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Cu toate tortele la arat și semănat!
M unea rodnică in gradiiaa de ie<jiame

Pentru o puternică dezvoltare 
o pomlcniturll raionalul nostru

Hotăriți să obțină rezultate cit 
mai bune în producția de legume, 
ca și în alți ani, colectiviștii din 
Micești s-au pregătit temeinic în 
acest scop.

'Astfel, cu ajutorul autocamionu
lui și a atelajelor ce posedă, ei au 
transportat în grădină 200 tone de 
gunoi de grajd, au pregătit paturi 
calde și au semănat pentru răsad 
ardei, roșii, vinete, conopidă, gulii 
și varză timpurie pe o suprafață de 
aproape 300 metri pătrați, multe 
din răsaduri fiind răsărite.

In vederea obținerii unei recolte 
cit mai timpurii de castraveți și 

* cartofi, ei au semănat de asemenea 
castraveți în peste 1.000 de cuburi 
nutritive și au pus la iarovizat 
3.600 kg. cartofi timpurii.

Printre fruntașii în muncă la gră
dină sînt colectiviștii Purdi Ion, 
Crăciun Petru, Rusu Iosif, Moldo
van Ion, Sirbu Marin, Cioartcă 
Gheorghe, Crișan Cornel și alții.

W SR început semănat ut păioasetor 
de primăvară

>

Gospodăria agricolă de stat din 
Galda de Jos, cu un pronunțat ca
racter cerealier, dovedește o deose
bită preocupare pentru executarea 
în condițiuni optime a însămîn- 
larilor de primăvară.

Folosind pentru lucrările în cîmp 
fiecare zi bună de lucru, mecaniza
torii gospodăriei, în frunte cu trac
toriștii Seneșan Vasile și Mircea 
Nicolae, după ce au cultivat și gră-

IN CINSTEA

Cu planul depășit
Colectivul de muncă al cooperati

vei meșteșugărești „Munca nouă" 
din Alba-Iulia, iniensificind între
cerea socialistă in cinstea adunării 
generale și-a îndeplinit angajamen
tele luate.

Organizîndu-și temeinic sectoare
le de muncă, membrii cooperatori 
și-au depășit planul producției glo
bale pe ' ' ' '
iar cel 
322%.

cu ’ 18,5%, 
marfă cu

luna februarie 
al producției

o iSecții n
In dorința de a pune la dispozi

ția oamenilor muncii din orașul 
nostru noi secții pentru deservire, 
conducerea cooperativei „Munca 
nouă"' a deschis în luna februarie 
noi secții. Astfel, a fost deschis un 
cabinet ’ dentar dotat cu aparatajul 
necesar, precum și un atelier 
rotărie. Coresp. BUCȘERU

de 
N.

cu
Economii de materiale

Hotăriți să-și îndeplinească 
cinste sarcina de a ajuta la satis
facerea nevoilor de consum ale oa
menilor muncii și de a le pune la 
îndemînă acestora cit mai multe 
mărfuri, harnicii lucrători de la 
cooperativa de încălțăminte „Pro
gresul" din Alba-Iulia au obținut 
succese de seamă. Astfel, în luna 
februarie secțiile de comandă nr. 2 
Alba-Iulia și de confecții din Teiuș 
și-au realizat sarcinile de plan în 
proporție de 106,32 și 105,6%, iar 
secția de reparații nr. 1 și-a depă
șit planul lunar cu 11%.

De asemenea, pentru a contribui 
la reducerea prețului de cost, coo
peratorii de aici au realizat econo
mii de 1.170 dm.p. piele și 21 kg 
talpă crupon. Fruntași la obținerea 
acestor economii s-au situat coope-

IN CLIȘEU : Lucrări în răsadni
țe la grădina de legume a gospo
dăriei colective din Micești.

pat terenul arat și îngrășat din 
toamnă, au început semnănatul 
griului de primăvară, lucrare pe 
care au executat-o pînă la 13 mar
tie pre~o suprafață-de -20 hectare.

In cadrul gospodăriei, în aceste 
zile se muncește de zor atît la se
mănatul griului, cît și la pregătirea 
terenului pentru însămînțarea restu
lui de păioase.

ratorii Covaci Carol, Muntean Tra
ian, Boța Ion, Oprean Ion, Mărgi
nean Teodor și alții.

Pg drumul belșugului și fericirii

sînt 
aproape

In după amiaza zilei de 7 martie, 
la Alba-Iulia s-a sărbătorit inaugu
rarea gospodăriei colective „Uni
rea".

Cum s-a ajuns la înființarea gos
podăriei, nu e greu de spus. Exem
plele vii, grăitoare, ce stau astăzi 
mărturie la tot pasul, cum sînt de 
pildă rezultatele dobîndite de mem
brii gopodăriilor colective din O- 
breja și Cistei, care de cînd 
colectiviști și-au construit 
fiecare case noi, și-au introdus lu
mină 'electrică, și-au cumpărat mo
bilă, aparate de radio și alte lucruri 
folositoare, a trezit în rîndttl co
muniștilor și a altor membrii din 
cadrul întovărășirii „Horia, Cloșca 
și Crișan" năzuința spre mai bine, 
spre o treaptă mai superioară, spre 
gospodăria colectivă.

S-a format din rîndul îrdovărăși- 
ților un comitet de inițiativă, care 
cu sprijinul comitetului orășenesc 
de partid și al comitetului executiv 
al Sfatului popular orășenesc a des
fășurat o muncă rodnică. In scurt 
timp comuniștilor Goția Martin, Lă- 
păduș Vasile, deputaților Lăoăduș 
Nicolae, Mihălcuț Maria, Țăranu 
Gheorghe, Popa Livia, îrdovărășiți- 
lor Rada Troian, Buciuman llarie, 
Ciban Mihai, Contor Ghizela, Ne
meș Vasile și alții, care s-au în
scris ■ printre primii în gospodăria 
colectivă, li s-au alăturat și alți 
numeroși producători agricoli. Ast
fel, cele 185 familii de muncitori ai 
ogoarelor, din orașul nostru-, asctll- 
tînd cuvîntul de îndemn al parti

Pentru o recolta 
bogata

Membrii întovărășirii agrozooteh
nice din comuna Inuri, pe lîngă 
grija deosebită ce o acordă creș
terii oilor, dovedesc o deosebită 
preocupare și producției agricole.

Folosind cu pricepere zilele bune 
de lucru din ultimul timp, întovără- 
șiții au transportat în cîmp canti- 

-tăți—sporite—da-gunoi-de grajd, au 
făcut arături pe suprafețe întinse 
și au început semănatul păroaselor 
de primăvară.

Astfel, în primele două, zile cînd 
au ieșit în cîmp, ei au însămînțat 
grîu de primăvară, orz și ovăz pe 
o suprafață de peste 10 hectare.

Printre fruntași la muncile agri
cole sînt întovărășiții Giura Ve- 
lean, Mircea Avram, Avrămuț 
Gheorghe 1. Ion, Vlad Ilie 1. Maria 
și alții.

Coresp. NICHIFOR RAVECA

dului, au pășit cu încredere pe noul 
făgaș, și și-au unit de bunăvoie în 
gospodărie peste 200 ha. teren agri
col, 6 cai, 6 vaci, 15 care și căruțe, 
numeroase pluguri șl alte utilaje. 
De asemenea, gospodăria mai dis
pune de două autocamioane și ate
liere de fierărie și rotărie, care îi. 
dau posibilitatea să dezvolte impor
tante ramuri anexe.

Pentru a face gospodăria lor încă 
de la început înfloritoare, mulți co
lectiviști ca Mitrofan Gheorghe, 
Mureș Nicolae, Borza Nicolae, 
Szeghedi Maria și alții, au pregă
tit încă înainte -de înființarea gos
podăriei aproape 100 metri pătrați 
de paturi calde pentru producerea 
de răsad pentru grădină. Și posibi
litățile largi pe care le are gospo
dăria, cu teren arabil fertil, cu po
sibilități de irigare naturală pentru 
grădină, cu loc potrivit pentru pe
pinieră de viță și vii pe rod, des
chide gospodăriei frumoase pers
pective de dezvoltare. Consiliul de 
conducere, ales din rîndul celor mat 
destoinici colectiviști în frunte cu 
tov. Ciban Mihai ca președinte și 
Goția Martin ca vicepreședinte, ca 
de' altfel toți colectiviștii, s-au an
gajat să lupte cu tot entuziasmul 
pentru lărgirea și întărirea gospo
dăriei lor dragi. Și angajamentele 
colectiviștilor sînt chezășie „sigură 
că gospodăria colectivă 
va cunoaște o puternică înflorire, 
iar viata colectiviștilor va f 
îndestulată, mai fericită.

FI. BARABAȘ

..Unirea"

fi tot mai

Cel de al Il-lea Congres al 
P.M.R., ca și lucrările . Consfătuirii 
de la Constanța, au pus în fața în
tregului nostru popor, printre alte
le, sarcina de mare răspundere de 
a da în viitorii ani o puternică dez
voltare sectorului pomicol al patri
ei noasire, astfel ca în 1970 nu
mărul pomilor existenți să asigure 
anual o cantitate de 75 kg. fructe 
de fiecare locuitor. îndeplinirea a- 
cestui obiectiv deosebit de impor
tant pentru sporirea producției de 
fructe impune aplicarea întocmai a 
măsurilor elaborate în această di
recție spre a se asigura; nu numai 
mărirea suprafețelor plantate cu 
pomi ci și sporirea productivității 
pomilor.

Raionul nostru, prin condițiile de 
climă și sol de care dispune, s-a a- 
firmat încă cu mulți ani în urmă ca 
un raion cu largi posibilități de dez
voltare a pomicultura. In mod spe
cial în ultimii ani, ca urmare a a- 
jutorului acordat de stat, țărănimea 
noastră muncitoare din bazinele po
micole ale raionului, ca Stremț, Be
rile și celelalte comune au acordat 
o mai mare atenție dezvoltării po
micultura, complectînd pe mari su
prafețe golurile din livezi existente 
și lărgimi suprafețele prin noi plan
tări. In urma măsurilor luate, a a- 
vaniajelor pe care statul le acordă 
pomiculiorilor, ca și în urma acțiu
nii largi întreprinse pentru comba
terea dăunătorilor, în anul trecut 
producția de fructe în raion a cres
cut în mod considerabil, asigurîn- 
du-se pe tot timpul iernii o mai 
bună aprovizionare a populației cu 
fructe.

Analizînd însă condițiile creiate 
de statul nostru democrat popular, 
ca si posibilitățile de care dispune 
raionul, se pune întrebarea: cores
punde oare ritmul actual de dezvol
tare a pomicultura din raion cu 
sarcinile trasate în această direc
ție ? Din păcate trebuie spus că nu 
corespunde. Raionul nostru are nu 
numai condiții climatice pentru ex- 
Vnderea pomiculturii, dar dispune 
de mari rezerve de teren. Acest lu
cru reese cu toată puterea din lu
crările de zonare efectuate în ra
ion, lucrări care au scos la iveală 
că există încă peste 900 hectare de 
teren deosebit de prielnice pentru 
dezvoltarea pomiculturii.

După consfătuirea de la Constan
ta 'Comitetul raional de partid a 
adoptat un plan concret, care pre
vede prinde altele și o serie de mă
suri pentru dezvoltarea pomiculturii 
în numeroase comune și sate ca 
Stremț, Benic, Tăuti, Vintui de Jos, 
Meteș ’etc. Făcînd bilanțul după a- 
proape un an care a trecut de la 
elaborarea planului de măsuri tre- - 
bue spus că rezultatele obținute 
sînt pe măsura posibilităților.

In comuna Stremț cu satele 
parținătoare de pildă, există și 
cum goluri necomplectate în livezi 
care, dacă ar fi fost plantate cu 
pomi și s-ar fi aplicat regulile 
grotehnice ar fi asigurat în urmă
torii 3-4 ani o creștere a producției 
de fructe pe comună cu cel puțin 
30-40%, fără a mai vorbi de supra
fața de peste 250 ha. care poate și 
trebuie plantată cu pomi în vederea 
organizării de noi livezi. O astfel 
de situație poate fi îniîlrută și in 
comuna Benic unde cu toate că ac
tualul patrimoniu pomicol este for
mat din pomi în mare parte îmbă
trîniți, cu o productivitate scăzută, 
Comitetul executiv al sfatului pomi-

nu

a-
a-

a-

Conducători ai organelor . de partid, de vorba cu nou 
colectiviști.

trebuie să devină o chestiu- 
tuturor oamenilor muncii din 

Posibilități în această di- 
sînt suficiente.
privește materialul săditor, el 
fi asigurat de la Geoagiu.ra- 
Orăstie. De asemenea este

Iar comunal, organele tehnice ' agri
cole și organizațiile de bază de aci' 
n-au îndrumat în suficientă măsură, 
țăranii muncitori spre a înlocui 
pomii îmbătrîniți cu alții productivi, 
din specii valoroase cum este cea 
a mărului .Jonathan" care s-a do
vedit a da producții sporite. Cu toa
te că aici s-au luat unele măsuri 
în ce privește plantarea cu pomi a 
suprafețelor nefolosite pînă acum, 
față de suprafața de 350 ha. existen
tă încă, ceea ce s-a plantat este sub 
posibilități.

O lipsă serioasă care s-a mani
festat de asemenea cu toată puterea 
este slaba preocupare a organelor 
agricole raionale și de la comune 
în ce privește studierea temeinică a 
condițiilor pe care le oferă terenurile 
de pe Valea Am paiului in vederea 
dezvoltării pomicultura. Sînt aici 
suprafețe întinse de teren care pot 
fi plantaie cu pruni, meri, peri sau 
nuci, dar din cauză că țăranii mun
citori de aici nu au fost suficient 
mobilizați să redea circuitului po- 
mcol aceste terenuri, ele stau pă
răsite și supuse an de aii eroziuni
lor.

Trebue arătat apoi că se mai 
manifestă o seamă de lipsuri și în 
ce privește desfășurarea muncii po
litice de către organizațiile de par
tid din satele cu un pronunțat ca
racter pomicol pentru atragerea ță
ranilor muncitori de a forma înto
vărășiri și gospodării agricole po
micole sau de a dezvolta în cadrul 
unităților socialiste existente aceas
tă importantă ramură aducătoare 
de venituri.

Dezvoltarea pomicultura raionu
lui nostru și creșterea producției de 
fructe 
ne a 
raion, 
rectie

Cit 
poate 
ionul 
deosebit de important ca încă înce- 
pînd din acest an pe lingă fiecare 
școală din raion să fie înființate 
pepiniere de pomi, care pe lîngă că 
ar contribui la dezvoltarea pe vii
tor a pomicultura în comunele res
pective, ar constitui un mijloc im
portant pentru legarea cunoștințe- . 
lor teoretice ale elevilor de practi
ca vieții de zi cu zi.

Pentru dezvoltarea continuă a 
pomicultura raionului, un rol de 
mare importanță îl au organizațiile 
U.T.M. In fiecare comună, în fie
care sat, tineretul trebue să fie în- 
fruntea acțiunii de plantare a po
milor. Trebue extinsă în întregul ra
ion inițiativa organizațiilor U.T.M. 
din raza comunei Vințul de Ios un
de fiecare iînăr și-a propus, ca pe 
lîngă alte lucrări, să planteze în 
acest an și cite cinci pomi. De a- 
semenea în cadrul acțiunii de în
frumusețare a comunelor un loc im
portant trebue să-l ocupe plantarea 
pomilor pe șosele și drumurile co
munale.

Ne aflăm în momentul de față în 
perioada cînd în întregul raion tre
bue să înceapă acțiunea pentru 
plantarea pomilor. Sfaturile popu
lare, organizațiile de partid și cele 
ale U.T.M., organele tehnice agri
cole, trebue să fie în fruntea aces
tei mari acțiuni, mobilizînd tinere
tul și întreaga țărănime muncitoare 
din raion la bătălia pentru dezvol
tarea pomicultura raionului și spo
rirea producției de fructe.



CARNET CULTURAL Nescriu corespondenții

Fază raională a celui de-al V-lea concurs
Odată cu primele zile ale lunii 

martie, în raionul nostru a început 
să se desfășoare faza raională ace
lui de-al V-lea concurs al formații
lor artistice de amatori ale cămine
lor culturale. Și, potrivit planificării 
făcute în acest sens de Secția învă- 
țămint si cultură, primul concurs în 
cadrul fazei raionale a avut loc la 
căminul cultural din Galda de Jos.

Duminică, 8 martie. La căminul 
cultural din Galda de Jos de dimi
neață a început animația. Sute de 
țărani muncitori în frumoase costu
me naționale stăruie în jurul că
minului. Prind apoi a sosi concu
rența : brigada artistică de agitație 
și echipa de dansuri din Intregalde, 
călușerii din Cricău, corul din Gal
da de Jos, soliști vocali. Concursul 
începe după conferința închinată Zi
lei Internaționale a Femeii. Corul 
din Galda de Jos, în fața țăranilor 
muncitori care au umplut pînă la 
refuz sala de festivități a căminu
lui, a interpretat cu dibăcie cinte- 
cele „Privesc din Doftana", „Ctn- 
tec de întrecere", „Hai să facem o 
gospodărie", „Măreț pămînt al pa
triei iubite" și altele.

O impresie deosebită a făcut a- 
supra spectatorilor brigada artisti
că de agitație din Intregalde. Bine 
pregătiți, membrii acestei brigăzi 
au făcut cunoscute pe această cale 
însemnatele realizări dobîndite de 
comuna lor in anii regimului demo
crat popular, viața nouă spre care

Etapa regională 
a campionatului republican 

școlar de gimnastică
Duminică, 8 martie, în sala de 

gimnastică a Școlii „Horia, Cloșca 
și Crișan" din Alba-Iulia, s-a desfă
șurat faza regională a campionatu
lui republican școlar de gimnasti
că cu participarea a patru echipe 
de fete și trei echipe de băieți. în
trecerile au fost viu disputate, în 
urma rezultatelor obținute stabilindu- 
se învingătoare următoarele echipe.

FETE : echipa Școlii medii din 
Simeria, cu 269,38 puncte: echipa 
Școlii medii din Sebeș, cu 268.55 
puncte; echipa Școlii medii din 
Alba-Iulia, cu 256,76 puncte.

BĂIEȚI: echipa Școlii medii 
„Decebal“*Deva, cu 254,88 puncte ; 
echipa Școlii profesionale metalur
gice din Alba-Iulia, cu 248,22 punc
te ; echipa Școlii medii din Sebeș, 
cu 225,90 puncte.

IN CLIȘEU : Elevul Kaufmes E. 
cl. Xl-a, Școala medie mixtă nr. 2 
Alba-Iulia, evoluînd la cal.

Adunarea "generală a cooperativei din Feneș
Duminică, 8 martie, a avut loc 

adunarea generală a cooperativei 
„Ferteșana" din comuna Feneș. Au 
participat aproape 200 delegați și 
invitați din comună, raion și din 
regiune, care au analizat rezultatele 
obținute de cooperativă în anul ce 
a trecut. Cu această ocazie s-a scos 
în evidență faptul că, îmbinînd in
teresele maselor de țărani munci
tori cu interesele generale ale sta
tului nostru democrat-popular, coo
perația și-a dezvoltat considerabil 
activitatea de aprovizionare a sa
telor cu produse industriale și de 
achiziționare și contractare a pro
duselor agricole. Aceasta a făcut ca 
în anul 1958 cooperativa din Feneș 
să realizeze un beneficiu net de 
42.037 lei.

Adunarea a apreciat ca pozitivă 
inițiativa consiliului de conducere a 
cooperativei pentru educarea coope
ratorilor de a organiza 5 consfă
tuiri pe teme ca „Apărarea și păs
trarea avutului obștesc", „Contrac
tările de produse agricole — o în
datorire patriotică". Ca urmare a 
acestei inițiative, planul de contrac
tări pe cooperativă în anul 1958 a 
fost îndeplinit. Tot ca un succes a 
fost considerată cooperarea sută 
la sută a satului Feneș.

Toate aceste rezultate se dato- 
resc în primul rînd îmbunătățirii 
activității consiliului de conducere 
și al consiliilor sătești din Presaca 
(președinte tov. Nicula Ion) și din 
Galați (președinte tov. Irimie Ema- 
noil), care au reușit să mobilizeze 
masa largă a membrilor cooperatori 
ta îndeplinirea sarcinilor. In satul 
Galați, de pildă, in întimpinarea a- 
duruirii generale, numai într-o sin- 

au pășit țăranii muncitori din a- 
ceasiă comună de munte, strîngin.- 
du-și oile în cadrul cîtorva întovă
rășiri agrozootehnice. Au urmat a- 
poi dansatorii din Intregalde și Cri
cău, care au adus pe scenă frumu
sețea și vigoarea dansului nostru 
popular.

Programate a se prezenta la con
curs la Galda de Jos au fost și for
mațiile artistice din Benic și Ighiel, 
care însă nu și-au făcut cunoscută 
prezența. Și, dacă pentru cei din Be
nic au existat cauze obiective care 
i-au împiedicat să ia parte la con
curs, apoi pentru membrii brigăzii 
artistice de agitație din Ighiel pie
dica a fost însuși tovarășul Bilin
schi Alex., directorul căminului 
de centru. Tovarășul Bilinschi Alex., 
care a avut sarcina să se ocu
pe îndeaproape de această brigadă, 
n-a participat la repetițiile care au 
avut loc și. în plus, în ziua con
cursului n-a avut nici o preocupare 
pentru asigurarea mijlocului care 
să transporte pe membrii brigăzii 
de la Ighiel la Galda de Jos.

Cu siguranță că faptele tovară
șului Bilinschi nu vor rămîne „ne
răsplătite". La concursurile urmă
toare însă, care vor avea loc în ca
drul fazei raionale, conducătorii u- 
nităților culturale trebuie să mani
feste toată grija ai ii pentru buna 
pregătire a formațiilor artistice cit 
și pentru asigurarea de condiții op
time pentru participarea acestora la 
concurs.

♦♦-----------

gură zi membrii consiliului sătesc 
au înscris 16 membri noi și au în
casat la fondul social 500 lei. La 
achitarea părților sociale subscrise, 
fruntași s-au situat țăranii munci
tori Ac him Toma, Scrob Simian, 
Cociobea Emil ian. Uliță Petru din 
Feneș, Mămăligan Ana, Țăran Au
rel, Buciumau Gh., Zamfira Traian 
din Galati, Nic til a Remus, Haneș 
Petru, Gligor Simion din Presaca 
și alții.

Participanta la discuții, ca Ni- 
cula Remus, Scrob S., Itu Aurel, 
Roșea Ion și alții in cuvîntul lor au 
scos în evidență, pe lingă rezulta
tele pozitive și unele deficiențe' ce 
se mai manifestă în activitatea coo
peratorilor de pe raza comunei Fe
neș. Mai sînt, de exemplu, la Pre
saca și Galați magazine care au 
localuri necorespunzătoare, deși po
sibilități există chiar pentru cons
truirea unor inagazine noi, cum este 
cazul la Presaca, unde există ma
terial de construcție deja strîns. Ei 
s-au angajat de a da toi sprijinul 
construirii acestor localuri prin mun
că voluntară și aducerea de mate
riale.

In urma discuțiilor purtate și a 
propunerilor făcute, adunarea ge
nerală a luat unele măsuri care să 
contribuie la înlăturarea deficiențe
lor semnalate în activitatea coope
rativei. S-au hotărît, printre altele, 
ca pînă la sfîrșitul trimestrului II 
al anului 1959 să se construiască 
și sa se dea in folosință cu spriji
nul membrilor cooperatori un local 
de magazin în satul Presaca, iar 
în satul Galați noul local să fie 
construit și dat în folosință la sfir-

munci-

direcția 
satului

Pentru activiștii culturali din Mi
halț, zilele iernii au fost zile de 
muncă încordată, de succese. Și 
realizările obținute ca și cele care 
nu vor întîrzia să se arate în viitor 
sînt rezultat al felului cum aici s-a 
știut a se folosi timpul, activiștii 
culturali fiind mereu preocupați a 
veni în sprijinul țăranilor 
tori.

Orientîndu-și munca în 
transformării socialiste a 
și a înarmării țăranilor muncitori 
cu cunoștințe temeinice în vederea 
lucrării științifice a pămîntului, ac
tiviștii culturali din Mihalț s-au 
folosit în acest sens de toate mij
loacele ce le-au stat la îndemină. 
Succesele obținute de colectiviștii 
din Obreja și Cistei ca și de cei din 
alte gospodării colective au fost 
sistematic popularizate în expuneri
le prezentate la căminul cultural, 
iar în jurul aparatului de radio, la 
audițiile colective, de fiecare dată 
au fost mobilizați 60-80 țărani mun
citori, prezent fiind aproape întot
deauna și inginerul agronom. Jur
nalul satelor și diferitele sfaturi a- 
gricole transmise prin radio sînt 
așteptate cu interes de săteni, iar 
dacă se ivesc probleme necunos
cute, inginrul agronom de îndată le 
dă dezlegare. S-a prezentaț apoi la 
căminul din Mihalț de mai multe 
ori expunerea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la plenara din 
noiembrie 1958, s-au citit în colec
tiv broșuri referitoare la avantajele 
lucrării pămîntului în comun și la 
importanța efectuării la timp și du
pă metode științifice a muncilor a- 
gricole.

O importanță deosebită i s-a a- 
cordat la 
tehnic la 
tinute 14 
lor 50-55 
ticipă la 
prezentate lecții de calitate. Li s-a 
vorbit țăranilor muncitori pe bază 
de un bogat material intuitiv des
pre alegerea semințelor, despre ro
lul îngrășămintelor, executarea ară
turilor în vederea insămînțărilor, 
cind și cum trebuiesc făcute însă- 
mințăriie, despre hrănirea și îngri
jirea animalelor, etc.

Sprijinul dat țăranilor muncitori 
din Mihalț de către activiștii cultu
rali din această comună nu va în
tîrzia să-și arate rezultateje, căci 
pentru campania agricolă de primă
vară care va începe în curînd să
tenii sînt bine pregătiți în vederea 
obținerii de roade mari.

Mihalț și cercului agrozoo- 
care, pînă acum, au fost 
lecții. Și-apoi, în fața ce- 

țărani muncitori, cîți păr- 
cerc, au fost întotdeauna

șitul anului 1959. De asemenea, a- 
dunarea generală a obliaat consi
liul de conducere al cooperativei să 
ia măsuri de aprovizionare a maga
zinelor cu mărfuri de strictă nece
sitate și specifice locului, fără a 
admite scuze și toleranțe față de 
gestionarii mai comozi.

A fost, de asemenea, prezentat a- 
durtării generale planul economic 
financiar pe anul 1959, care impu
ne consiliului de conducere al coo
perativei o luptă susținută pentru 
o cit mai bună aprovizionare, pen
tru reducerea cheltuielilor de circu
lație și creșterea rentabilității uni
tăților prin depășirea beneficiilor 
planificate.

Pentru a cîștiga 
cu succes bătălia 
în campania agri
colă de primăvară, 
mecanizatorii de la 
S.M.T., și-au pregă
tit temeinic utilajul.

In clișeu .-Tractoa
rele și celelalte uti
laje, înainte de ie
șirea pe ogoare.

Expoziție instructivă
In cadrul serbării comemorative 

ce a avut loc cu prilejul împlinirii 
a 174 de ani de la frîngerea pe rga- 
tă a lui Horia și Cloșca, Muzeul 
regional, avînd un prețios sprijin 
din partea Arhivelor Statului, Bi
bliotecii Batlhyaneum, Muzeului 
Brukenihal din Sibiu și a pictorului 
Avram Mentzel a organizat în lo
calul muzeului o interesantă și in
structivă expoziție.

Puțind fi zilnic vizitată, expozi
ția „Horia, Cloșca și Crișan" oferă 
oamenilor muncii posibilitatea de 
a-și forma o concepție justă și com
pletă despre evenimentele petrecu
te în urmă cu 174 de ani. Documen
tele și obiectele expuse ilustrează 
în mod convingător caracterul so
cial al răscoalei.

Ne mai putînd suferi nelegiuirile 
regimului feudal, iobagii transfor
mă uneltele de muncă în arme. In 
cadrul expoziției se pot vedea, în 
două vitrine, arme din secolul al 
XV1II-lea și unelte agricole care au 
fost întrebuințate drept arme de 
către răsculați.

Deosebit de interesantă este har
ta din cadrul expoziției care indică 
vizitatorului localitățile ocupate de 
răsculați și-i face o imagine clară 
asupra desfășurării răscoalei. Se 
pot vedea apoi expuse documente 
ale nobilimii și organelor adminis
trative care vorbesc despre teama 
care cuprinsese nobilimea și des
pre doleanțele iobagilor exprimate 
în ultimatumul dat de Horia cetății 
Deva la 11 noiembrie 1784 prin care 
se cerea desființarea iobăgiei și 
împroprietărirea iobagilor.

Martiriul conducătorilor răscoalei 
se poate urmări din cele trei repro
duceri după stampele vremii și din 
scrisoarea profesorului Gabri din 
Alba-Iulia, martor ocular al execu

--------------------- 'O-

Toate întovărășirile trebuie să însămînțeze în comun

Au strîns sămînța și însămînțează în comun
Dînd o deosebită importanță lu

crărilor în comun, membrii întovă
rășirii agricole „Ciugudeana" din 
comuna Ciugud, care au semănat 
anul trecut in comun întreaga su
prafață planificată a se însămința 
cu prășitoare, cu porumb hibrid U- 
22, au obținut la această cultură o 
producție de 3.200 kg la ha depășind 
producția medie de porumb din sec-, 
torul individual cu 1.800 kg.

Convinși din experiență proprie 
de avantajele muncii in comun și 
sporul de recoltă ce-l aduc soiu
rile valoroase, membrii întovărășirii 
„Ciugudeana", care și-au mărit

Lntîe nu este preocupare
Dacă vrem să cunoaștem care 

este preocuparea întovărășiților pen
tru însămințarea în comun a cultu
rilor de porumb și păioase în pri
măvara aceasta, nu e greu să ve
dem că în multe din întovărășirile 
din comunele Galda de Jos, Teiuș, 
satul Bucerdea Vinoasă și altele, 
s-au strîns la un loc pentru a se în- 
sămînța în comun însemnate canti
tăți de porumb. In același timp în
să, în comunele Cricău, Hăpria, 
Oarda de Jos și altele, unde orga
nele de partid și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare din a- 
ceste comune nu dovedesc suficient 
interes pentru sprijinirea și îndru
marea unităților agricole socialist- 
cooperatiste, strîngerea la un loc a 
seminței, in vederea executării în 
comun a însămînțărilor, se desfă
șoară nesatisfăcător.

In comuna Oarda de Jos, de e-

ției. Copia după roata cu care au 
fost executați Horia și Cloșca, scri
soarea călăului Grancea Rakokziși 
părțile din sentințele de condam
nare întregesc, de asemenea, vizi
tatorilor cunoștințele despre eveni
mentele din 1784.

Inafară de acestea, în cadrul 
expoziției mai sînt expuse texte cu 
privire la mersul răscoalei, trădă
torii și recompensele primite de a- 
ceșt'ia, reproduceri ale conducători
lor răscoalei din arta epocii, iar ca <t 
un omagiu adus celor trei conducă
tori ai răscoalei stau cele trei me
dalioane executate de pictorul Avram 
Mentzel după profilele unui sculptor 
vienez semnat cu inițialele R. L.

Ilustrind evenimentele de la 1784 
în mod convingător, pe bază 
de dovezi materiale de netăgăduit, 
expoziția organizată în localul Mu
zeului regional din Alba-Iulia este 
o contribuție importantă la educa
rea patriotică a maselor și cere a 
fi vizitată de fiecare om dl muncii.

ANGHEL GHEORGHE

Urmînd exemplul celor mari
In ziua de 8 martie, la căminul 

cultural din Inuri Stăuini a avui 
loc un reușit program artistic în 
cadrul concursului pionierilor și 
școlarilor. Cu acest prilej micii ar
tiști s-atl prezentat în fața specta
torilor ca recitatori și inierpreți 
iscusiți ai cîntecelor specifice locu- * 
lui.

Deosebit de apreciată a fost, în 
cadrul concursului, echipa de fluie
rași. Bogdan Ilie, Avrămuț Petru 
și Ilațegan Nicolae, urmînd exem
plul fluierașilor vîrstnici, au execu
tat cu mult talent o seamă de doi
ne ciobănești și hațegane.

DUCA ALEXANDRU

mult suprafața de teren din înto
vărășire, au hotărtt ca în acest an 
să însămînțeze în comun cu porumb 
hibrid U 22, o suprafață de 5 ori 
mai mare față de anul trecut. In 
aces scop, membrii întovărășirii, 
cum sini Bran Teodor, Popa Nico- 
lae, Mărginean Ion și alții au și 
strîns la un loc, in cea mai mare 
parte sămînța de porumb din soiul 
de hibrid obținut anul trecut în în
tovărășire și care urmează să se 
însămînțeze în comun în terenul 
arat din toamnă cu ajutorul S.M.T.- 
uluî, îndată ce condițiile de climă 
și sol vor permite.

xemplu, deși la sfatul popular din 
comună există cantități însemnate 
de porumb hibrid „U 22“, cu pro
ductivitate sporită, rezultat de pe 
lotul zootehnic, întovărășirile dina- 
ceastă comună nu au strîns la un 
loc nici un bob din porumbul lor a- 
mestecat, din diferite soiuri locate 
cu producție mai mică, pentru a-l 
schimba cu hibrid și a-l avea din 
timp pregătit pentru a-l însămința 
în comun, așa după cum cere mun
ca în întovărășire.

Ținîrtd seamă de faptul că pe
rioada muncilor în cîmp a și înce
put, organele de partid și comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare de la comune trebuie să acor
de un larg sprijin întovărășirilor a- 
gricole, pentru ca acestea să strîn- 
gă la un loc sămînța, într-un timp 
cit mai scurt și să execute în co
mun toate însămînțările.

Y



Din viața organizațiilor de partid

Pc măsura preocupării
In cursul de studiere al statutu

lui P.M.R. anul II, de pe lingă or
ganizația de bază Nr. 6 din com
plexul C.F.R. Alba-Iulla, au fost în
cadrați și participă 26 tovarăși. De 
la începerea activității cursului și 
pina în prezent, prezența tovarăși
lor la curs a fost bună. Biroul or
ganizației de bază (secretar tov. 
Sabău Aurel') a planificat în așa 
fel munca incit in ziua cînd are loc 
■ședința cursului nu se țin nici un 
fel de alte adunări sau ședințe. O- 
dată cu deschiderea anului școlar in 
înoățămîntul de partid, organizația 
de bază a hotărit ca trimestrial să 
se analizeze felul cum se desfășoa
ră activitatea cursului. Important 
este și aceea, că membrii biroului 
organizației de bază participă cu 
regularitate la ședințele cursului, 
fapt ce constituie un stimulent și

Tractoriști fruntași, candidați de partid
Întărirea nodurilor partidului este 

o sarcină care preocupă în mare 
măsură organizația de bază de la 
S.M.T. Alba-Iulia. In campaniile a- 
gricole, mulți tractoriști au dovedit 
sîrguință în ceea ce privește îndepli
nirea sarcinilor la timp și în con- 
dițiuni optime. Pentru, rezultatele 
abținute o mare parte dintre ei au 
fost declarați fruntași în muncă pe 
stațiune.

Problemele satului la gazeta de perete
In viața satelor noastre se petrec 

în fiecare zi noi fapte. Oamenii 
construiesc un pod peste o vale, 
sapă un șanț pentru prevenirea 
inundațiilor, transportă pietriș pen
tru repararea . drumurilor etc. Afli 
apoi că alte zeci de familii au por
nit pe calea agriculturii socialiste.

Aceste realizări ale oamenilor 
muncii de la sate le afli publicate 
și la gazetele de perete ale organi
zațiilor de partid. Aceasta, se în
țelege, acolo unde există preocupare 
din partea organizațiilor de partid.

Comitetul comunal de partid din 
comuna Oarda de Jos se preocupă 
de această sarcină de a îndruma

Din cînd în cînd
Ca toate celelalte organizații de 

bază din raion, și organizația de 
bază din satul Coșlariu își are or
ganul său de presă (gazeta de pe
rete). Organizația de bază însă, 
neglijează sarcina de a îndruma ac
tivitatea colectivului de redacție al 
gazetei de perete din care cauză la 
gazetă apar mate'riale ' la intervale 
mari de timp și chiar dacă apar ele 
sînt generale și nu se ocupă de pro

linii da, iar alfii ba

pentru ceilalți membri ai cursului.
In prezent, materialul prevăzut în 

programa de studiu a fost parcurs 
în întregime. In continuarea desfă
șurării activității cursului se vor 
organiza consultații și expuneri a- 
supra unor probleme ca: Centralis
mul democratic șt democrația inter
nă de partid, despre drepturile și 
îndatoririle membrilor de partid și 
altele. Tov. Bimbea Viorel, propa
gandist la acest curs, dovedește 
mult interes atît în ce privește pre
gătirea expunerilor cit și în ce pri
vește . folosirea unor metode de a 
antrena pe fiecare tovarăș la dis
cuții și de a-l face să înțeleagă 
cele studiate. Rezultatele de aici 
sînt o urmare atît a preocupărilor 
biroului organizației de bază cit și 
a propagandistului.

Cea mai mare cinste ce le-a fost 
acordată acestor tractoriști, a fost 
aceea de a fi primiți în rîndurile 
candidaților de partid. Printre a- 
ceștia se numără și tov. Țăranu 
Ion, Toma Șt., Popov ici I, Todică 
G. și alții.

In aceste zile cinci a început bă
tălia pentru recolte bogate, noii 
candidați de partid vor dovedi prin 
muncă, căci merită să poarte acest 
înalt titlu.

activitatea colectivului de redacție 
al gazetei de perete. La gazeta He 
perete pot fi citite materiale legate 
de viața satului precum și alte ma
teriale care informează pe oamenii 
muncii despre anumite evenimente 
interne și internaționale. Așa de 
pildă, ultima ediție a gazetei de pe
rete cuprinde un material din care 
reiese cum a crescut și s-a dezvol
tat sectorul socialist al agriculturii 
din comună. L'n alt material se re
feră la situația internațională și.la 
lupta pentru pace. Tot în această 
ediție a apărut materialul intitulat 
..8 Martie Ziua Internațională a 
Femeii".

blemele satului. Și, nu s-ar putea 
spune că în acest sat nu au fost 
obținute rezultate în multe proble
me legate de viața satului. Ele nu 
sînt însă popularizate la gazeta de 
pereie și nu sînt făcute cunoscute 
cetățenilor din sat. Organizația de 
bază trebuie să sprijine activitatea 
gazetei de perete permanent nu nu
mai din cînd în cînd.

Asigurările facultative 
în folosul țăranilor muncitori

Cu toate măsurile ce se iau de 
către conducerile unităților socialis
te din agricultură și de producă
torii agricoli pagubele pricinuite de 
boli și accidente la animale, de 
grindină, furtuni, inundații etc. ta 
culturile agricole nu pot fi evitate. 
Dar, încheind asigurări agricole 
facultative prin A.D.A.S., unitățile 
socialiste și țăranii muncitori pri
mesc în cazul producerii pagubelor 
prevăzute în contractul de asigu
rare, despăgubiri cu care își pot 
înlocui animalele pierite și să-și re
facă bunurile distruse sau vătă
mate.

Asigurații primesc despăgubiri 
pentru animale și atunci cînd ele 
sînt sacrificate în baza dispozîțiu- 
nilor date de organele veterinare. 
De pildă, tov. Itu Nicolae, din co
muna Vințul de Jos a primit pe 
lingă cei 2176 lei recuperați în ur
ma sacrificării unei vite și o despă
gubire de 983,99 lei din asigurări 
facultative.

Sînt multe cazuri cînd unitățile 
agricole socialiste și țăranii cu gos
podărie individuală, prin despăgu
birile primite de la A.D.A.S. și-au 
refăcut bunurile distruse de grin
dină, inundații, sau alte calamități. 
Spre exemplu, gospodăria colectivă 
din Cistei a primit pentru calamită
țile produse culturilor agricole pe 
lingă sumele prevăzute prin legea 
asigurărilor și o despăgubire de 
17.450 lei din asigurările faculta
tive.

Aceste exemple dovedesc, că a- 
sigurarea facultativă are la bază 
principiul socialist de îmbinare a 
intereselor obștești cu cele indivi
duale și contribuie la întărirea eco- 
nomico-orgaruzatorică a sectorului 
socialist al agriculturii și la ridi
carea nivelului de trai al popu
lației.

CIOV1CA ION 
director adj. la inspectoratul 

raional A.D.A.S. — Alba

Executarea stropirilor de pomi, la G. A. S. din Oarda de 
Jos, — trupul Țelna.

NE VORBESC FRUNTAȘII RECOLTELOR BOGATE

Porumbul hibrid —---- ■■■ ■
asigură o

Gospodăria noastră colectivă a 
cultivat cu porumb încă de la în
ființare suprafețe din ce în ce mai 
însemnate. Această cultură nu nu
mai că are condiții deosebit de pri
elnice pentru dezvoltare, dar prin 
producțiile mari ce se realizează la 
hectar ne asigurăm venituri impor
tante. Tocmai pentru aceasta, ca și 
pentru nevoile ce le ridică dezvol
tarea creșterii animalelor în cadrul 
gospodăriei, noi acordăm toată a- 
tenția atît creșterii producției la 
hectar cît și lărgirii continue a 
suprafeței cultivate cu porumb.

Anul trecut gospodăria noastră a 
cultivat cu porumb o suprafață de 
peste 30 hectare. Tot atunci, pe 
baza învățămintelor trase din lucră
rile Consfătuirii de la Constanța, 
am hotărit ca pentru început să în- 
sămînțăm și o suprafață de două 
hectare cu porumb dublu hibrid.

Aveam tot terenul arat adine din 
toamnă. Odată cu venirea primelor 
zile frumoase de primăvară, am 
grăpat întreaga suprafață spre a 
asigura menținerea umezelii în pă- 
mînt. Insămințatul l-am făcut în 
jurul datei de 15 aprilie. Mai întîi 
cu ajutorul S.M.T-ului am discuit 
terenul, iar după însămînțare l-am 
grăpat din nou. După ce porumbul 
a răsărit și a ajuns să aibe 3 frun
ze, am făcut prima prașilă cu să- 
pătoarea și cu sapele. Am repetat a- 
ceastă lucrare încă de două ori. 
Porumbul a început să se dezvolte 
frumos. Ne uitam uneori la porum
bul din soiurile locale și rămîneam

---------------------

întovărășirea din Pețelca se dezvoltă
întovărășirea agricolă „Zorile 

roșii" din comuna Pețelca a luat 
ființă în anul 1953. De atunci însă 
și pînă în 1958 suprafața acestei 
întovărășiri a crescut într-un ritm 
foarte lent

♦♦♦♦ 

înaltă productivitate 
nedumeriți. Porumbul hibrid „U 22“ 
era mai mic decît celălalt. Pe mă
sură însă ce timpul trecea, porum
bul hibrid se dezvolta din ce în ce 
mai repede.

A venit toamna. Atît porumbul hi
brid cît și celălalt promiteau rod bo
gat. La recoltare insă, ne-am dat sea
ma că porumbul hibrid dă o producție 
la hectar dublă față de celălalt. Și 
nu putem spune că porumbul din 
soiul local n-a rodit bine. Din con
tră, noi am recoltat și de pe supra
fața însămînțată cu porumb din 
soiul local în medie 3.500 kg. la ha. 
— cu peste 1.500 kg. mai mult de
cît țăranii cu gospodării individua
le. La porumbul hibrid însă, pro
ducția a fost de peste 7.000 kg. la 
ha.' O astfel de producție n-a mai 
fost niciodată obținută la Obreja 
sau în satele vecine.

Ne-am dat atunci seama de pro
ductivitatea mare pe care o asigu
ră porumbul hibrid și totodată ne
am dat seama cît de mult am pier
dut prin faptul că nu am însămân
țat o suprafața mai mare cu po
rumb hibrid „U 22".

In acest an, convinși de faptul 
că porumbul hibrid asigura o înal
tă productivitate, membrii gospodă
riei noastre au hotărit să însămân
țeze jumătate din suprafața ce o 
vom cultiva cu porumb hibrid „U 
22“, fiind convinși astfel că vom 
obține noi succese în sporirea pro
ducției de porumb la hectar.

BOBIT AN EUGEN
Șef de echipă la G.A.C. Obreja

In acest an însă lucrurile s-au 
schimbat. Incepînd a munci cu toa
tă perseverența pentru dezvoltarea 
și întărirea întovărășirii, membrii 
organizației de partid, (secretar 
tov. Botezatu Mihai) deputății Cior- 
tea Ionaș, Domșa Teodor, Oprița 
Teodor președintele sfatului popu- 
lor și Traistaru Ion, tehnician a- 
gricol, și-au văzut în scurt timp 
munca încununată de succese.

Roadele muncii politice desfășu
rate în rîndurile țăranilor munci
tori au fost viu concretizate în ziua 
de 5 martie a.c. In aceasta zi, ve
chilor întovărășiți li s-au alăturat 
încă 89 familii, suprafața întovără
șirii crescînd cu 128 ha. teren.

Important este faptul că mare 
parte din noii întovărășiți și-au a- 
dus în întovărășire întreaga supra
față de teren. Și-apoi tot atît de 
important. este și faptul că din cele 
89 de familii nou înscrise în întovă
rășire. 86 de familii posedă vite și 
atelaje, lucru care dă pe viitor în- 
tovărășiților posibilitatea de a în
grașă terenul întovărășirii, de a-l 
lucra mai bine și a obține roade 
mai, bogate.

Coresp. A. D.

La cabinetul de partid are loc, 
periodic, pregătirea propagandiști
lor de la cercurile și cursurile învă- 
țămîntului de partid. La pregătirile 
ce au avut loc pînă în prezent, 
mare parte dintre propagandiști au 
participat cu regularitate și, fără 
îndoială, că activitatea cercurilor 
sau a cursurilor respective se des- 

» fășoară cn frumoase rezultate. Prin
tre propagandiștii care au înțeles 
importanța acestei sarcini și parti
cipă cu regularitate la pregătirile 
ce se fac se numără și tov. Stanciu 
Ion de la fabrica „Ardeleana", Bim
bea Viorel de la Atelierul L. Regio
nal Alba-Iulia. Suciu Ion—„Iprod- 
coop“ și mulți alții.

Sînt însă unii propagandiști care 
nesocotesc importanța acestei munci, 
nn iau parte la pregătirile ce se 
fac, din care cauză și despre cali-

-----------

Qin activitatea 
comisiei de femei din Cjaltiu

Activă, comisia de femei din co
muna Sîntimbru, satul Galtiu, și-a 
îăcut cunoscută, nu de mult, o nouă 
realizare — deschiderea unui curs 
de croi pentru țărancele muncitoare 
din sat.

Vestea organizării unui aseme
nea curs a fost primită cu mult 
interes, acest lucru rezultînd din 
faptul că încă în ziua cînd au în
ceput înscrierile peste 30 de tova

tatea învățămîntului în cercurile și 
cursurile ce le conduc s-ar putea 
spune multe. Printre aceștia se nu
mără tov. Albu Gheorghe de la 
I.I.L. „Horia" Alba-Iulia, Oprean 
Ion din satul Șeușa, Dobîrtă Mihai 
din G.A.C. Cistei, Marian Ion din 
satul Totoi și alții.

Organizațiile de bază din care fac 
parte acești tovarăși trebuie să-i 
tragă la răspundere pentru faptul 
că nu-și îndeplinesc sarcina ce le-a 
fost încredințată. Iar tovarășii de 
mai sus trebuie să înțeleagă că 
sarcinile de partid trebuie înde
plinite întocmai, nu numai de unii, 
ci de toți membrii de partid, și cu 
atît mai mult cu cît este vorba de 
o sarcină de o așa mare răspun
dere, cum este cea de a face edu
cație partinică oamenilor muncii.

rășe și-au exprimat dorința de a 
participa la curs, printre primele 
înscrise fiind Filipescu Viorica, Po
topea Dochița, Mîrza Anica și al
tele.

Cursul de croi din Galtiu, pentru 
a cărui înființare deputata Bretoiu 
.Emilja și-a , adtjs un prețios aport, 
are o durată de trei luni și se ține 
de două ori pe săptămîna.

Coresp. MARIA COSMA

-------------------------------------♦
Fabrica „SÎNTIMBRU"
------------------------------------ ♦
După cîteva luni de încetare a 

producției în vederea efectuării re
parațiilor, fabrica de cărămizi 
„Sîntimbru" se găsește acum îafața 
unui nou sezon de muncă. Și sar
cinile noului sezon nu sînt cîtușide 
puțin neînsemnate. In acest an 
muncitorii .tehnicienii și inginerii 
de aici sînt chemați să pună la dis
poziția șantierelor noastre de cons
trucții mai multe cărămizi, mai 
multe prefabricate de beton. Nu
mai la sortimentul cărămizi, colec
tivul de muncă de aici va trebui să 
fabrice cu 63% mai multă cărmi- 
dă față de anul trecut.

Desigur, pentru a se putea face 
cu succes față noilor sarcini, au fost 
nevoie de pregătiri intense care să 
asigure buna funcționare a tuturor 

‘agregatelor. Și conducerea fabricii 
cu sprijinul permanent al organi
zației de bază și a comitetului sin
dical a acordat o mare atenție lu
crărilor de reparații necesare. încă 
din toamnă, îndată după încetarea 
producției, în cadrul fabricii au fost 
formate colective care au primit 
sarcina de a studia temeinic fiecare 
loc de muncă, spre a face propu- 

.neri concrete de reparațiile necesa
re. Pe baza studiului făcut, s-a în
tocmit apoi planul operativ de mă
suri tehnico-organizatorice, stabi- 
lindu-șe precis nu numai data pînă 
la care trebuie efectuată reparația, 
ci și cine răspunde.

Ănalizînd acum, in pragul noului

In pragul noului sezon
sezon, felul în care s-au efectuat re
parațiile stabilite, se poate spune 
că rezultatele obținute sînt mai mult 
decît îmbucurătoare. Conform gra
ficului, pînă în prezent "• cea mai 
mare parte a lucrărilor sînt termi
nate. Astfel, sub conducerea sîrgu- 
incioasă a mecanicului șef, tov. Ra
liu Vasile, s-a terminat reparația 
primei linii tehnologice la cărămi
dă. Pentru a se asigura o capaci
tate sporită de fabricație în raport 
cu noile sarcini, presa de calupuri 
a fost adaptată la fabricarea cără
mizilor, asigurîndu-se astfel in plus 
o producție pe schimb de peste 
20.000 buc. cărămizi.

O mare atenție s-a acordat repa
rării vagoneților și a liniilor de de- 
covil, unde anul trecut s-au mani
festat deficiențe destul de serioase. 
Pentru a se asigura funcționarea în 
condiții mai bune a vagoneților, 
s-au înlocuit bandajele de fontă cu 
altele de oțel, iar in vederea asigu
rării ungerii uniforme a vagoneți
lor, tov. Bursa Victor a realizat o 
raționalizare care constă în aplica- 
rea de mici rezervoare cu ulei la 
fiecare osie a vagonetului. O sea
mă de rezultate au fost înregistrate 
și la repararea cuptoarelor. Pînăa- 
cum aici s-a terminat în întregime 
curățirea canalelor și reparația in
terioară la cuptorul Nr. 1, iar pen
tru a asigura o creștere simțitoare 
a productivității muncii la scoate

rea cărămizilor din cuptor și pen
tru ușurarea muncii manuale s-a 
trecut la mecanizarea scoaterii din 
cuptoare pe baza folosirii vagone
ților.

După cît reiese din cele de mai 
sus, în comparație cu alți ani, pre
gătirile pentru începerea noului se
zon la fabrica „Sîntimbru" sînt 
înaintate. Și dacă au fost obținute 
asemenea rezultate, apoi meritul e 
al întregului colectiv. Deopotrivă 
au muncit echipele conduse de Go- 
cea Ioan, Man Ioan și Cimpoieș 
Nicolae, ca și lăcătușii Popa Nico- 
lae. Iar pentru faptul că azi fa
brica „Sîntimbru" are asigurat un 
mare stoc de pămînt macarat se 
cuvine cuvinte de laudă celor de la 
carieră. în frunte cu harnicii mun
citori Farcaș Alexandru, Kiss Ka
rol, Socaci Ștefan și Lazăr Vasile.

Rezultatele obținute pînă acum 
sînt un început bun. Dar ele nu tre
buie să mulțumească pe nimeni. 
Acum, in timpul care a mai rămas 
pînă la începerea lucrului, trebuie 
urgentate și celelalte lucrări. Tre
buie grăbite în mod special lucră
rile de la liniile de decovil Nr. 2, 
precum și cele ce mai sînt la presa 
Nr. 2. De asemenea, avind în ve
dere timpul scurt ce a mai rămas 
pînă la începerea lucrului, este ne
voie să se taie zidul de la hala, 
mare, pentru a asigura iransportut 
de la presa Nr. 1 și să se treacă 
neintîrziat la începerea rodajului.



SITUAȚIA IN IRAK a dcwnit normală
PARIS (Agerpreș). — După cum 

transmite de la New York, co
respondentul agenției France 
Presse, delegația Republicii Irak la 
O.N.U. a dat publicității la 9 mar
tie un comunicat în care se spune 
că după eșecul răscoalei antiguver
namentale „situația a devenit din 
nou normală, securitatea a fost a- 
sigurată, iar guvernul controlează 
in întregime întreaga țară".

Delegația declară că guvernul

irakian a emis ordin de arestare 
împotriva lui Shawaf, conducătorul 
răsculaților, dar acesta a fost omo- 
rtt în dimineața zilei de 9 martie 
de înșiși soldații lui. Această știre, 
se spune în comunicat, a fost pri
mită de către o delegație din par
tea ministerului Afacerilor Externe 
al Irakului.

Complotul a fost înlăturat, popo
rul și armata cu toate unitățile și
----------------- ♦♦♦♦------------------

Poporul irakian își exprimă fidelitatea 
față de primul ministru Kassem

ofițeriî ei, au demonstrat că spriji
nă r'publica și pe Abdel Kerim 
Kassem, primul ministru, se arată 
în comunicat.

In comunicat se subliniază că 
știrile false îndreptate împotriva gu
vernului Republicii Irak și răspîn- 
dite de un „post de radio" așezat 
în afara granițelor Irakului se fac 
în scopul de a provoca confuzie 
străinătate.

în

Din K. F. Polonă

1

BAGDAD (Agerpreș). — După 
cum transmite postul de radio Bag
dad, ministrul Apărării al Irakului 
primește din partea comandanților 
de divizii, a unităților militare și 
a unor persoane particulare inii de 
scrisori prin care se exprimă fideli-

tatea față de primul mins'ru Ab
del Kerim Kassem și se cere sanc
ționarea rebelilor. Printre mesajele, 
primite, figurează o telegramă din 
partea comandamentului diviziei a 
doua dislocate la Kiaruk.
--------------

Protestul 
sindicatului 

petroliștilor 
din Indonezia

la adresa Laosului
zeze „apărarea" Laosului. Nu am 
putut, scrie ziarul, să instruim pe ce
tățenii Laosului în mînuirea arme
lor pe care i le trimiteam. Dar în 
prezent vom fi în stare să instruim 
pe soldații armatei laoțiene cu 'un 
efectiv de 25.000 de oameni și Lao- 
sul va putea adera la S.E.A.T.O. 
Ziarul avertizează totodată că „a- 
juiorul" american acordat Laosului 
va avea și pe viitor îrt primul rînd 
un caracter militar, și nu economic.

Uneltirile S. U. A.
NEW YORK (Agerpres).— Du- ; 

pă ce au împins guvernul Laosului i 
să renunțe la acordurile de la Ge- i 
neva, S.U.A. și-au propus să su- < 
bordoneze pe de-a întregul această t 
țară influenței lor, să o Urască în j 
blocul agresiv S.E.A.T.O. Ziarul i 
.New York Herald Tribune" recu
noaște aceasta cu o sinceritate ci
nică. Intr-un articol de fond, trans
mis de agenția UPI, ziarul declară 1 
că acordurile de la Geneva au îm
piedicat Statele Unite să organi-

------------------- ♦♦
împotriva experiențelor nucleare

DELIII (Agerpres). — Un nu
măr de 20 de deputate ale parla
mentului indian au adresat un me
saj Organizației Națiunilor Unite 
în care cer să se interzică experien
țele cu arma termonucleară și să

DJAKARTA (Agerpres). — 
dicatul petroliștilor din Indonezian 
trimis o delegație la parlament care 
a prezentai o declarație Comitetu
lui pentru problemele muncii, îrl 
care exprimă protestul împotriva 
concedierilor în masă a muncitori
lor de la companiile străine, care 
își desfășoară activitatea în Indo
nezia. Delegația a declarat că mono
polurile de petrol încearcă pe aceas
tă cale să intimideze guvernul și 
sâ-l determine să accepte cererile 
acestor companii, privind urcarea 
prețurilor la produsele de petrol. 
După cum a 
compania BPM 
scurtă perioadă
muncitori și ingineri și intenționea
ză să concedieze anul acesta alți 
aproape 4.000. Societatea americană 
,JStanevack“ a concediat alți 4.500 
de muncitori.

Sin-

anunțat delegația, 
a concediat într-o 
de timp 1.500 de

Uzinele
Karol Swierczewski44 

din Elblag
Nu de mult a fost dată în exploa

tare uzina „Karol Swierczewski" 
din Elblag, care produce turbine 
atît pentru nave, cît și pentru fabri
cile de zahăr, pentru mine, între
prinderi metalurgice și centrale e- 
ledrice.

Uzina a fost dotată cu utilaj mo
dem produs în Uniunea Sovietică, 
R. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Ungară, etc.

La început uzina producea turbi
ne TC-25 cu o putere de 25 Mega
wați. In prezent se pune la punct 
producția unei turbine cu o putere 
de 50 Megawați. Aceasta va fi un 
gigant care va consuma într-o oră 
180 tone de abur și 1800 m.c. de 
apă. Dar nici această turbină nu 
constituie o limită a posibilităților 
uzinei. In prezent se pune proble
ma construirii unei turbine cu o 
putere de 100 Mw. (Puterea centra
lei electrice antebelice din Varșovia 
era de 90 Mw).

Planul de perspectivă al Uzinei 
„Karol Swierczewski" din Elblag 
prevede producția de turbine cu înal
tă presiune. In cursul următorilor 
șase ani puterea turbinelor va creș
te de 13 ori. In anul 1964, uzina va 
livra centralelor electrice din R. P. 
Polonă turbine cu o putere totală 
de 800 Mw.

Industria poloneză se dezvoltă cu 
avînt. A început construirea unor 
noi întreprinderi, iar în diferit ele 
regiuni ale Poloniei se înalță noi 
centrale electrice. La Konin în cen
trul țării, la Turov, în apropierea 
frontierei polono-germane, se des
fășoară cu avînt lucrările de cons
truire a unor centrale electrice, fie- 
cnre cu o pubere de aproape 1000 
Mw. Aceste termocentrale vor func
ționa ne baza lignitului extras din 
zăcămintele locale si a turbinelor 
produse la Elblang.

culturali din țările de democrație 
populară,. precum și din. alte țări. 
De asemenea, la seminar vor mai. 
lua parte zeci de cadre didactice șF 
numeroși directori și conducători de 
școli din Polonia.

După ce vor participa la sesiu
nea științifică care va avea loc la 
Varșovia, delegații străini vor vi
zita unele orașe voievodale spre a 
se întîlni cu activiști de pe tărîmut' 
învățămîntului.

Primul seminar de acest gen din 
lume are drept scop schimbul de 
experiență între activiștii și peda- • 
gogii mișcării pentru învățămintul' 
laic și inițierea unor contacte inter
naționale permanente. Numeroase 
cadre didactice și pedagogice polo
neze vor întreprinde în viitor călă
torii în strS’nătate pentru a face' 
cunoștință cu realizările pedagogies 
progresiste din alte țări.

se proclame că energia atomică 
poate fi folosită exclusiv in scopuri 
pașnice. Mesajul a fost semnat de 
deputatele Suceta Cripalani, Ammu 
Svaminathan, Sușila Naiar, Renu 
Ciakravarti și altele.

Seminarul internațional 
al pedagogilor progresiști
ln acest an va avea loc la Var

șovia seminarul internațional cd pe
dagogilor progresiști, al cărui obiect 
îl constituie problemele educației 
laice. La seminar vor participa pes
te 25 oameni de știință și activiști

Se exîinde mișcarea 7^-

de eliberare națională din Africa
In ultimele săptămîni in „Fede

rația Rodeziei și Nyasalandului" 
au loc greve, mitinguri și demons
trații de masă ale populației afri
cane, care se ridică împotriva colo
nialiștilor englezi. Africanii cer să 
fie înapoiate pămînturile luate de 
colonialiști, să fie lichidat regimul 
barbar de discriminare rasială, să 
fie acordate drepturi politice popu
lației de culoare, să fie îmbunătă
țită situația materială a oamenilor 
muncii. In fapt, popoarele din a- 
ceste teritorii vor să sfărîme lanțu
rile colonialiștilor și să cucerească 
independența națională.

Presa engleză își exprimă îngri
jorarea în legătură cu aceste eve
nimente. Ziarul „Times" face Legă
tură între mișcarea din Nyasaiand 
și mișcarea din Congo belgian și 
Congo francez.

Nyasaiand are o suprafață de cir
ca 124.000 km2. Nyasaiand produ
ce mai ales materii prime agricole : 
tutun, ceai, ulei de tung, sized, cau
ciuc. Rodezia de nord are un teri
toriu de circa 750.000 km2. Princi
pala bogăție a țării este cuprul. E- 
xistă și zăcăminte de fier, cobalt, 
vanadiu, plumb, zinc și uraniu. Ro
dezia de sud are o suprafață de 
circa 389.000 km2. Bogățiile natu
rale ale țării sînt mari și variate. 
Se extrage cărbune, cupru, volfram, 
tantal și altele. Cu toate că dispune 
de mari bogății, Federația Rodeziei 
și Nyasalandului face parte dintre 
țările cele mai slab dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Populația autohtonă din cele două 
Rodezii și Nyasaiand care aparține 
în majoritatea ei poporului bantu, 
este supusă unei duble asupriri — 
a imperialismului englez și a bur
gheziei albe locale. In aceste țări 
stăpînesc marile companii care re
prezintă interesele financiarilor lon
donezi din City. Cele mai mari con
cesiuni miniere din Rodezia de nord 
sînt exploatate de două monopoluri

— „Britisch South Africa Co.“ și 
„North Chaterland Exploration 
Co.". Aceste două companii contro
lează teritorii în suprafață de peste 
6 milioane de acri în regiunile cu 
cele mai importante zăcăminte mi
niere. In afară de acestea, mai ac
ționează și o serie de alte companii. 
Aproape trei sferturi din pămîntul 
fertil al Nyasalandului (72%) se 
află sub controlul firmelor engleze.

In cele două Rodezii și Nyasa
iand discriminarea rasială este în 
floare. In Rodezia de nord.de pil
dă, un african care muncește în mi
nă primește în medie aproximativ 
de 20 de ori mai puțin decit un 
muncitor alb care îndeplinește a- 
ceeași muncă. Africanii suferă și 
de pe urma numeroaselor și varia
telor impozite pe care sînt nevoiți 
să le plătească.

In condițiile create după cel de
al doilea război mondial, cînd miș
carea de eliberare națională a po
poarelor din Asia si Africa a luat 
un avînt nemaiîntîlnit, s-a ridicat 
la luptă hoiărîtă pentru indepen
dența națională a țărilor lor și 
populația din cele două Rodezii și 
Nyasaiand.

Pentru a-și menține dominația lor 
în aceste tari, colonialiștii englezi, 
cu sprijinul burgheziei locale, au 
proclamat în 1953 crearea așa-nu
mitei „Federații a Rodeziei și Nna- 
satandului". Colonialiștii englezi 
sperau că înființarea „federației" îi 
va ajuta să-și consolideze pozițiile 
lor în cele două Rodezii și în Niia- 
saland; în realitate situația de co
lonii a acestor țări nu s-a Schim
bat.

Conducerea în federație este exer
citată de un guvernator general en
glez. Mai funcționează o Cameră 
Federală și un guvern. Așa-zisa 
Cameră Federală, după cum rela
tează agenția France Presse, este 
formată din 35 de membri dintre 
care 26 albi șl numai 9 negri, adi-

că pentru populația de culoare un 
deputat la 850.000 de persoane, iar 
pentru populația albă un deputatla 
8.000 de persoane. Populația dina- 
ceste țări s-a ridicat împotriva a- 
cestor manevre și a cerut satisfa
cerea drepturilor sale legitime.

In aceste zile în principalele 
localități din Nyasaiand au avut 
loc ciocniri între populație și tru
pele engleze.

La Blantyre, Congresul Național 
African a organizat un mare mi
ting. Poliția a atacat pe partici
panta la miting cu gaze lacrimo
gene. In această ciocnire 60 de per
soane au fost rănite. Manifestații 
împotriva autorităților colonialiste 
au avut loc și in localitățile Limbe 
și Mzimba.

Importante efective ale trupelor 
britanice au fost aduse pe calea ae
rului și pe căi terestre în Nyasa
iand și au fost dislocate în diferite 
părți ale țării, pentru a face față 
mișcării crescîrtde a populației băș
tinașe. Potrivit agenției Associated 
Press, cele mai mari forțe au fost 
aduse în localitatea Karong, unde 
mulțimea a eliberat pe deținuți. 
Ciocniri puternice au avut loc și în 
localitatea Rumpi, precum și la 
Ncheu, în sudul țării.

Demonstrațiile populației africa
ne împotriva dominației colonialiste 
continuă. La 25 februarie în locali
tățile Blanture și Limbe au avut loc 
ciocniri între poliție și demonstranți. 
După cum relatează agențiile de 
presă, demonstranții continuă săo- 
cuoe principalele drumuri care lea
gă Ngasaland cu regiunea de răsă
rit. Ei au ocucal de asemenea șo
seaua dintre Mbeya si Daressalam 
pe care urmau să fie transportate 
trupe colonialiste pentru a întări pe 
cele existente în nordul Nyasalan- 
du'ui. Agenția France Presse trans
mite că nici un avion nu poate a- 
feriza la Fort Hill, unde aeroportul 
este controlat de demonstranți.

Potrivit datelor oficiale, în ulti
mele zile au fost arestate peste 700 
de persoane. Cea mai mare parte 
dintre aceste persoane sînt condu
cători. ai Congresului Național A-

au 
An

in 
trei

frican. Noi trupe engleze continuă 
să sosească în Nyasaiand. Efecti
vul trupelor din Federația Rodeziei 
și Nyasalandtdui se ridică la peste 
10.000 de oameni.

In prezent mișcarea împotriva do
minației colonialiste s-a extins și a 
luat proporții și în Rodezia de sud, 
unde autoritățile colonialiste 
declarat stare de asediu, 
torltățile colonialiste au pus 
afara legii, în toate cele
teritorii care compun „Federația", 
Congresul Național African — prin
cipala organizație politică a africa
nilor care conduce mișcarea de eli
berare din aceste teritorii, 
roși conducători ai acestei 
zațîi au fost arestați.

Autoritățile colonialiste 
iau noi măsuri îndreptate împotriva 
mișcării de eliberare a popoarelor 
din Nyasaiand și Rodezia, dar nici 
represiunile, nici manevrele de tot 
felul, nu vor reuși să frîneze Lupta 
dreaptă pentru independență a po
poarelor din aceste țări.

Nume- 
orgarti-

engleze

Se dezvoltă colecțiile1 
Bibliotecii Naționale 

din Varșovia
Biblioteca Națională din Varșo

via a luat ființă în anul 1747. Pri-, 
ma ei colecție de cărți provenind 
din biblioteca familiei Zaluski tre
ce drept una din primele biblioteci, 
publice din Europa, fiind mai veche 
d°cît British Museum și Biblio- 
theque Naționale din Paris.

Colecțiile Bibliotecii. Naționale 
din Varșovia cresc în fiecare an cu 
cîte 30.000—40.000 volume, astfel 
incit acest așezămînt de cultură cu. 
vechi tradiții numără azi aproxima
tiv 2.100.000 exemplare.

Numai în anul trecut, colecțiile 
Bibliotecii au fost cercetate de că-' 
tr- aproximativ 36.000 persoane. In 
afară de aceasta, biblioteca are 
1.750 cititori permanenți.

Biblioteca Națională din Varșo
via desfășoară o largă activitate de 
schimburi internaționale. Biroul pen
tru schimbul internațional de pu
blicații, care funcționează pe Ungă 
bibliotecă, trimite cărți și periodice 
poloneze în 111 țări. Cele mai mul
te d:ntre ele sînt trimise în Cehos
lovacia, U.R S.S., .Anglia, R. D. G. 
și Austria. De asemenea, un 
măr foarte mare de publicații este 
primit din U.R.S.S., Anglia, Franța 
și R. F. G.

O contribuție foarte valoroasă la 
activitatea desfășurată de bibliotecă- 
o aduce secția de microfilme. Co
lecțiile de microfilme ale bibliotecii 
numără în prezent 13.800 poziții,, 
pentru realizarea cărora s-au efec
tuat aproximativ 12 milioane clișee. 
In afară de aceasta, biblioteca po
sedă o colecție de reproduceri de 
artă microfilmate. Colecția servește 
la cercetările istorice în domeniul 
artei, precum și pentru nevoile edi
toriale.

nu-

Publicarea fabulelor 
iui Esop în limba polonă
Prof. Marian Golias de la Uni

versitatea din Lodz lucrează la re
dactarea unei cărți consacrate acti
vității literare a cunoscutului fabu
list grec Esop. care a trăit în se
colul al 6-lea î.e.n.

Profesorul Golias lucrează în 
prezent la traducerea în proză a 
unui număr de 346 de fabule ale lui 
Esop după originalul în limba 
greacă publicat de Hausknocht. Fa
bulele vor fi precedate de o intro
ducere în care autorul va prezenta 
începuturile activității literare a lui 
Esop.

| I. C.R.A. DEPOZITUL ALBA-IULIA | 
anunță magazinele O.C.L. Alimentara și întreprinderile comerciale g 
ale cooperativelor de consum, că poate livra prompt din depozit:

| CONSERVE LEGUME |
= în sortimente variate: ardei de umplut, roșii în n

bulion, vinete împănate, ghiveci de gătit, tocană g 
de legume, ardei cu orez, gogoșari în oțet. gf

| CONSERVE FRUCTE g
din recolta 1958: marmeladă, dulcețuri: gutui, p 
căpșuni, smeură, afine, vișine, prune, cireșe.

g COMPOTURI: vișine, prune, cireșe. §
= SUC DE MERE g

în sticle */2 foarte consistent pentru copii.
| SIROPURI DIN FRUCTE NATURALE: g

smeură, vișine, mure, căpșuni. =
|t PRODUSE ZAHAROASE în sortimente variate.
g PASTE FĂINOASE fără ou, preambalate și vărsate.

Comenzile se pot trimite pe adresa I.C.R.A. Depozitul Alba-Iulia 
strada Tudor Vladimirescu nr. 11, Telefon 282.
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