăzi viata părinților mei cit 
tineri din patria noastră, cărora zo-ȘFrȚ-ș și a tuturor oamenilor patriei 
rile senine ale lui August 1944 au î, noastre este înfloritoare duce 
adus cu sine zilele unei vieți înflo-, r; continuu spre fericire. In pra- 
ritoare și prospere în care poți să-ți gul acestor douăzeci de primă 
făurești tot cea ce este mai frumos veri stau puțin locului să-mi 
in viață. Visurile și dorințele milioa fsBdeapăn copilăria fericită. Sini 
nelor de oameni pentru o viată mai un fiu de miner din Valea Dosului, 
bună printre care a fost și tatăl și^A^ După ce am absolvit cursurile Școlii

; lui August
bricii au hotărît primirea mea în 
partid. Nu le voi înșela încrederea.

Acum am terminat un curs de 
calificare și mă pregătesc să de
vin tot mai folositoare. In perspec
tivă am gîndul să mă înscriu ia 
școala medie, curs seral. Am toate 
condițiile asigurate. Sub soarele iui 
August 1944 tinerețea noastră este 
asemeni primăverilor bogate în fio
ri, in bucurii.
4 C0ȘER1U ANA 

^fflK&eitoare ia fabrica „Ardeleana" 
Alba lulia

Blocuri noi la Zlatna.

pre belșug
de 439 bovine din care 140 vaci și 
iuninci, 169 capete porcine din care 
39 scroafe, 450 ovine și peste 1.500 
păsări. Încărcătura de animale Ia 
suta de hectare este în momentul de 
față de 53 bovine, 20 porcine, 54 o- 
vine și 47 păsări. De asemenea, pen
tru adăpostirea corespunzătoare a 
animalelor am construit 3 grajduri 
noi, a 100 capete fiecare, o materni
tate "pentru 100 scroafe și o puiernl- 
țăj^ntru 1.500 păsări. In prezent a- 
ve Jfîurnată fundația și avem ’ asi- 
gdravrjkestul materialelor de con- 
strucț^^pentru noul grajd de 50 ca
pete ^raurine pe care ÎI vom da în 
folosință în toamna acestui an. 
Pentru creșterea continuă a efecti
vului de animale și sporirea pro
ductivității acestora, am luat din 
timp toate măsurile în vederea asi
gurării unei puternice baze furajere, 
cultivînd pe suprafețe Însemnate de 
teren diferite plante de nutreț, care 
au fost recoltate la timp și depozita
te În cele mai bune condiții.

O mare grijă am acordat creșterii 
producțiilor de cereale la hectar. 
Colectiviștii noștrii au executat la 
timp toate lucrările și au aplicat în
tocmai regulile agrotehnice pe fie-
care parcelă în parte. In mod deo
sebit față de anii trecuți, în anul 
acesta, culturile prășitoare au fost 
în&JJnute la timp și pe întreaga 
supBiață cultivată. La fel, folosind 

mama mea au devenit azi realități. 
Cunosc acestea doar din cronicile 
vremurilor apuse, din spusele tatălui 
meu care a trăit aceste zile de crun
tă exploatare.

din plin timpul bun de lucru și aju
tați de către mecanizatorii S.M.T. 
Alba lulia, recoltatul păioaselor de 
pe cele 344 ha a fost terminat înir- 
un timp record, iar în prezent cele 
două garnituri de treier pe care Ie 
avem la dispoziție, treieră din plin 
pentru ca în timpul cel mâi scurt să 
terminăm treierișul și să ne îndrep
tăm toate forțele pentru pregătirea 
recoltei din anul viitor.

In activitatea noastră un loc im
portant îl ocupă grădina de legume 
care cuprinde suprafața de 30 ha. Ea 
aduce an de an venituri bănești tor 
mai însemnate gospodăriei și colec
tiviștilor. In acest an de pe supra
fața cultivată cu cartofi timpurii am 
recoltat cîte 13.000 kg la hectar, ia 
varză de vară am obținut o produc
ție medie de 9.000 kg la hectar, Iar 
în prezent se recoltează roșiile, ar
deii, vinetele și altele.

Cu toate că o mare parte din lu
crările importante au fost terminate, 
pînă la încheierea anului agricol 
1964, mai avem multe de făcut. Dar 
cu sprijinul și sub îndrumarea orga
nizației de partid, vom depune toate 
eforturile și împreună cu harnicii 
noștrii colectiviști printre a căror 
rînduri se numără Susan Viorel, 
Dreghici Rafila, Stoia loan, Lăn- 
crănjan Rafila, Lăncrănjan Zaharie 
și mulți alții vom îndeplini cu cin
ste sarcinile care ne stau în față, 
contribuind din plin la înflorirea 
gospodăriei noastre colective.

HAȚEGAN IOAN 
președintele G.A.C. „Tractorul" 

Oarda de Jos 

medii din Zlatna. potrivit dorinței 
mele m-am îndreptat spre Institutul 
de mine din Petroșani. Acum sint 
în anul II al institutului. Vreau să 
devin inginer minier, țel pe care-l 
voi realiza. Mă bucur din inimă de 
condițiile excelente pe care ni le-a 
creat partidul nouă studenților. A- 
vem ia dispoziție săli de studiu, co
respunzătoare. înzestrate cu tot ce 
este necesar studiului, ne bucurăm, 
de asemenea, de condiții minunate 
de cazare și hrană și multe altele.

Răspunzind grijii partidului, mă 
voi strădui din inimă de a depune 
tot elanul pentru absolvirea cu suc
ces a institutului, astfel incit să 
devin un cadru de nădejde patriei 
noastre, pentru a-mi aduce și eu a- 
portul din plin la măreața operă de 
construire a socialismului in scum
pa noastră patrie.

DEMIAN PETRU
student la Inst, de mine Petroșani

din venitul cîștigat pentru zilele- 
muncă prestate în colectivă.însemnări dc viată nouă

Hei, măi Ampoi apă lină 
Unda ta nu mai suspină 
Că și în Micești la noi 
Inflorit-au vremuri noi

Versurile acestea simple, dar iz- 
vorîte din inimă, cuprinse într-un 
cîntec popular din partea locului, 
vorbesc cu toată puterea despre fru
musețea zilelor noastre, despre via
ța nouă a colectiviștilor din Micești.

Ce era Miceștiul înainte? Un sat 
cu oameni săraci. Din 1939 pînă în 
1944 nu s-a construit nici o casă 
nouă. Consemnarea înfățișează o 
situație pe care oamenii acestui sat 
o aveau cu douăzeci de ani în ur
mă. Dacă stai astăzi de vorbă cu 
„veteranii" satului iți vorbesc cu

Copslârîe
Zorile însorite ale lui August 1944 

au adus cu sine și pentru copiii no
ștrii pagini de mărețe înfăptuiri, de 
realizare a celor mai înalte idea
luri. In anii noi, copilăria fericită a 
celor mai mici vlăstare ale patriei 
se poate citi pe fețele lor piine de 
voioșie. An de an, ca urmare a 
grijii părintești pe care o poartă 
partidul nostru, copiii — cadrele de 
nădejde ale viitorului luminos iși 
petrec zilele vacanței pe malul în
sorit al mării, în taberele de Ia 
munte sau în taberele locale organi
zate in fiecare comună.

★
Printre numeroasele tabere pen

tru pionieri și școlari, așezate in 
locurile cele mai pitorești se nu
mără și tabăra de ia Valea Dosului 
din raionul nostru, situată într-un 
colos al unui minunat peisaj al na
turii la poalele munților Apuseni.

revoltă despre viața pe care au trăi
t-o. Pentru o bucată de piine zeci și 
zeci de locuitori ai satului luau ca
lea orașului. Dar și aici exploata
rea era nemilioasă.

SATUL NOU
Am poposit zilele acestea cîteva 

ore în mijlocul miceștenilor. Pe uli
țele satului n-am întîlnit nici un 
trecător. Dar de undeva, de departe 
dinspre Valea Ampoiului, răzbateau 
glasurile pline de veselie a copiilor 
care se jucau sub razele calde ale 
soarelui de august. In colo nici un 
zgomot. Cîntecul și veselia se mu
taseră de mult în cîmp, alături de 
harnicii colectiviști care dau zor 
la strînsul recoltelor. Și alături de 
colectiviști, cîntau parcă însăși pă- 
mînturile fără haturi, respirînd a- 
cum mai ușor în cea de a treia vară 
colectivistă.

Imaginile noului te îmbie astăzi 
la Micești cu mireasma vieții noi, 
libere și demne. Satul cu casele noi, 
viu colorate, biblioteca, școala, că- - 
minul cultural sînt doar cîteva din 
faptele grăitoare care îți vorbesc 
despre profundele schimbări petre
cute în viața satului. In anii vieții 
libere și bogate, aproape tot al doi
lea colectivist și-a construit casă 
nouă. Pe tdițele satului, la fiecare 
casă se înalță semeți stîlpi ce duc 
în casele colectiviștilor lumina e- 
lectriCă. Din loc în loc antenele a- 
paratelor de radio, străpung cuteză
toare înălțimea, completînd noul 
peisaj al satului colectivizat.

Azi, casele colectiviștilor Țălnar 
loan, Creiveanu Cornel, Crișan 
Gheorghe și ale multora sînt împo
dobite cu mobilă nouă, cumpărată

în anii noi
Dacă pionierii' și școlarii au în

vățat cîndva la iecții despre locali
tatea Valea Dosului, unul din cele 
mai minunate colțuri ale regiunii și 
raionului nostru, în zilele c|e neui
tat ale vacanței, cei peste 350 de e- 
levi și eleve din regiunea noastră 
au admirai cu ochii lor frumusețea 
peisajului.

In tabără se află acum cea de a 
treia serie de pionieri și școlari din 
regiunea noastră și cuprinde un nu
măr de 124 de copii. Pentru a cu
noaște împrejurimile Văii Dosului 
s-au organizat extlcursii . cu ,care 
prilej copiii și-au îmbogățit cunoș
tințele.

Dar, nu mai puțin plăcute, au 
fost clipele petrecute in jurul fo
cului de tabără, organizat de altfel 
pentru fiecare serie în seara zilei în 
care a avut loc ceremonialul pio
nieresc de deschidere sau închidere 
festivă a tabărei. Acest lucru a 
constituit un minunat prilej de bu
curie și destindere.

In jurul minunatului foc de ta
bără pionierii au luat parte la con
cursul „cel mai bun recitator" sau 
„solist", unde printre cei mai buni 
din cei mai buni s-au clasificat pio
nierii Ordeaii Doina, Micu Maria, 
Zamfir Ana, Tatu Maria, Rusan A- 
chim, Fărăian Doina și alții.

De asemenea, au fost’ organizate 
concursuri de cîntece, dansuri pio
nierești, ghicitori și alte jocuri dis
tractive.

Abia seara tîrziu în noapte, după 
o zi de voioșie, cînd primele semne 
ale oboselii își făceau apariția, ziua 
din tabără a luat sfîrșit. Și toate a- 
ceste activități desfășurate în tim
pul celor 14 zile sînt consemnate cu 
multă migală în jurnalul unității 
pioniereșți. Ele constituie pentru 
toți copiii adevărate clipe de neui
tat. Coresp. I. M.

DRUMUL SPRE LUMSNÂ
In anii regimurilor trecute, școa

la era ceva străin pentru copiii oa
menilor de aici. Nu aveau dreptul 
la carte decît acei avuți. Dar ur
mele trecutului au fost șterse defi
nitiv. In locul lor s-au aprins și aici 
luminile vieții noi. Pentru" copiii co
lectiviștilor, porțile școlilor sînt azi 
larg deschise.

An de an, din sat au plecat tot 
mai mulți copii spre școlile medii 
tehnice, spre institute și facultăți. 
Elena Oltean, țărăncuță timidă de 
altădată, este azi inginer agronom, 
Totoian Emil, inginer minier la Gu- 
rabarza, iar Citigudean Maria și 
Marius Maria împart cu dărnicie e- 
levilor cunoștințele acumulate în fa
cultate.

Așadar, în viața de azi a satului 
se adaugă profesii noi. Da! Din Mi
cești au plecat spre școlile medii 
și superioare zeci și zeci de elevi, 
iar ca mîirie alții vor porni să cu
cerească culmile culturii și științei.

Seara după terminarea lucrului, 
cînd lumina electrică se aprinde pe 
ulițe și în case, pilcuri, pilcuri de 
colectiviști își îndrepată pașii spre 
căminul cultural. După orele de mun
că, ei vin spre a petrece cîteva cli
pe în veselie. De fiecare dală bri
gada artistică formată din colecti
viști și colectiviste ca Păcurar Ioan, 
Contor Elena, Bărbănțan Maria si 
mulți alții pregătesc cîte o surpri
ză. Se prind apoi în joc. Și în frea
mătul acela, cuprinși în vîrtejul cîn- 
tecului și jocului, colectiviștii trimit 
partidului pe aripile cîntecului cu
vinte de mulțumire...

Coresp. V. CISTEIANU
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Ritm intens lucrărilor agricole Ne scriu corespondenții

raionului nostru se desfășoară o susținută 
fiecărei unități agricole pentru indeplinirea 
luate In cinstea celei de a XX-a aniver-

In aceste zile pe ogoarele 
întrecere socialistă In cadrul 
și depășirea angajamentelor 
sări a eliberării patriei.

Paralel cu executarea treierișului și a altor lucrări de sezon colec
tiviștii sprijiniți de către mecanizatori pun 
nul viitor, executînd arături adinei de vară 
ren eliberate. Pînă In prezent, gospodăriile 
executat arături pe suprafața de peste 3.000

Situația treierișului în
G.A.C. la 13 august 1964

Rezultatele cooperatorilor

baze solide recoltei din a- 
pe toate suprafețele de te- 
coiectlve din raion au și 
hectar».

Fruntași la arăturile de vară
Una din lucrările importante care 

trebuie efectuate odată cu recolta
tul păioaselor este și arătura adîn- 
că de vară. Ținînd seama de aceas
ta, brigăzile de mecanizatori din 
multe gospodării colective și-au or
ganizat munca încă de la început 
în așa fel încît să poată executa la 
timpul optim toate lucrările agricole 
de vară. La 
din Bucerdea 
ghiu, Ciugud 
ci de vară au 
recoltatul. La

gospodăriile colective 
Vinoasă. Cricău. I- 

și altele, arăturile adîn- 
fost începute odată cu 
aceste unități de In-

dată ce echipele de colectiviști ter
minau de secerat o parcelă, mecani
zatorii imediat treceau la efectua
rea arăturilor chiar și printre clăi.

Pe măsură ce snopii erau trans
portați la arie, se continua arătura 
pe toată suprafața eliberată, exe
cutînd pînă la data de 13 august Ia 
unitățile arătate mai sus arăturile 
intre 80-90 la sută din suprafețele 
prevăzute.

Coresp. I. ANGHEL

1. Bucerdea Vinoasă
2. Alba Iulia
3. Micești
4. Ighiu
5. Cricău
6. Stremt
7. Șard
8. Galda de
9. Straja

10. Oarda de
11. Galtiu
12. Berghin
13. Vințul de
14. Teiuș
15. Drîmbar
16. Cistel
17. Ciugud
18. Henig
19. Totoi
20. Mihalț
21. .Benlc
22. Căpud

Jos

Jos

Jos

100*/e
98% 
92%
91% 
90% 
83% 
72%
70% 
69°/» 
60% 
60’/» 
60% 
60°/a 
55% 
55% 
53% 
50%
49% 
48’/»
46% 
43’/» 
22%

Lucrătorii din cadrul cooperativei 
meșteșugărești „Mureșul" din Alba 
Iulia întîmpină cea de a XX-a ani
versare a eliberării patriei noastre 
cu rezultate de seamă în întrecerea 
socialistă. Astfel în întrecere au 
fost antrenate cele 67 unități cuprln- 
zînd un număr de peste 500 lucră
tori. In permanență s-a acordat o 
atenție deosebită de către lucrătorii 
noștrii executării și deservirii promp-

te și operative a clienților. Alunea 
plină de entuziasm desfășurată de 
întregul colectiv al cooperativei 
noastre a făcut ca lună de lună să 
obținem însemnate depășiri de plan. 
Astfel planul pe cooperativă a fost 
depășit pe luna trecută cu 10 la sută 
la producția globală și cu 40,6 Ia 
sută la prestări de serviciu.

SICOE AVRAM

Ărâturi adinei pe 
suprafe;e cit mai mari
Deși recoltatul păioaselor a fost 

terminat de mult iar terenul s-a 
eliberat de snopi și paie, la unele 
gospodării colective, ritmul arături
lor continuă să se desfășoare încă 
nesatisfăcător. De exemplu, la gos
podăria colectivă din Berghin, din 
cele 400 ha prevăzute a fi arate, 
pînă la data de 13 august s-au arat 
abia 89 ha. Rămase în urmă cu ară
turile sînt și gospodăriile colective 
din Straja, Totoi și Stremț, care pî
nă la această dată nu au executat 
arături de vară nici pe 50 la sută 
din suprafețele planificate. .Miriștea 
lăsată nearată mai mult timp duce 
la pierderea unei mari cantități de 
azot și apă din stratul fertil al so
lului. Pentru a evita pe cît mai mult 
posibil aceste pierderi, este nece
sar să se execute cît mai grab
nic arătura de vară pe toate supra
fețele prevăzute în fiecare unitate 
agricolă și în mod deosebit în cele 
rămase mai în urmă cu această lu
crare.

Batozele să lucreze
cu întreaga capacitate

In majoritatea unităților agricole 
socialiste din raion, unde munca a 
fost bine organizată, iar batozele 
și timpul bun de lucru au fost fo
losite din plin, treierișul este foarte 
avansat și terminat în unele gos
podării colective.

Mai sînt însă unele gospodării co
lective, ce-i drept puține la număr, 
unde treierișul se desfășoară încă 
mult sub posibilități. Și aceasta se 
datorește faptului că nici timpul bun 
de lucru și nici capacitatea garni
turilor de treier nu sînt folosite pes-

te tot cu aceeași răspundere. Nu
mai așa se explică faptul că Ia gos
podăria colectivă din Căpud în pe
rioada de timp de la 6 la 12 august, 
cele două batoze au treierat grîul 
de pe mai puțin 
narea treierișului 
și a altor lucrări 
buiesc executate 
dă. De aceea, în
ză, în unitățile rămase în urmă tre
buiesc mobilizate toate forțele la 
terminarea grabnică a treierișului.

Coresp. A. BUCUR

de 20 ha. Tărăgă- 
duce la întîrzierea 
importante ce tre- 

în această perioa- 
zilele care urmea-

¥
In același timp cu executarea ară

turilor de vară trebuie să se orga
nizeze și transportul îngrășăminte
lor naturale în cîmp în fiecare uni
tate agricolă, pentru ca pînă la data 
însămînțărilor de toamnă să avem 
fertilizate și pregătite suprafețe cît 
mai mari de teren, asigurîndu-se 
astfel o producție bogată de cereale 
și în următorii ani în fiecare gos
podărie colectivă, de pe fiecare 
parcelă în parte.

Pretutindeni, în orașe și centre 
muncitorești, te întîmpină siluetele 
plăcute și viu colorate ale noilor 
blocuri, iar la sate noile case țără
nești, contrastînd atît de pregnant 
cu vechiul peisaj rural. In ultimii 13 
ani, peste o milioane de oameni, a- 
dică mai mult de o pătrime din 
populația țării, s-au mutat în case 
noi. In mediul urban au fost puse 
la dispoziția oamenilor muncii a- 
proape 290.000 apartamente, la 
sate s-au construit aproape un mi
lion de case. In toate colțurile țării 
construcțiile continuă într-un ritm 
viu, după metode industriale, folo- 
sindu-se soluții arhitectonice intere
sante. Prin numărul de locuințe con
struite raportat la numărul locata
rilor, țara noastră ocupă un loc 
fruntaș în statisticile mondiale. Stu
diul elaborat în cursul anului 1963 
de secretariatul Comisiei O.N.U. 
pentru Europa relevă faptul că Ro
mînia se situează pe primul loc în 
Europa în ce privește ritmul con
strucției de locuințe, creșterea medie 
anuală fiind, între anii 1953-1962, de 
17,4 la sută.

Capitala țării trece printr-o ade
vărată metamorfoză. Numai în ulti
mii patru ani au fost construite a- 
proape 50.000 de apartamente, că
rora urmează să li se adauge alte 
15.000 în acest an. Vechile cartiere 
mărginașe — Floreasca, Balta Al
bă, Drumul Taberei, Giulești, Olte-

Din activitatea noastră pe tărîm obștesc
In dorința de a face cartierul în 

care locuim tot mai frumos, în urmă 
,cu cîtva timp, din inițiativa deputa- 
ților în colaborare cu cetățenii din 
cadrul circumscripției electorale nr. 
11 din orașul nostru, am pornit ho- 
tărîți la diferite acțiuni obștești. 
Astfel, în scurt timp, fiind ajutați în
deaproape de către sfatul popular al 
orașului Alba Iulia am transportat 
peste 250 m.c. pietriș și alte mate
riale, apoi am trecut la refacerea 
pe diferite porțiuni ale străzii Șiretu
lui precum și a trotuarelor pe am
bele părți ale străzii.

Ne mîndrim cu ceea ce am rea
lizat, deopotrivă cu orice trecător 
ce își abate pasul pe strada noas
tră. Pentru a păstra ceea ce am fă
cut și mai ales pentru ca să facem 
cartierul nostru tot mai frumos, am

Tot despre

hotărît de comun acord cu toți ce
tățenii cartierului de a îngriji zil
nic fiecare, porțiune a trotuarului și 
a străzii din perimetrul locuinței 
respective. Și dacă această hotărire 
a noastră a fost respectată întot
deauna de către majoritatea lo
cuitorilor cartierului nu acela ș to- 
cru l-a înțeles sau vrea să-l înțe
leagă tovarășul Cioancă loan. Ba 
dimpotrivă, el subapreciază hotări- 
rea colectivului nostru. Ne punem 
întrebarea cu toții: pînă cînd?

De asemenea, ne exprimăm cu 
toții dorințe ca tovarășii de Ia 
I.G.O. să manifeste mai multă gri
jă și de strada Șiretului, astfel de 
a dirija și în acest sector mașina 
pentru stropirea străzii.

BIMBEA VIOREL 
deputat

„curent* >
In ultimul timp noi locuitorii co

munei Teiuș sîntem tot mai des ți
nuți în șah în privința curentului e- 
lectric. Cînd avem curent, cînd nu. 
Am tot căutat noi să aflăm vinova
tul dar a fost imposibil. Tovarășii 
de la sectorul din Teiuș dau vina pe 
tovarășii de la Alba Iulia și invers. 
Aceste deficiențe în activitatea ce
lor amintiți mai sus au însă ostrîn- 
să legătură și cu un alt fapt față de

Centrul experimental de încerca rea soiurilor din Galda de Jos, des
fășoară o bogată activitate. IN CLî ȘEU : Tov. inginer Suchov Alexan
dru controlează un nou soi de floa rea-soarelui.

PATRIA ÎN ANII PUTERII POPULARE

ȚARA

au

nița și altele — cu totul necorespun
zătoare cerințelor vieții urbane, au 
cedat locul unor cartiere compacte 
Microraionul se afirmă tot mai 
mult ca unitate structurală a orașe
lor aflate în reconstrucție, populația 
sa avînd la dispoziție unități co
merciale pentru deservire, ca și u- 
nități culturale (școală, cinemato
graf, terenuri sportive etc.)

Asemenea mari ansambluri
fost construite și în orașele Iași, 
Galați, Brașov, Reșița, Constanța,

Considerentele urbanistice care 
stau la baza construcției de locuin
țe sînt strîns legate de planurile de 
dezvoltare a economiei naționale. 
Cel mai adesea, studiile și proiecte
le urbanistice pun în centrul aten
ției corelația dintre ansamblul de 
locuințe și noile amplasamente in
dustriale și evită extinderea con
strucțiilor pe mari suprafețe. Pen
tru o serie de zone importante ale 
țării s-a trecut la elaborarea unor 
studii de sistematizare teritorială 
care indică cea mai rațională repar
tizare și dezvoltare a localităților 
în funcție de repartizarea forțelor 
de producție, urmînd ca în decurs 
de 10-12 ani să se întocmească schi-

VAST ȘANTIER
țe de sistematizare pentru toate cele 
352 de orașe și centre urbane din 
Romînia. Pe baza unor asemenea 
proiecte se reconstruiește, de pildă, 

a 
se

orașul Galați. Viitoarea citadelă 
industriei siderurgice romînești, 
dezvoltă de pe acum către noua și 
puternica sa zonă industrială.

După planuri urbanistice noi, ca
re au în vedere integrarea noilor e- 
lemente în peisajul arhitectonic e- 
xistent, se reconstruiesc o serie de 
orașe ca Timișoara, Craiova, Brăi
la, Cluj, Oradea și altele. Construi
rea a mii de apartamente noi, școli, 
instituții de cultură și artă, spitale 
și complexuri sportive au făcut ca 
Hunedoara, Reșița, Valea Jiului să 
devină orașe importante. Pe harta 
țării au apărut de asemenea, orașe 
cu desăvîrșire noi( Onești, Victoria, 
orașul Dr. Petru

Vastul progra 
locuințe a pus 
sarcini comp’ 
rațional po/ 
arhitectura’ 
fabricatei 
scară 
mînia

ir

Groza etc).
¥

1 construcției de 
fața arhitecților 

:mbinînd în mod 
tip cu tradițiile 

ionale, utilizînd pre- 
;aterialele sintetice pe 

gă, arhitectii din Ro- 
usit să rezolve în bună

In cadrul manifestărilor prilejuite 
de „Săptămîna poeziei11 la Teiuș, a 
avut loc duminica trecută, în sala 
sindicatului C.F.R. o întîlnire între 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
Complexului C.F.R. Teiuș-Coșlariu, 
colectiviști și ceilalți oameni ai 
muncii din comună și un grup de 
poeți.

Despre semnificația „Săptămînii 
poeziei", despre avîntul care l-a 
luat literatura noastră realist-socîa- 
listă în cei douăzeci de ani de la 
eliberare a vorbit poetul Dan Deșliu.

In continuare au citit și recitat 
poeții Dan Deșliu, Gheorghe Tomo- 
zei, Florin Mugur, Valeria Boîcu- 
lescu, Aurora Corun și Traian Fi- 
limon.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească după care 
poeții au întreținut discuții intere
sante ' cu participanții.

MARCA LUD1AN

măsură o problemă extrem de im
portantă — îmbinarea esteticului cu 
utilul și economicul. Tipizarea ca 
și elementele prefabricate n-au frî- 
nat creația arhitecturală. Un exem
plu concludent în această privință îl 
reprezimă marile ansambluri de pe 
litoralul Mării Negre.

★
Intensificarea construcției de lo

cuințe în orașele și centrele munci
torești ale țării este asigurată în 
primul rînd prin investițiile statu
lui, a căror dinamică marchează o 
creștere continuă. Astfel, numai în 
perioada primilor patru ani ai pla
nului șesenal (1960-1963), paralel cu 
eforturile făcute pentru dezvoltarea 
economiei și culturii, statul a in
vestit în construcția de locuințe 11 
miliarde lei, sumă care reprezintă 
mai mult de jumătate din bugetul 
pe anul 1950. In 1961 investițiile 
destinate construcției de locuințe au 
fost cu 20 la sută mai mari decît în 
1960, în 1962 cu 30 la sută, conti- 
nuînd să crească și mai mult în 
anii 1964-1965.

Amploarea construcțiilor, ritmul 
din ce în ce mai înalt în care se 
desfășoară constituie o expresie gră
itoare a grijii partidului și guver
nului nostru pentru îmbunătățirea 
necontenită a condițiilor de locuit 
ale populației.

(AGERPRES)

care noi nu putem rămîne pasivi.
Din cauza întreruperilor curentu

lui electric de cîte 4-5 ore într-o zi, 
nici secția de brutărie din comună 
nu-și poate satisface întrutotul ser
viciile, ba mai mult chiar din aceas
tă cauză și calitatea plinii care 
se fabrică la Teiuș nu este la nivelul 
cerut. Față de această situație, a-'"''* 
tît tovarășii de la Sectorul rețele e- 
lectrice Alba Iulia, cît și cei de Ia 
sectorul Teiuș vor trebui de îndată 
să ia măsuri corespunzătoare, ast
fel ca asemenea lucruri să nu se 
mai repete în viitor.
UN GRUP DE CORESPONDENȚI

DIN TEIUȘ

Mesaje . .
(Urmare din pag. l-a)

Dar neobosita activistă culturală 
în tot acest timp n-a contenit o cli
nă fr>ir>cj„ri mereu alte si alte for
me de atragere a tinerilor și vîrst- 
nicilor spre bibliotecă. A scris zia
rului nenumărate scrisori informîn- 
du-l operaiiv desore succesele ob
ținute, despre cititorii evidenția:; 
precum și despre munca lor însn^F 
flețită pe ogoare.

* A
Am desprins din noianul de scri

sori ale corespondenților voluntari ai 
ziarului doar acestea. Suficiente însă 
să exprime deopotrivă dragostea și 
pasiunea mereu crescîndă a tuturor 
celor ce scriu ziarului, a celor care 
pe calea scrisului trimit mesaje de 
la fiecare loc de muncă oglindind 
noul și tot ceea ce contribuie la 
mersul nostru înainte.

ANUNȚ

Plăcut și elegant vă pu
teți aranja apartamentul 
d-voastră cu:

Camere com. „I. L. H. 3"
Camere „Ilva"
Sufragerii „Bîlea"
Sufragerii „Adriana" 
Dormitoare „Căliman" 
Dotmitoare „Ilva" 
Bucătării „Pescăruș" 
Bucătării „Victoria"

care se vînd și cu plata 
în rate la magazinele de 
mobilă din Alba Iulia și 
ZIatna ale O. C. L. Comerț 
mixt din Alba Iulia.


