
Puternic îndemn spre noi suc
Alături de întregul nostru popor, 

oamenii muncii din raion au săr
bătorit într-un entuziasm deosebit 
două decenii de la eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, douăzeci 
de ani de viață liberă. Pretutindeni, 
de la un capăt la altul al raionului 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderi și de pe șantiere, 
din mine, de pe ogoarele colectivi
zate ale raionului, toți oamenii mun
cii. au închinat mărețului eveniment 
întreaga energie a muncii lor crea
toare, au adus în dar patriei noas
tre socialiste zecile de procente de 
produse peste pian, milioane de lei 
economii, rodnicia ogoarelor întin
se. Minerii Haneșului și ai Văii Do
sului au raportat că au dat peste 
plan sute de tone de minereu, iar 
metalurgiștii și chimiștii de Ia 
U.C.M. Zlatna că și-au îndeplinit 
sarcinile de plan pe primele 8 luni 
ale anului cu 10 zile mai devreme. 
Pe întregul raion, în cinstea zilei de 
23 August, colectivele de muncă au 
raportat că și-au îndeplinit si de
pășit angajamentul luat, dînd pa
triei peste plan produse în valoare 
de aproape 9 milioane lei, cu a- 
proape 3 milioane mai mult decît 
era angajamentul pe întregul an.

Marea sărbătoare a eliberării n-a 
însemnat decît o etapă în lupta pe 
care oamenii muncii din raion o 
desfășoară pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan pe acest an și a an- 
gaîamente’or luate în întrecerea so
cialistă. Acest lucru este dovedit de 
fapiiul că în primele zile de lucru, 
după marea sărbătoare, pe graficele 
întrecerii au fost înscrise noi fante. 
Intr-o singură zi Ia Depoul C.F.R. 
Teius s-a înregistrat o economie 
de peste 10 tone combustibil. în timn 
ce la secția Ateliere centrale din 
Alba lulia sarcinile de plan pe pri
mele 3 zile au fost depășite cu peste 
2 la sută, iar la Iprodcoop Alba lu
lia cu peste 3 Ia sută. Rezultate fru
moase. au fost obținute și de alte 
întreprinderi din raion.

Toate acestea ca și succesele do- 
bîndite de oamenii muncii din agri
cultura raionului, dovedesc cu pu
tere entuziasmul și forța creatoare 
a oamenilor, rezervele mari care 
mai există în direcția sporirii pro
ducției si productivității muncii, a 
reducerii prețului de cost și îmbu
nătățirea calității produselor.

Am pășit de cîteva zile pragul ce
lui de al treilea deceniu. Avem în 
perspectiva anilor ce vin o încre
dere nețărmurită că sub conduce
rea partidului nostru vom urca noi 
si noi trepte spre culmile tot mai lu
minoase ale socialismului. Răsună 
ca un puternic mesai și o înflăcă
rată chemare cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej rostite la 
sesiunea solemnă a Marii Adunări 
Naționale: însuflețiți de victoriile 
■k+tfute. poporul romîn pășește în 
WțWle al treilea deceniu de viață 
liberă. încrezător în forțele sale și 
în capacitatea sa de a-și făuri viito
rul fericit pe care îl merită!

Oamenii muncii din raionul nos
tru pășesc înainte hotărîți să dea 
un nou avînt întrecerii socialiste, să 
înscrie Ia rezultatele de pînă 
cum noi și noi izbînzi. Avem nu 
numai condiții create de a produce 
mai mult, mai ieftin și mai bine, ci 
sînt încă nenumărate rezerve ce pot 
și trebuie puse în valoare. Pentru a- 
ceasta trebuie dat un nou avînt 
muncii politice de mobilizare a mun
citorilor, inginerilor și tehnicie
nilor, orientînd-o spre rezolvarea 
celor mai importante probleme, în 
condițiile specifice fiecărui loc de

a-

Cu fiecare zi ce trece Fabrica de produse refractare se completează 
cu noi obiective.

In mod deosebit atenția 
politice trebuie îndreptată 

secții și sectoare care

pierzîn- 
și bani, 
prețul de 

de ri- 
i asupra 

în-

muncă. 
muncii 
spre acele 
obțin rezultate sub nivelul posibili
tăților. La Exploatarea minieră 
Zlatna, de pildă, sînt secții ca cele 
din Haneș și Valea Dosului care, 
datorită bunei organizări a între
cerii socialiste, reușesc, zi de zi, 
lună de lună, să-și îndeplinească și 
să-și depășească sarcinile de plan. 
In același timp insă, în unele secții 
cum este de pildă, cea de la Almaș 
productivitatea muncii este scă
zută, iar unele echipe rămîn sub 
plan. Cauza principală a acestei 
stări de lucruri își găsește explica
ția în faptul că, aici se mai fac dese 
absențe nemotivate, iar experiența 
fruntașilor nu este larg popularizată 
spre a putea fi extinsă la toate e- 
chipele. Trebuie îmbunătățită > mult 
și activitatea economică de la sec
torul ceramic al I.R.I.L. Alba lu
lia. Aici există încă dese întreruperi 
în procesul de producție, 
du-se timp. produse 
Nivelul cheltuielilor la | 
cost este încă destul 
dicat fapt ce influențează

, situației economice a întregii 
treprinderi. îmbunătățirea continuă 
a muncii politice și mobilizarea tu
turor forțelor și rezervelor interne, 
sînt sarcini de care trebuie să se 
preocupe cu toată răspunderea orga
nizațiile de partid și comitetele sin
dicale din aceste unități. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cît ne 
aflăm la sfîrșitul celui de al Hl-lea 
trimestru și orice rămînere în ur
mă poate avea repercursiuni asupra 
planului pe întregul an.

Sarcini deosebite stau și în fata 
oamenilor muncii din agricultură. 
Peste puțin timp va începe camoa- 
nia însămînțărilor de toamnă. Ob
ținerea unei producții sporite de 
cereale la hectar depinde de calita
tea lucrărilor și a seminței ce se 
insămîntează. De aceea comitetele 
de part'd din gospodăriile colecti
ve. fiecare organizație de bază, au 
datoria de a sorii'ni cît mai îndea
proape consiliile de conducere pen
tru a mobiliza colectiviștii să exe
cute numai lucrări de calitate. De 
pe acum trebuie asigurată întreaga 
cantitate de semințe din soiurile ce
le mai valoroase care au dat 
zultatele cele mai bune în 
gospodăriei respective. De 
nea toate forțele trebuiesc mobili
zate spre asigurarea bazei furajere 
necesare dezvoltării continue a sec
torului zootehnic.

Pășim în cel de al treilea deceniu, 
mobilizați de succesele pe care, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
le-am obținut pînă în prezent. Ele 
sînt o dovadă că desfășurînd cu un 
avînt și mai puternic întrecerea so
cialistă vom dobîndi rezultate și 
mai mari în îndeplinirea angaja
mentelor luate pe acest an.

re- 
cadrul 

aseme-

LaSn,a* * Să grăbim însilozatul porumbului

săi 
a- 

vii-

★
E ora nouă... Spre tribuna 

centrul orașului își îndreaptă pașii 
mii de oameni ai muncii purtînd 
drapele, portrete ale conducătorilor 
iubiți, grafice pe care au înscrise 
realizările închinate marii sărbă
tori. Se fac auzite lozinci izvorîte 
din adîncurile inimii „Trăiască 23 
August — Ziua eliberării patriei 
noastre de sub jugul fascisț", 
„Trăiască Partidul Muncitoresc 

cantități de nutrețuri ca secară, po
rumb, coceni de porumb, precum șl 
toate resturile de la grădina de zar
zavat. Calitatea nutrețurilor siloz și 
mai ales a porumbului, depinde în 
mare măsură de timpul cînd se 
face însilozarea. Și cum porumbul 
pentru siloz a ajuns în faza de 
coacere lapte-ceară, perioada opti
mă pentru însilozatul acestuia a 
sosit. De aceea, în zilele care ur
mează, gospodăriile colective trebu
ie să-și îndrepte toate forțele și 
mijloacele la însilozarea porumbu
lui.

Ce-i drept, măsurile pregătitoare 
pentru buna desfășurare a lucrărilor 
de însilozare au fost luate în toate 
părțile. Fiecare gospodărie colectivă 
dispune de cîte una sau două tocă
tori mecanice, iar unităților agricole 
care au mai mult de însilozat, 
S.M.T.-ul Alba lulia le-a pus la 
dispoziție un număr de 12 tocători. 
S-a stabilit viteza zilnică de lucru 
și perioada de timp în care se exe
cută însilozatul porumbului. în u- 
nele gospodării colective din Galda 
de Jos, Alba lulia, Cistei, Drîmbar 
și Totoi acțiunea de însilozare 
fost începută, iar pînă la data 
26 august au și fost însilozate 
150-300 tone de porumb.

Față însă de cele 32.237 tone 
ra je siloz din care peste 20.000 tone 
porumb, cît trebuie să se însilozeze, 
gospodăriile colective mai au încă 
multe de făcut. Volumul mare de 

Pentru a asigura din timp anima
lelor nutrețurile necesare unei fura
jări raționale în toată perioada de 
stabulație, gospodăriile agricole co
lective din raion, pe lîngă fînurile 
naturale și alte furaje și-au prevă
zut în planurile de producție pe a- 
cest an să însilozeze și însemnate
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Aspect de

Mii de oameni
Zorii zilei de 23 August — mă

reață zi a eliberării patriei — au 
găsit orașul nostru în cea mai săr
bătorească haină. Nicicînd fața bă- 
trînului oraș n-a fost atît de tînără. 
Nicicînd deasupra acestei așezări 
n-au fluturat atîtea drapele și nici
cînd pe chipurile oamenilor 
nu s-a putut citi atîta bucurie, 
tîta entuziasm și încredere în 
tor.

din

a 
de 

cîte

fu-

același gînd
------------------------------------- ■ 1

Romîn în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej", „Tră
iască și înflorească scumna noas
tră patrie Republica Populară 
Romînă".

Coloane compacte se ivesc de pe 
toate arterele orașului. Trec în rîn- 
duri strînse muncitorii, tehnicienii 
și inginerii secției Ateliere centrale 
care, angajați într-o însuflețită în
trecere au raportat că planul pro
ducției globale și marfă pe primele 
8 luni ale anului și l-au îndeplinit 
încă la 18 august. Trec muncitorii 
Șantierului 4 construcții, harnici 
ziditori ai noii unități industriale—• 
Fabrica de produse refractare. Se 
îndreaptă spre centrul orașului cu 
mîndria muncii împlinite muncitorii 
și muncitoarele fabricii „Ardelea
na", ceferiști, muncitorii din in- 

(Continuare în pag. 2-a)

lucrări ce trebuie executat într-un 
timp foarte scurt, impune consiliilor 

„ de conducere ale gospodăriilor a- 
gricole colective luarea de urgență a 
tuturor măsurilor care să ducă la 
începerea în ritm intens a acțiunii de 
însilozare.

In momentul de față ne aflăm în- 
tr-o perioadă hotărîtoare, pentru 
pregătirea unui siloz de calitate su
perioară. Porumbul a ajuns la faza 
de coacere lapte-ceară, iar amîna- 
rea însilozatului de pe o zi pe alta 
duce la uscarea frunzelor și pier
derii unei părți însemnate din va
loarea nutritivă a plantelor. Cu toate 
acestea în unele gospodării colecti
ve nici în această perioadă nu se 
acordă atenție cuvenită acțiunii de 
însilozare. Aceasta reiese din fap
tul că pînă la această dată în loc 
de 7.000—8.000 tone cît trebuie să 
se însilozeze pe raion, pe baza gra
ficului stabilit, s-au însilozat doar în 
jur de 2.000 tone. Și mai grav este 
faptul că, în unele gospodării co
lective care au. mai mult de însilo
zat, nici pînă la această dată nu a 
început această acțiune. Se pune 
întrebarea: oare cînd au de gînd să 
înceapă însilozatul porumbului co
lectiviștii din Mihalț, Stremț, Că- 
pud și din alte unități agricole, 
care nici pînă la această dată nu au 
organizat începerea însilozării? A- 
poi, chiar și acolo unde s-a început 
însilozatul porumbului, capacitatea 
tocătoarelor nu este folosită din 
plin, iar viteza zilnică de lucru sta
bilită nu se respectă. De exemplu,

(Conținu are în pag. 2-a)

FAPTE DE SEAMA PE

CRAFICELE ÎNTRECERII

In mers continuu
In halele spațioase ale sectorului 

metalurgic de la U.C.M. Zlatna, a- 
colo unde cuptoarele sînt mereu în
cinse, munca nu cunoaște oprire nici 
chiar în zilele marilor sărbători. 
Din contră. Animația în aceste zile 
este mai mare. O spun cifrele. In 
ziua de 23 August, colectivul de aici 
a dat cu 3 tone mai multe produse 
peste plan.

Nu s-a lăsat mai prejos nici colec
tivul secției chimice. Desfășurînd 
larg întrecerea socialistă, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii, de 
brica 
peste 
duse 
doar 
ta entuziastă a acestor colective de 
muncă, pentru îndeplinirea și depă
șirea planului.

In numai două zile

fa- 
dat 

pro- 
lată 
lup-

la 
de sulfat de cupru au 
plan în aceeași zi 3 tone 

de cea mai bună calitate, 
două cifre care oglindesc

Continuînd cu avînt sporit între
cerea socialistă muncitorii fabricii 
„Ardeleana" au înscris în zilele de 
25 și 26 august a.c. pe graficul în
trecerii noi succese. Cele mai 
importante rezultate au fost 
înregistrate de muncitorii secției 
tras-terminat, din schimbul comunis
tului Muntean Pavel, care în cele 
două zile au produs peste plan un 
număr de 125 perechi încălțăminte, 
realizînd o depășire de 117 la 
sută. S-au evidențiat muncitorii Pau- 
lete Silviu. Dani Ștefan, Rusu Tra
ian, Opriș loan și alții.

Noi succese
După sărbătorirea prilejuită de 

cea de a XX-a aniversare a elibe
rării patriei, în toate secțiile între
prinderii de morărit din orașul nos
tru munca a fost reluată cu a- 
vînt sporit. In zilele de 25 și 26 au
gust, colectivul acestei întreprinderi 
a adăugat noi realizări la șirul 
succeselor obținute în întrecerea so
cialistă desfășurată în cinstea 
marii sărbători. In numai două 
zile, aici au fost produse peste plan 
78 tone făină și a fost reali
zată o economie' de aproape 
10.000 lei la prețul de cost. Ca ur
mare, planul de producție pe între
prindere a fost realizat în cele două 
zile în proporție de 119 la sută.



Sărbătorirea zilei de 23 August Impresii de la o mare întrecere

Mii de oameni
(Urmare din pag. l-a) 

dustria locală și cei din cooperația 
meșteșugărească. Hotărît să lupte 
pentru realizări și mai mari, co
lectivul întreprinderii de morărit 
a raportat că a obținut economii in 
valoare de 575.000 lei, cu aproape 
200.000 lei mai mult decît i-a fost 
anga jamentul, cu peste 270.000 lei 
avîndu-și depășit angajamentul la 
economii și colectivul întreprinderii 
de panificație.

Rînd pe rînd coloanele se opresc 
în fața tribunei și piața devine o 
mare de oameni. La tribună iau 
loc conducători de partid și de 
stat, activiști de partid și ai or-

Cîntă corul Casei raionale de cultură.
-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

însuflețită, manifestare a bucuriei și entuziasmuluj
Stadionul sportiv din localitate 

n-a cunoscut pînă acum încă nici
odată o animație ca cea din seara 
zilei de 23 August, cînd mii de 
oameni ai muncii din oraș au venit 
aici pentru a asista la spectacolul 
organizat în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist.

încă cu mult înainte de începe
rea spectacolului, tribuna stadionu
lui a devenit populată pînă la re
fuz. Pe porțile larg deschise însă 
grupuri-grupuri de oameni, de toate 
vîrstele, continuau să intre așa că 
la începerea spectacolului, de la tri
bună și pînă în fața estradei suges
tiv ornată, stadionul devenise o masă 
compactă de oameni.

Un sunet de trompetă și specta
colul dedicat marii sărbători a în
ceput. O adevărată revărsare de 
versuri înflăcărate, de grație și fru
musețe: „Veniți voi dragi tovarăși, 
veniți cu mic cu mare / Să ne cîn- 
tăm azi țara, la marea sărbătoare"

Se întrec în măiestrie dansatorii 
căminului cultural din Stremț, par
ticipant la faza finală a concursu
lui al Vll-lea.

Incepînd de azi, 28 august a.c. 
pe ecranele cinematografelor sătești 
din raion va începe să ruleze emo
ționantul film romînesc, realizat de 
studioul „Alexandru Sahia“, „Pa
gini de istorie". Realizat după docu
mente cinematografice autentice, 
filmate de operatori romîni și străini, 
filmul „Pagini de istorie" aduce 
în fața noastră imaginile anilor de 
luptă înflăcărată, dusă de poporul 
nostru, sub conducerea partidului, 
pentru eliberarea patriei șj cîștiga- 
rea adevăratei independențe națio
nale, pentru a ajunge la zilele Ro- 
mîniei de azi.

Cei mai bine de douăzeci de ani 
prinși pe pelicula filmului sînt poa
te o foarte mică introducere în is
toria unei lupte atît de mărețe. Și 
totuși, vizionînd filmul rămîi im
presionat. însoțit de un scenariu 
a lui Eugen Mândrie, filmul te 
poartă prin momentele hotărîtoare 
'din istoria patriei. Necruțătoare, pe- 
licula-ți dezvăluie jaful și teroarea 
din timpul regimurilor burghezo- 
moșierești, te pune în fața eveni
mentelor de tristă amintire cînd în 
țară se pregătea și înfăptuia fasci
zarea țării. Evocînd politica nefastă 
ă guvernelor burghezo-moșierești, a- 
poi a dictatorilor militaro-fasciști, fil
mul înfățișează cu o puternică vi-

— același gînd
ganizațiilor obșești, fruntași în > 
producție. Și mitingul închinat ce- ■ 
lei de a XX-a aniversări a elibe- ' 
rării patriei începe în entuziasmul ; 
a mii de oameni, cuvintarea rostită i 
cu acest prilej de tovarășul Aurel | 
Petrovici, secretar al Comitetului 
raional al P.M.R., fiind subliniată 
cu aplauze îndelungate.

Un ropot îndelung de aplauze I 
însoțesc ultimele cuvinte ale vor- i 
bitorului. Din mii de piepturi răz
bat pînă departe aclamații și gîn- . 
durile tuturor se îndreaptă cu re- | 
cunoștință spre scumpul nostru I 
partid, care a dat un sens nou vie- I 
ții și ne conduce spre un viitor tot i 
mai luminos.

— a răsunat ca o chemare vocea 
crainicului. „E astăzi țara întreagă 
în strai de sărbătoare / Sînt două
zeci de ani de Ia eliberare".

Se deschide cortina. Pe fondai 
apar luminate în roșu cu pilpîiri de 
flăcări stemele P.M.R., și R.P.R. și 
un imens douăzeci scris in cifre ro
mane. Iar, ca o continuare a răsco
litoarelor versuri, corul Casei raio
nale de cultură dă glas cîntecului 
„Te slăvim zi de august".

Versurile și melodiile se împletesc 
apoi cu și mai multă pregnanță. Din 
peste o sută de piepturi răzbat pînă 
departe notele cîntecelor „Glorie 
clasei muncitoare" și „Mi-e dragă 
stema țării mele". Sînt evocate mo
mente din marea luptă care ne-a 
adus libertatea și ne-a deschis drum 
spre viața novă de azi, sînt reliefate 
cu o deosebită putere marile drep
turi și libertăți de care se bucură 
oamenii muncii din patria noastră 
mereu mai înfloritoare.

Pe estradă, la lumina reflectoare- 

goare replica hotărîtă a clasei mun
citoare, a maselor populare care 
s-au ridicat împotriva fascizării 
țării și a războiului. Se desprinde 
din film cu o vigoare de netăgăduit, 
cu forța adevărului vieții, amploa
rea mișcării revoluționare. Urmă
rești în film anii crunți ai războiu
lui durerea și mizeria ce se așterneau 
asupra țării, nemulțumirea maselor 
populare. Pagini impresionante des
prinzi de pe pelicula din zilele 
anului 1943. cînd sub cea mai cruntă 
teroare a călăilor siguranței, cadre
le de bază ale partidului aflate în 
închisori și afară. în frunte cu tova
rășul Gheorghe G'neorghiu-Dej, au 
elaborat planul răsturnării dictaturii 
militaro fascistă.

August 1944. Filmul îți aduce în 
față zilele fierbinți ale insurecției 
armate. Iți este înfățișată cu o deo
sebită amploare o pagină care va 
rămîne înscrisă cu litere de aur în 
istoria patriei — răsturnarea dicta
turii fasciste. Urmăreși cu justifi
cată mîndrie cum muncitori înarma
ți, membri ai formațiunilor patrioti
ce, luptă cot la cot. alături de uni
tăți ale armatei, pentru zdrobirea fia
rei hitleriste.

Parcurgi apoi pe pelicula filmului 
alte și alte momente din istoria glo
rioasă a celor douăzeci de ani. Ur- 

lor se perindă în continuare zeci de 
artiști amatori. într-un nestăvilit 
șuvoi de bucurie și entuziasm. In 
pas săltat apare un grup de mici 
dansatori în minunate costume na
ționale. Și din rîndurile lor se face 
auzită o voce de argint:„Și iar 
verde de secară, să trăiască a noas
tră țară / Să trăiască, să-nfloreas- 
că. Republica Romînească". Apar la 
lumina rampei pionieri cu fețele îm
bujorate de fericirea zilelor pe care 
le trăiesc, ce rostesc cu emoție cu
vinte de mulțumire: „Mulțumim din 
inimă partidului". Se perindă pe 
scenă aducînd cu ei mesajul realită
ților noastre de azi, oameni în sa
lopetă și în costume romînești de 
neegalaiă frumusețe, unii ca stă- 
pini ai fabricilor și uzinelor, ceilalți 
stăpîni ai ogoarelor cu întinse hol
de de aur și împreună stăpîni pe 
mvnea lor rodnică, pe toate bogățiile 
patriei noastre libere.

Și programul continuă. Versurile 
se impleiesc din nou cu cîntecele 
într-o dulce armonie. Răsună ca 
un ciripit zglobiu .Serenada tinere
ții". ca o izbîndă cîntecele „Onești, 
Onești", și „Pe Valea Praho
vei", ca o chemare melodiile „Spre 
soare zburăm" și „Ne cheamă al
bastrul din zare". Răsună chiotul 
dansatorilor, răzbate răscolitor vo
cea crainicului „La mulți ani, la 
marea sărbătoare / Țară dragă, 
țară muncitoare / La mulți ani pă
rinți și fii ai muncii / Voi ce creș
teți roadele și pruncii / La mulți 
ani, la marea sărbătoare". Se înfi
ripă apoi din nou cînt din sute de 
piepturi, cînt de slavă închinat 
partidului care a ridicat neînfricat 
steagul luptei pentru libertate, care 
a străbătut cu neasemuită tărie prin 
vremi de restriște și care a înscris 
în cartea de aur a patriei glorioasa 
istorie a zilelor noastre.

mărești cu emoție lupta aprigă du
să, sub conducerea partidului, pen
tru cucerirea puterii de către popor, 
pentru instaurarea și consolidarea 
regimului democrat-popular. Deose
bit de puternic sînt înfățișate în film 
evenimentele memorabile: formarea 
primului guvern democratic, refor
ma agrară, ziua victoriei asupra 
fascismului, proclamarea Republicii, 
naționalizarea, lansarea primului 
plan general economic, înființarea 
primelor gospodării colective. De 
la un capăt la celălalt, filmul „Pa
dini din istorie" aduce în fața noas
tră activitatea uriașă și neobosită 
desfășurată de conducerea partidu
lui nostru, în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. justețea 
liniei marxist-leniniste a partidului 
nostru, legătura indisolubilă dintre 
partid și masele largi.

Pătrundem tot mai mult spre zile
le noastre. Secvență cu secvență ne 
înfățișează anii victoriilor uriașe 
care au conturat într-o neînchipuită 
măreție edificiul socialismului în 
patria noastră.

Filmul „Pagini de istorie" evocă 
cu puterea adevărului pagini glo
rioase de luptă . din istoria patriei 
noastre, pagini care oglindesc lup
ta desfășurată de partid pen
tru fericirea poporului. „Pagini de 
istorie" este un film care nu trebuie 
să-i scape nici unui om al muncii 
din raion.

In urmă cu doi ani, bazați pe con
dițiile existente în comuna lor și 
hotărîți să desfășoare o susținută 
activitate cultural-artistică, activiștii 
culturali din Stremț au lansat pre
țioasa inițiativă „In fiecare zi acti
vitate cultural educativă de masă 
la căminul cultural".

Inițiativa a găsit un larg ecou în 
rîndurile stremțenilor. Ba a trecut și 
dincolo de hotarele Comunei și peste 
tot a dat roade bogate. La Stremț, 
activitatea culturală a început să fie 
din ce în ce mai rodnică. In 
jurul căminului cultural s-au strîns 
mănunchi un tot mai larg activ de 
artiști amatori care au devenit me
reu mai activi și mai iscusiți în 
cîntec și dans. Formațiile căminu
lui au urcat cu succes de zeci de 
ori pe scenă proprie și de zeci de 
ori pe scenele căminelor culturale 
din împrejurimi.

Munca depusă de zecile de artiști 
amatori din Stremț, rîvna lor, n-a 
rămas nerăsplătită. La concursurile 
la care au participat s-au clasat în
totdeauna pe loc de frunte. Și mai 
mult decît atît. In întrecerea cu că
minele culturale din regiune au cu
cerit a doua oară „Cupa pentru cea 
mai bună activitate artistică".

Nu de mult, activiștii culturali 
| și artiștii amatori din Stremț s-au 

bucurat din nou de munca lor. 
Promovată pentru faza regiona
lă a celui de al Vll-lea concurs, 
formației de dansuri de aici i-a re
venit marea cinste de a reprezenta 
dansul popular de pe meleagurile 
noastre și la faza finală a concursu
lui.

Și au plecat spre București iscu- 
| siții dansatori simțind în întreagă 

ființa lor svîcniri din „Haidăul" pe 
care erau hotărîți să-l prezinte mai 
bărbătește ca orieînd. S-au întors, 
apoi cu inimile pline și au început 

] a depăna fir de aur despre cele 
| văzute. Am cunoscut cu ani în ur

mă mizeria și maghernițele de pe 
Calea Griviței și împrejurimile gării 
de nord — spune oricui Puia A-

Să grăbim însilozaful porumbului
(Urmare din pag. l-a)

la gospdăriile colective din Teiuș, 
Berghin și Ciugud s-a însilozat în 
mai multe zile doar în jur de o 
sută tone de porumb deși viteza 
zilnică este între 40-50 tone.

Trebuie apoi să se țină seama de 
faptul că pe lîngă porumb, o canti
tate mare de furaj siloz trebuie să 
se realizeze din alte plante de nu
treț. De aceea o sarcină deosebit 
de importantă ce se pune acum la 
ordinea zilei este a se folosi la în
silozat tot ce se poate însiloza, toate 
rezervele care există în fiecare gos
podărie colectivă.

Pe lîngă faptul că ritmul la însi- 
lozare se desfășoară sub posibilități, 
mai sînt încă o serie de lipsuri și 
în ceea ce privește asigurarea spa
țiilor pentru siloz. Astfel, în gospo
dăria colectivă din Mihalț există un 
deficit de spațiu pentru 1.000 tone, 
la Cricău pentru 900 tone, la Henig 
pentru 800 tone, iar la Teiuș pen
tru 570 tone. Trebuie luate măsuri 
urgente în fiecare gospodărie ca în 
cîteva zile întregul spațiu să fie 
pregătit pentru a se putea însiloza 
întreaga cantitate prevăzută.

Perioada de față este hotărîtoare 
pentru asigurarea unei puternice 
baze furajere. De aceea, toate for
țele trebuie să fie folosite din plin 
la însilozarea a tot ce se poate însi- 

drian. colectivist în vîrstă de 46 de 
ani. Și cînd m-am coborît aici 
ne-am pomenit într-o lume de basm 
fără să mai vorbesc de celelalte mi
nunății ce împodobesc mîndra noas
tră capitală. Am fost înconjurați cu 
toată căldura de mii de oameni și 
am fost martori la o adevărată pa
radă a cîntecului. portului și dan
sului nostru popular.

Sînt nespus de fericit că am a- 
juns să trăiesc aceste minunate 
zile — sînt și cuvintele colectivistu
lui Irimie loan. Știam că numai 
în povești se construiesc peste noap
te castele și poduri de aur. Acum 
însă le-am văzut aievea. Am văzut 
darurile celor douăzeci de ani pe ar
terele capitalei, le-am auzit cîntate 
pe scenele concursului. Și nu-i mi
rare că m-am adresat tovarășilor 
mei cu cuvintele: E momentul să 
dovedim cu ce putem că prețuim 
dragostea cu care sîntem încon pi
rați. Să jucăm ca leii. Tovarășii 
m-au ascultat și așa am jucat. ,

Cu asemenea cuvinte despre cefe 
văzute te întîrrpină toți cei 36 de 
dansatori din Stremț. Impresiile 
despre mîndrul București de azi, 
despre marea întrecere a artiștilor a- 
matori sălășluiesc în inimile tutu
ror dîndu-le forță și vigoare pen
tru realizări viitoare.

IN EDITURA POLITICĂ 
a apărut: 1

V.l. Lenin Opere complete, voi. 26

Volumul cuprinde lucrări scrise 
în perioada iulie 1914 — august
1915, în care V. I. Lenin a dezvă
luit esența și cauzele războiului 
mondial și a precizat poziția parti
dului revoluționar al clasei munci
toare față de acest război.

In articolul „In jurul lozîn^ 
Statelor Unite ale Europei". Lenin 
formulează pentru prima oară ge
niala teză cu privire la posibilita
tea victoriei socialismului într-o 
singură țară sau în cîteva țări, teză 
deosebit de importantă pentru acti
vitatea practică a partidelor comu
niste și muncitorești.

Petrolul lumii 
și lumea petrolului

In prima parte a lucrării se face 
un scurt istoric al „aurului negru" 
și sînt prezentate resursele actuale 
de petrol ale omenirii. Cartea înfă
țișează apoi lupta dintre monopoluri 
pentru acapararea regiunilor petroli
fere și rezultatele ei, lupta țărilor 
în curs de dezvoltare pentru inde
pendentă economică, pentru scutu
rarea jugului trusturilor intenVW 
nale petroliere. "

Autorul evidențiază dezvoltarea 
industriei petroliere în R. P. Romî- 
nă, ajutorul acordat de R.P. Ro- 
mînă altor țări producătoare de pe
trol, perspectivele folosirii acestei 
surse energetice și importanța ei 
pentru dezvoltarea economică a so
cietății omenești.

loza. Organizațiile de partid și co
mitetele executive ale sfaturilor 
populare comunale trebuie să în
drume și să sprijine concret con
siliile de conducere ale gospodării
lor colective în vederea organizării 
muncii și mobilizării forțelor la în
silozarea întregii cantități planifi
cate. Să fie trase toate învățăm 
din lipsurile anilor trecuți, cînd M 
neglijența unor președinți de gospo
dării colective, cum a fost la Oarda 
de Jos și în alte gospodării nu s-a 
însilozat nici jumătate din cantita
tea prevăzută. Din această cauză in 
perioada de iarnă efectivele de ani
male proprietate obștească nu au 
fost furajate în cele mai bune con- 
dițiuni, lucru ce a dus la scăderea 
producției și productivității anima
lelor.

Deosebit de anii trecuți. în anul 
acesta avem condîțiuni sporite 
nu numai să îndeplinim, ci chiar să 
depășim cantitățile planificate de 
nutrețuri însilozate, asigurînd astfel 
o bază furajeră puternică și com
pletă care va crea posibilitatea ca 
în toată perioada de iarnă să șe 
aplice o furajare rațională. NfSMgi 
așa se va asigura creșterea să<v<T- 
toasă a efectivelor de animale și 
sporirea productivității acestora. De 
aceasta trebuie să se țină seama în 
fiecare gospodărie agricolă colecti
vă din raion.



VIAȚA DE PARTID

Pregătiri pentru deschiderea noului an 
în învățămîntul de partid

Anul de studiu în învățămîntul de 
partid care s-a încheiat, a marcat 
succese deosebite în îmbunătățirea 
•și creșterea nivelului teoretic al pro
pagandei, a eficacității ei practice. 
Organizațiile de partid din raion 
s-au ocupat mai concret si mai sis
tematic de organizarea și conduce
rea învățămîntului de partid. in 
centrul atenției învățămîntului de 
partid a stat însușirea temeinică de 
-către cursanti, a bazelor ideologiei 
marxist-leniniste și a politicii parti
dului.

Față de condițiile și posibilitățile 
existente, fată de înaltele cerințe 
■puse de partid, învățămîntul de 
partid din acest an este chemat să-și 
aducă un aport si mai mare la în
deplinirea sarcinilor ce stau în fata 

l -organizațiilor de partid, a colecti- 
JFs velor de muncă din întreprinderi, 

instituții, unități agricole socialiste, 
să-i mobilizeze pe toti oamenii mun
cii la realizarea sarcinilor trasate de 
■Congresul al IlI-lea al P.M.R.

Princ’pala problemă centru vii
torul an școlar o constituie îmbu
nătățirea calitativă a învățămîntului 
de partid în așa fel îneît el să ajute 
în mod concret la cunoașterea te- 
•mpincă de către cursanti a noiiticii 
partidului, a bazelor ei științifice, 
însușirea principiilor fundamentale 
afe învățăturii marxist-leniniste. a 
documentelor de partid, urmărindu- 
se creșterea eficacității oractice a 
propagandei, a legăturii sale cu 
viața, a contribuției sale la dezvolta
rea conștiinței socialiste a maselor 
și la mobilizarea lor pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de partid.

Pe baza indicațiilor Comitetului 
regional de partid. Comitetul raionali ICglUiidl UC pai liu( va’muviui i a>v.ic.i

„a* de partid prin Cabinetul de partid
1 Alba, trăgînd în același timp

ex- 
luat 
asi-

învățămintele necesare din 
periența anilor trecuți a 
-o serie de măsuri care să 
•gure desfășurarea în cele mai bune 
condiții a noului an de învătămînt. 
Ținînd seama de faptul că îmbună
tățirea învățămîntului de partid de
pinde de gradul de pregătire al pro
pagandiștilor, Cabinetul de partid 
și-a întocmit un plan de desfășurare 
a pregătirii propagandiștilor cu pro
gram de oraș din perioada de vară 
cu nescoaterea din producție, care 
va începe la data de 31 august 
1964. In planul de desfășurare sînt 
stab’lite temele generale ca „Politi
ca P.M.R. de dezvoltare a economi
cei naționale pe baza industrializării 
socîal’ste. Înfăptuirea prevederilor 
'Congresului al IH-lea al P.M.R. pe 

â -anii 1960-1963. Probleme ale dez- 
JL pitarii economiei naționale pe a- 

1964", „Victoria insurecției arma
te din august 1944. organizată de 
partidul comunist, Desfășurarea re
voluției populare în țara noastră.

Participarea Romîniei la războiul 
antihitlerist". „Relațiile dintre țările 
socialiste, Declarația C. C. al P.M.R. 
despre principiile care stau la baza 
acestor relații și altele. De aseme
nea au fost stabilite lecțiile ce se vor 
preda ca: Creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost. 
Căile creșterii productivității muncii 
si reducerii prețului de cost exempli
ficate pe baza realităților din între
prinderile raionului nostru. Progre
sai tehnic în economia națională. 
Sarcinile trasate de partid cu pri
vire la introducerea tehnicii noi în 
producție. Probleme ale asimilării 
producției noi și ale modernizării 
producției pe baza sarcinilor ce se 
nun în întreprinderile din raion. Ca
litatea produselor si căile de îm
bunătățire a calității produselor (cu 
exemp’e din întreprinderile raionu
lui nostru) și altele care sînt me
nite să contribuie în măsură tot 
mai mare la îmbogățirea cunoștin
țelor propagandiștilor și îi va a- 
juta la sistematizarea pe baze 
științifice a lecțiilor care se vor pre
da în cadrul învățământului de 
de parVd.

Lecțiile ce se vor nreda în fata 
propagandiștilor vor fi expuse de 
către membrii Biroului raional de 
partid și tovarăși din colectivul ca
binetului de partid, care au o expe
riență bogată în tratarea și dezba
terea problemelor prevăzute în pro
gramă. Seminariile ce se vor face 
la unele lecții, vor fi conduse de to
varăși cu experiență îndelungată în 
munca de propagandă.

Pentru îmbogățirea cunoștințelor 
propagandiștilor s-a prevăzut să se 
organizeze întîlniri cu directorii din 
întreprinderi, vizite la diferite între
prinderi precum și vizitarea biblio
tecii documentare si a muzeului re
gional. Pentru îmbogățirea cunoș
tințelor de metodologie, mai ales 
a noilor propagandiști, conform 
planului de desfășurare, s-a prevă
zut un schimb de experiență privind 
felul cum se conduce o discuție to
vărășească și cum trebuie folosit 
materialul intuitiv în seminarii.

Preocuparea organizațiilor de 
partid pentru mobilizarea propagan
diștilor e<=te o sarcină de bază. Pro
pagandiștii vor trebui să participe 
regulat la pregătire în scopul 
bogătîrî cunoștințelor 
ideologice, contribuind 
la calificarea lor și de 
mum de randament la 
către cursanti a principalelor pro
bleme ale politicii partidului nostru 
și să antreneze cursanții Ia rezolva
rea problemelor de producție pe ba
za cunoștințelor acumulate in ședin
țele de cerc sau curs.

îm- 
lor politico- 
prin aceasta 
a da maxi- 
însușirea de

Preocupări actuale ale sfaturilor populare

Intrefinnrfa drumnrlior în central 
atentlel comlletuiol executiv

Continua dezvoltare economică și 
-culturală a comunelor și satelor ra
ionului nostru, precum si necesita
tea dezvoltării necontenite a schim
bului de mărfuri dintre oraș și sat. 
impun un volum sporit de transpor
turi de mărfuri și materiale de 

{■construcții. Aceasta cere o acțiune 
t -susținută pentru îmbunătățirea con- 

^Ltinuă a rețelei de drumuri și a st
ofei a legăturii între localitățile 

raionului nostru.
In lumina sarcinilor trasate, Co

mitetul executiv al Sfatului popular 
el comunei Vințul de Jos, încă din 
cursul lunii noiembrie, anul trecut a 
luat măsuri de identificarea forțe
lor din comună și a mijloacelor de 
transport necesare în 1964. Cu- 
nbscîndu-se astfel forțele de muncă 
existente în comună, ca și volumul 
de lucrări, s-a întocmit un plan de 
măsuri care apoi a fost popularizat 
de către deputății comunali în rin- 
dul alegătorilor din circumscripțiile 
electorale cu ocazia consfătuirilor 
avute cu aceștia.

In urma muncii desfășurate, ce
tățenii, mobilizați de către deputății 

VX-omunali și membrii comitetelor de 
'ycetățeni din circumscripțiile electo- 

- rale, colectiviștii și ceilalți locuitori 
din comună au trecut la executarea 

"lucrărilor de întreținerea drumuri
lor. Astfel pe drumul comunal Sibi- 
șeni-Telman s-au executat 180 m.p. 
terasamente pentru refacerea cor- 
•pului drumului. Pentru aproviziona-

rea cu balast pe acest drum, s-au 
extras și transportat la distanța de 
1 km peste 400 m.c. balast, canti
tate care a si fost așternută în în
tregime. Tot pe acest drum s-au 
mai refăcut pe o lungime de 1 km 
si sanțur'le care erau complet 
fundate. Trebuie să arătăm că 
fectuarea acestor b'rrări 
adus o mare contribuție 
țenii Apolzan Gheorghe, 
cu Ana, Stînea Ion. Țurcaș Xicdlae 
1. loan, și alții. Un volum mare de 
lucrări de întreținere s-au făcut și 
pe drumul raional Alba lulia—Me- 
reteu—Fold—Bobîlna. Aici s-au
construit 2 podețe din lemn cu des
chidere de 1,50 m.l. fiecare și cu 
lățimea de 3 m.l. și s-a curățat 
șanțul pe o lungime de peste 1 km. 
Numeroși cetățeni din comună au 
participat cu însuflețire la muncă 
•evidentiindu-se tov. Albu Ieronim, 
Ispas Petru, Mircea Avram, Itu Pa
vel. Tomușca Octavian și alții. De 
asemenea, pe drumul comunal din 
satul Vurpăr s-a extras și transpor
tat la distanța de 3 km cantitatea 
de 100 m.c. balast, iar peste rîul 
Mureș s-a ancorat și consolidat 
pasarela pe o porțiune de 30 m.l.

Din exemplele arătate mai sus se 
desprinde clar cum cu sprijinul larg 
ăl maselor de cetățeni, comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular reușește 
să rezolve una din problemele deo
sebit de importante din viața sate
lor noastre. De altfel ăm vrea să

în- 
la e- 
si-au 
cetă- 
Șin-

SĂ NE PREfiĂTIM TEMEINIC
PENTRU A ÎNCEPE NOUL AN ȘCOLAR

Timpul cînd elevii își vor da din nou întilnire cu școala, cu învățătorii 
și profesorii se apropie cu fiecare zi ce trece. Va începe un nou an 
școlar și acest lucru implică o 
întrebări. Sîntem oare pregătiți 
cum se cuvine în întîmpinarea 
școală? Am luat toate măsurile 
în cea mai sărbătorească haină 
sare pentru a pătrunde cu ușurință tainele științei și culturii?

Acestor întrebări și altora de acest fel, în multe comune și sate 
din raion li se dă încă de pe acum un răspuns afirmativ. Dar. mai 
sînt încă și unele școli rămase în urmă cu pregătirile. Să consemnăm.

seamă de pregătiri, ridică o seamă de 
cu toate cele de trebuință, pentru a ieși 
noului an școlar. încă din prima 
pentru ca școlile să-și primească 
și să le pună la îndemînă ceie

zi de 
elevii 
nece-

Galei să~$i primească elevii
Mai mult decît în alte dăți. dată 

fiind în acest an trecerea la învăță
mîntul general de 8 ani, în majori
tatea comunelor din raion preocupa
rea pentru deschiderea noului an șco
lar în cele mai bune condiții s-a 
făcut vădită încă din primele zile de 
vacanță. Așa. bunăoară, la Alba 
lulia, la Teiuș. Ampoița. Galda de 
Jos și altele, prin grija sfatu
rilor populare și a conducerilor șco-

Angajamentul
Punînd piatră de temelie noului 

local de școală cu 4 săli de clasă, 
țăranii muncitori din zMeteș s-au an
gajat să nu-și precupețea’scă forțele 
pentru ca construcția să fie gaia 
în cinstea celei de a XX-a aniversări 
a eliberării patriei. Și, printr-o mun
că entuziastă au reușit să-și res
pecte întocmai angajamentul, ziua 
de 23 August constituind pentru ei 
o dublă sărbătoare.

Iată-i în ziua inaugurării. In fața 
noului local, mîndri de însemnata 

lor realizare, s-au strîris sute de 
țărani muncitori din partea locului. 
Se prezintă darea de seamă cu pri
vire la felul cum s-au desfășurat 
lucrările de construcție, se eviden-

pn-

lilor au fost luate din timp măsuri 
pentru spoirea și curățirea localuri
lor de școli, pentru repararea mo
bilierului și ornarea sălilor de clasă. 
De asemenea, prin grija cadrelor 
didactice a fost revizuit și comple
tat materialul didactic.

Astfel fiind, școlile amintite și în
că multe altele sînt gata s:
mească elevii pe deplin pregătite.

a devenit fapta
țiază în calde cuvinte contribuția a- 
dusă la terminarea construcției de 
către comitetul de cetățeni în frunte 

cu tovarășii Hărăguș Vasile, Drago
sin Aftenie, Man Cornel. Marcu 
Gheorghe și un mare număr de ță
rani muncitori, bărbați, femei și 
tineri din Meteș și satele aparțină
toare comunei. Calde mulțumiri sînt 
adresate pentru sprijinul dat Comi
tetului raional de partid, 
popular raional, 
mînt, comitetului

’ și organizațiilor 
Noul local de

gurat. Copiii țăranilor muncitori vor 
păși în zilele toamnei prag de școa
lă nouă.

Sfatului
secției de învăță- 

comunal de partid 
de bază.
școală a fost inau-

IX CLIȘEU : Clădirea noului lo
cal de școală din comuna Meteș 
inaugurată de curînd.arătăm că tot timpul comitetul exe

cutiv a avut în centrul atenției si 
sprijinirea inițiativelor pornite din 
cadrul circumscripțiilor electorale. 
In satul A'alea Vînțului. de pildă, 
din inițiativa denutatului Dragosin 
Iacob s-au mobilizat alegătorii la 
acțiunea de repararea drumurilor din 
acest sat pe o lungime de un kilo
metru si jumătate, evidențiindu-se 
cu acest prilej alegătorii Bora loan, 
Albu Iacob. Avrămuț Gheorghe, 
Dragosin Zevedei și alții, iar din 
inițiativa deputatului Apolzan Ioan 
și a alegătorilor Mitea Ioan. Mir
cea Ioan și alții care s-au evidențiat 
în muncă, s-a transportat și așter
nut balast pe toată porțiunea de 
drum, de la statia C.F.R. și pînă în 
centrul comunei.

In momentul de fată. în cadrul 
comunei noastre are loc o acțiune 
deosebit de importantă pe care co
mitetul execută7 o sprijină cu toată 
căldura. Este vorba de organizarea 
brigăzilor de muncă patriotică în 
cadrul circumscripției electorale, bri
găzi care vor aduce o contribuție și 
mai mare la înfrumusețarea comu
nei.

Am arătat mai sus cîteva din rea
lizările obținute în ce privește în
treținerea drumurilor în cadrul co
munei noastre. Desigur nu am fă
cut totul. Mai avem de realizat în 
această direcție multe. Cu sprijinul 
organizațiilor de partid, cu partici
parea largă a maselor, sîntem însă 
siguri că vom îndeplini și această 
sarcină importantă.

STANCIU GHEORGHE 
președintele Comitetului executiv 

Sfatului popular al comunei 
Vințul de Jos

Și combustibilul
In scopul asigurării de condiții 

optime de învățătură elevilor în 
timpul iernii, majoritatea conduceri
lor școlilor au manifestat o atentă 
preocupare asigurării combustibilu
lui necesar încălzirii sălilor de cla
să. Și, drept urmare, în bună mă
sură combustibilul repartizat este 
asigurat și depozitat.

Sînt însă și unele conduceri de 
școli cărora le-a scăpat din cen
trul atenției această preocupare. Așa

De ce atîta tărăgănare?
Dînd dovadă de spirit gospodă

resc și multă chibzuință în folosirea 
fondurilor bănești, conducerea Școlii 
de 8 ani nr. 2 din Alba lulia a exe
cutat spoitul sălilor de clasă, al la
boratoarelor și coridoarelor, vopsi
tul soclurilor și tablelor prin mij
loace locale, realizînd însemnate e- 
conomii.

Din economiile realizate, condu
cerea scolii a hotărît să parcheteze 
10 săli de clasă, lucrare pe care 
a și contractat-o cu I.G.O. Alba lu
lia încă de la încheierea cursurilor. 
Și. ce-i drept, parchetul a fost bă
tut. Pervazurile însă sînt și în pre
zent nemontate, iar parchetul nera- 
șchetat De ce atîta tărăgănare în 
executarea acestor lucrări tovarăși 
de ia I.G.O.?

Ritm mai intens pregătirilor
Numărul mare de copii ce frec

ventează Școala de 8 ani din Mi- 
’.alt a imnus ca aici să se lărgească 
spațiul de școlarizare cu încă 4 
săli de clasă. In acest sens, în 
preajma vechii școli a început con
strucția unui local nou. care în pre
zent se găsește ridicat în roșu și 
în parte acoperit, urmînd să se în
ceapă tencuielile.

Cum însă pînă la deschiderea 
noului an școlar a mai rămas puțin 
time, se impune ca la Mihalț să fie 
mobilizate toate forțele și folosite 
toate resursele asigurîndu-se astfel 
darea D termen în folosință a ce
lor 4 săli de clasă. Trebuie apoi ca 
la Mihalț să se intensifice și lucră
rile de pregătire a restului de săli 
de clasă care de altfel trebuiau zu
grăvite și curățite pînă la 20 august.

Timpul nu'așteaptă tovarăși de la 
Mihalț. De aceea folosiți-1 cu toată 
chibzuință astfel, ca deschiderea 
noului an școlar să găsească și 
școala de aici gătită sărbătorește.

Tuturor școlilor aceeași grijă

Zilele acestea zugrăvitul Școlii de 
8 ani din Cricău s-a terminat și se 
continuă cu lucrările de curățenie. 
Se muncește de asemenea la exe
cutarea lucrărilor de construcție a 
noii școli, astfel ca cele 4 săli de 
clasă de la parter să poată fi date 
în folosință într-un termen cît mai 
scurt.

E de datoria Sfatului popular din 
Cricău însă, să acorde atenția cu
venită pregătirii tuturor școlilor de 
pe raza comunei. Școlile din Ti- 
bru și Craiva așteaptă și ele să fie 
zugrăvite și curățite și acestei sar
cini trebuie să i se răspundă cu 
toată promptitudinea.

trebuie asigurat
este cazul la școlile de 8 ani din 
Berghin, Sîntimbru, Vințul de Jos 
și Școala de 4 ani din Partoș. Care 
să fie cauzele?

Oricare ar fi acestea, problema a- 
sigurării combustibilului trebuie de 
îndată rezolvată. Pentru aceasta, 
sfaturile populare au datoria să 
sprijine conducerile școlilor cu mij
loace de transport pînă cînd încă 
nti încep ploile toamnei.

al

Realitățile existente în comunele și satele raionului cu privire la pre
gătirea condițiilor în vederea începerii noului an școlar, confirmă fără 
outință de tăgadă că acolo unde sfaturile populare și conducerile școli
lor s-au preocupat îndeaproape de rezolvarea acestei importante pro
bleme s-au obținut rezultate bune. Așa, de pildă, în cinstea zilei de 23 
August, la Metes, ighie! și Bărăbanț au fost terminate 10 noi săli 
de clasă, respectîndu-se angajamentul luat în acest sens. La Hăpria, 
Oarda de Jos, Benic și Școala de 8 ani nr. 1 din localitate au fost a- 
menajate noi săli de clasă, preocu parea pentru zugrăvirea și curățe
nia localurilor de școli fiind aproape peste tot prezentă. Multe din școli 
au fost dotate cu mobilier și material didactic nou. Majoritatea șco
lilor au și intrat în posesia manualelor.

Trebuie arătat însă că pentru a în tîmpina deschiderea noului an șco
lar peste tot pe deplin pregătiți, m ai sînt încă multe de făcut. La Șard 
și Feneș-Galați trebuie impulsionat ritmul construcțiilor ce urmează a 
fi date în folosință. La Valea Dosu lui, Micești și alte școli trebuie gră
bite lucrările de zugrăvit și curățenie. Organizațiile de partid din sa
tele raionului sînt chemate să sprijine sfaturile populare, iar a- 
cestea să ia de îndată măsuri concrete pentru terminarea de urgență 
a tuturor lucrărilor în vederea sărbătorii deschiderii noului an școlar.
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Un nou magazin
Duminica trecută țăranii munci

tori din Galda de Sus au trăit un 
eveniment deosebit în viața satu
lui lor. Indeplinindu-și angajamen
tul luat, U.R.C.C. Alba Iulia, cu 
sprijinul larg al masei de coope- - 
ratori, a terminat construcția maga
zinului de desfacere a produselor 
industriale și alimentare din sat, 
dînd astfel în folosință oamenilor 
de aici o frumoasă realizare închi
nată măreței sărbători a eliberării.

La sărbătorirea inaugurării s-a 
strîns întregul sat. Cu toții au ve
nit să vadă noul magazin, care ps 
lîngă că a fost construit în așa fel 
încît să ofere largi posibilități de 
expunerea mărfurilor, a fost dotat 
si cu mobilier modern si bine a-

Pregătiri intense pentru

dat în folosință
provizionat cu cele necesare, 
altfel despre acest lucru au : 
numai cuvinte 
participant]' la 
garea Simion, Doia Simion și Mîn- 
droc Veronica, 
și-au

De 
avut 

de laudă numeroșii 
inaugurare ca, Bul-

In cuvintele lor ei 
exprimat întreaga recunoș

tință pentru frumosul dar primit, 
angajîndu-se să valorifice cît mai 
multe produse prin cooperativă. 
Demn de scos în evidență este fap
tul că pentru realizarea construcți
ei au participat la muncă patriotică 
în valoare de peste 6.000 lei nume
roși membri cooperatori din sat. 
In prima zi de deschidere prin ma
gazin au fost desfăcute mărfuri în 
valoare de peste 7.000 lei.

I. VOINEA

Sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, colectivul de 
muncitori, tehnicieni si ingineri de 

■la întreprinderea „Vinalcool" Alba 
Iulia. desfășoară în aceste zile o 
muncă însuflețită pentru a termina 
din timp pregătirile în vederea cam
paniei de vinificație din acest an.

In zilele trecute a fost terminat si 
dat în folosință un bazin pentru de
pozitat nrune si borhot de fructe cu 
o capacitate de 100 vagoane și " " 
trecut la executarea lucrărilor 
construcție a unui nou bazin, 
asemenea, pînă la data de 26 
gust 1964, principalele lucrări _ de 
amenajare și dotarea centrelor de 
vinificație din raion au fost termi-

se face instruirea 
va lucra la centre-

s-a 
de

De
au-

campania de
nate. In prezent 
personalului care
le de vinificație și se pun la punct 
o serie de alte lucruri necesare care 
vor contribui la desfășurarea în 
bune condițiuni a lucrărilor din cam
panie.

In acțiunea de pregătire a cam
paniei de vinificație din acest an 
s-au evidențiat muncitorii Iancău 
Dumitru, Muntean Ravente, Crețu 
Ironim, Crețu Milinton, Oltean Ilie, 
Condrea Ironim și mulți alții.

ȚOPA BORIS

Aceiași oameni harnici
Muncitorii de la Revizia de va

goane C.F.R. Teiuș sînt cunoscuți ca 
oameni harnici și întreprinzători'. Și 
sub conducerea organizației de partid 
de aici, ei își lărgesc necontenit 
sfera realizărilor. Așa, de pildă, nu
mai în prima jumătate a lunii au
gust, printr-o judicioasă planificare 
a materialelor, harnicii ceferiști de 
la Revizia C.F.R. Teiuș au reparat 
fără detașare din tren .292 vagoane 
de călători, 230 vagoane de marfă 
și printr-o ungere de calitate au e- 
liminat complet cazurile de fusuri de 
osie aprinse.

La obținerea acestor rezultate, și- 
au adus contribuția toți muncitorii 
reviziei. In, mod deosebit însă s-au 
evidențiat lăcătușii de revizie Boto- 
ga Romulus, Mareș Alexandru, Bu
cur Septimiu și Muntean lacob, me
seriașii Medrea Cornel și Maier 
loan, tîmplarul Beldean Petru, lu
crătorii de vagoane 
Polca Maria, Crișan

Succesele obținute 
tru fiecare muncitor 
de vagoane C.F.R.
spre rezultate și mai grăitoare. Și 
întregul colectiv de aici este hotă- 
rît să nu-și precupețească forțele 
pentru a le obține.

EMIL IONAȘ

Verdeș lacob, 
Simion și alții, 
constituie pen- 
de la Revizia 
Teiuș imbold

Grijă deosebită pentru respectarea 
regulilor de circulație

An de an statul nostru acordă 
atenție deosebită bunei organizări 
transportului și a circulației în

In

Mai multă prețuire frumosului
Cu mîini harnice, în dorința de 

a-și face strada cît mai frumoasă, 
cetățenii de pe strada Gheorghe 
Doja au plantat în dreptul caselor 
lor un însemnat număr de arbori și 
au amenajat o seamă de ronduri de 
flori pe care le întrețin cu toată 
grija.

Deseori însă, ei și-au văzut mun
ca de-a dreptul călcată în picioare. 
Vitele gospodăriei colective din Al
ba Iulia întorcîndu-se de la pășune 
se freacă de arbori, calcă pe florile 
din ronduri și nici unul din îngriji
torii care le însoțesc nu se sinchi
sește de acest lucru. Ba mai mult. 
Frumusețile străzii sînt stricate 
chiar și de animalele cîtorva cetă
țeni ce locuiesc aici și care 
prețuiesc nici munca lor și nici 
a altora. Oare n-ar fi cazul să 
manifeste mai multă grijă față 
podoabele străzii?

nu-și 
pe 
se 
de

i. c.

Experiențe în domeniul 
televiziunii în culori

Recent, oamenii de știință polo
nezi au organizat prima teleemisiu- 
ne experimentală în culori pe o 
distanță de aproximativ 20 km de 
la Institutul de comunicații din 
Mejznerzyn, în apropiere de Var
șovia, la Palatul Științei și Culturii 
din capițala Poloniei. Experiența a 
reușit perfect. Imaginile în culori 
au fost transmise cu ajutorul unei 
camere de luat vederi construită la 
Institutul Mejznerzyn. Institutul dis
pune de un aparataj complet pen
tru teleemisiuni în culori în scopuri 
experimentale.

„Liliput-200“

In Uzinele „Medikor Roentgen" 
din Budapesta a fost construit mi
cul aparat mobil „Liliput-200" cu 
raze Roentgen. Cu ajutorul lui se 
pot detecta defectele la materiale, se 
pot controla sudurile și articolele 
finite la construcția cazanelor, a 
rezervoarelor cu presiune, a con
strucțiilor de oțel etc. Aparatul con
sumă 200 kW și razele lui pătrund 
printr-o tablă de oțel, groasă de 
mm, care poate fi deplasată cu 
șurință.

Cercel vorbitor

Cercelul vorbitor va fi purtat 
plăcere nu numai de femei, ci și de 
bărbați. Este vorba de un aparat de 
radio în miniatură, marca „Era", 
construit de inginerii din Leningrad 
și care încape într-o cutie de chibri
turi. El cîntărește 25 g și este pur
tat pe lobul urechii.

65
u-

cu

In aceste zile, la cinematograful „Victoria" din orașul nostru rulea
ză filmul „Lovitura de pedeapsă" o producție a studiourilor sovietice.

o 
a 
general, pe drumurile publice, 
acest sens, au fost pregătite cadre 
de specialitate care se ocupă cu or
ganizarea și buna desfășurare a 
circulației pe drumurile publice, în 
scopul asigurării transportului și 
prevenirii accidentelor de circulație 
care uneori, ca urmare a ne
glijenței conducătorilor auto sau 
pietonilor, se soldează cu distrugeri 
de bunuri materiale și cu victime o- 
menești.

Ca urmare a măsurilor luate, în 
ultimul timp au devenit tot mai rare 
cazurile de accidente. Aceasta scoa
te cu putere în evidență că tot mai 
mulți conducători auto și pietoni 
manifestă interes pentru respecta
rea regulilor de circulație contribu
ind prin aceasta la buna desfășurare 
a circulației pe drumurile publice, 
la asigurarea securității bunurilor 
materiale ce le transportă, precum 
și a vieții și sănătății cetățenilor.

Cu toate acestea, trebuie să ară
tăm că în cuprinsul orașului și raio
nului nostru mai avem conducători 
auto și pietoni care nu respectă re
gulile de circulație, iar ca urmare a 
acestui fapt se comit abateri care a- 
trag după sine accidente grave de 
circulație. Așa după cum s-a con
statat de cele mai multe ori, cauze
le accidentelor de circulație se da- 
toresc faptului că unii conducători 
auto conduc în stare de ebrietate, 
cu viteză excesivă, depășesc nere- 
gulamentăr, părăsesc traseul în 
scopul executării transporturilor 
clandestine, transportă persoane pes
te încărcătură, atît în autocamioane 

și în remorcile tractoarelor etc. 
alte situații, cauzele accidentelor 
datoresc și nerespectării reguli- 
de circulație de către pietoni, 

care de multe ori le nesocotesc.
Pentru continua îmbunătățire a 

circulației în cadrul orașului, Miliția 
raionului nostru și Comitetul execu
tiv al Sfatului popular al orașului 
Alba Iulia au luat în ultimul timp 
o serie de măsuri. Astfel, au fost 
fixate un număr de 4 stații 
de parcare, repartizate în stra
da Unirii nr. 2 (în fața restau
rantului „Dacia"), în Piața 1 Mai nr. 
25 (în fața magazinului de auto
servire) în piața „23 August" (în 
fața Tribunalului popular) și în pia
ța „1 Mai" (lingă centrul de piine 
nr. 1). S-au luat apoi măsuri ca po
sesorii de biciclete să nu mai rezime 
bicicletele de pomi, de garduri sau 
stîlpi de telegraf și de zidurile clă
dirilor, ci să le așeze numai în ras- 
telele care au fost fixate în aceste 
stații. Respectarea acestor locuri de 
parcare, contribuie la o estetică mai

plăcută a orașului, la prevenirea u— 
nor pierderi sau schimbări de bi
ciclete. De asemenea s-a luat mă
sura ca unele din aceste stații să 
fie păzite, fapt ce asigură securita
tea acestor biciclete.

S-au întreprins acțiuni și în spri- 
i’nul pietonilor. Astfel s-au marcat 
trecerile pentru pietoni, prin cele mai 
importanțe locuri de traversare a 
șoselei în orașul Alba Iulia.

Atît locurile de parcare a bicicle
telor, cît și punctele de trecere pen
tru pietoni, trebuiesc respectate de 
toți locuitorii orașului și raionului 
nostru, deoarece acest lucru va con
tribui la prevenirea accidentelor de 
circulație, la apărarea vieții și sănă
tății oamenilor. Părinții,' profesorii, 
învățătorii și educatorii trebuie să 
arate copiilor importanța respectării 
acestor puncte de trecere, avind in 
vedere faptul că peste puțin timp 
începe noul an școlar.

Deși majoritatea înțeleg impor
tanta acestor reguli, mai există încă 
destui cetăfeni care nu respectă sta
țiile de parcare, traversează șoseaua 
neținînd cont de locurile stabilite 
pentru trecerea pietonilor. Prin a- 
ceasta, ei nu fac altceva decît să 
se expună unor grave accidentele 
circulație.

In scopul v___ _
circulației, a prevenirii accidenteftr 
de circulație, a 
obștesc și personal al cetățenilor, a 

. apărării vieții și sănătății oamenilor 
este necesar ca toți locuitorii orașu
lui și raionului nostru să respecte 
întrutotul regulile circulației pre
cum și măsurile care au fost luate 
pentru buna desfășurare a circula
ției în orașul Alba Iulia.

« MATES IOAN 
căpitan de miliție

bunei desfășurări a

apărării avutului

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 
Dormitoare „Ilva" 
Bucătării „Pescăruș 
Bucătării „Victoria"

------------------▼ ri- ■
Muzica și cuvintele sînt auzite 

numai de omul care îl poartă. A- 
paratul este alimentat de un acu
mulator cu capsulă și energia pri
mită îi ajunge pentru 10 ore, după 
care aparatul trebuie încărcat din 
nou. Conectarea și reglarea apara
tului se face cu ajutorul a două dis
curi de mărimea unei unghii.

Aparatul conține cinci transistori 
și o microantenă feritică. „Era" re
cepționează perfect posturile de 
radio locale. El poate fi conectat la 
o antenă externă cu ajutorul căreia 
se poate mări intensitatea sunetului 
și depărtarea de la care se recep
ționează.

O hartă astronomică 
săpată în piatră ____ ,

In timpul dinastiei Kokuryo (de 
la jumătatea sec. I î.e.n. pînă în 
secolul VII e.n.) a fost gravată în 
piatră o hartă astronomică. Ulterior, 
în timpul unui război, harta a dis
părut și nu a mai rămas decît o 
copie a ei pe hîrtie. In 1395, la în
ceputul dinastiei Ri, harta a fost re
copiată și s-a păstrat pînă în zilele 
noastre. Pe ea sînt însemnate 282 
de constelații și 1.467 de aștri.

Harta astronomică din timpul di
nastiei Kokuryo posedă toate ele
mentele necesare unei hărți astrono
mice moderne. Pe ea sînt marcate, 
între altele, polul Nord, ecuatorul 
ceresc, ecliptica, indicații care a- 
rată corect echinoxul de primăvară

și cel de toamnă — punctele de în
tretăiere a ecuatorului cu ecliptica.

Harta astronomică din epoca Ko- 
kuryo este un catalog de stele fixe, 
cel mai vechi catalog de acest fel 
din Coreea. Ea reprezintă nu nu
mai un monument cultural de mare 
valoare pentru poporul coreean, dar 
și un jalon important în dezvolta
rea astronomiei mondiale.

Mașină electronică 
meteorologică

Inginerii englezi au construit 
mașină electronică de calcul pentru 
prognoza timpului. Spre deosebire 
de mașinile obișnuite folosite de me
teorologii din multe țări, noua ma
șină păstrează în „memoria" sa 
date meteorologice pe mai mulți 
ani. Comparînd rapid datele prece
dente cu informațiile pe luna cu
rentă, mașina elaborează prognoza 
timpului pe o lună înainte.

Bile de oțel în șira spinării

O

Hernia de disc este denumirea 
modernă a unei boli cunoscute de 
fapt din totdeauna mai ales ca o 
boală a bătrîneții. Discurile cartila- 
ginoase dintre vertebre, care dau e- 
lasticitatea coloanei vertebrale, cu 
timpul se întăresc, plesnesc, sau se 
deformează, apasă asupra nervilor 
și provoacă dureri mari, ducînd a- 
deseori chiar la completa imobili
zare a bolnavului. In multe cazuri 
sînt necesare intervenții chirurgica-

le, în timpul cărora se grefează pe 
vertebre bucăți din coastă care se 
sudează, înțepenesc o parte a co
loanei vertebrale și elimină focarul 
dureros. Aceste operații sînt însă 
grele, reușita lor nu este sigură și 
în orice caz bolnavul trebuie să stea 
în gips uneori șase luni complet i- 
mobilizat.

Un medic suedez, dr. Fernstrom, 
a imaginat un procedeu nou de ope
rare a herniei de disc: se înlătură 
partea îmbătrînită și bolnavă din 
mijlocul discului și se înlocuiește 
cu o bilă de oțel inoxidabil. Bila a- 
ceasta nu se deplasează, deoarece 
fiind ceva mai mare decît spațiul 
normal dintre două vertebre, prin 
presiune își făurește o mică cavita
te, unde curînd este acoperită de un 
țesut organic subțire, ce împiedică 
frecarea. Ținînd vertebrele la dis
tanța normală una de alta, bila îm
piedică apăsarea pe nervi și, prin 
urmare, apariția durerii. Bineînțeles 
că în timpul operației și pînă . se 
formează cavitatea, bolnavului i se 
administrează calmante. După trei 
luni bolnavul este vindecat, 
cum s-au făcut peste 80 de 
nea operații, cu rezultate 
bune.

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

ȘCOALA PROFESIONALĂ
DE MECANICI AGRICOLI

ALBA IULIA

Anunță

Pînă a-
aseme- 
foarte

Ceas atomic
Ceasul „Accutron — produs de 

fabrica „Bulova" din Bienne a pri
mit premiul I la Expoziția națio
nală de la Lausanne pentru cate
goria „Altfel de ceasuri decît cele 
mecanice". Accutron Bulova este 
primul ceas brățară electronic din 
lume, care utilizează un diapazon 
în locul tradiționalului balansor- 
spirală.

că primește înscrieri pentru 
concursul de admitere 
anul I — pînă la data

31 august 1964.
admitere are

în 
de

Concursul de
între 1—10 septembrie a. o.

La înscriere candidații, pe 
lîngă actele obișnuite, vor 
prezenta și o recomandare 
din partea unui S.M.T. din 

regiunea Hunedoara
Informații suplimentare 

se pot obține la sediul școlii 
din Alba Iulia, str. Platoul 
Romanilor nr. 24, telefon 39.
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