
Pentru o muncă culturală diferențiată 
în campania de strîngere a recoltei

L'na din etapele hotărâtoare in 
lupta pentru obținerea de bogate 
producții agricole este strîngerea re
coltei la vreme și în bune condițiu
ni, în așa fel incit nici un bob să 
nu se p ardă. Practica anilor tre
cut: a d-vedit că pentru asigurarea 
succesu'ui campaniei de recoltare 
un rol de seamă îl are activitatea 
culturală desfășurată prin căminele 
culturale și la locul de muncă — 
!•: timp și la arii. Experiența de 
a-uil trecut a dovedit că în comu- 
•: -le Stremf, Galda de Jos, satul 
Galiiu etc., unde activiștii culturali, 
' zilele însorite ale verii, cînd se 
hotă-a soarta recoltei, și-au lărgit 
cadrul activității lor, s-au obținut 
și rezul'ate bune.

Ne af'ăm acum în perioada cînd 
în raionul nostru secerișul orzului 
a început la gospodăriile agricole 
de stat din Oarda de Jos, Galda de 
Jos și in unele gospodării colectve. 
Muncitorii din G.A.S., colectiviștii, 
întovărășită și țăranii muncitori in
dividuali trebuie să-și organizeze 
munca în așa fel incit secerișul și 
treierișul să se termine în timpul 
cel mai scurt posibil.

Dar să vedem care trebuie săjie 
conținutul muncii culturale, spre ce 
scopuri trebuie să fie ea orientată 
in această perioadă? Activitatea cul
turală trebuie să fie un sprijin real 
în mobilizarea fiecărui om al mun
cii din agricultură, pentru grăbirea 
și executarea in condiții bune a 
muncilor agricole de vară. Pentru 
aceasta insă este necesară o muncă 
culturală diferențiată, fără însă a 
s- rărăsi activitatea de la sediul 
căminului cultural.

De pildă, să vorbim de conferen
țiarii de pe lingă căminele cultura
le. Se șfie că în timpul verii numă
rul conferințelor ce pot fi prezenta
te la cămin este mai mic. Dar con
ferențiarii își pot adapta munca vi- 
zitind lanurile colectivelor și înto
vărășirilor, unde făuritorii recoltei 
execută secerișul, prezentîndu-le, în 
timpul repausului, scurte expuneri 
privind importanța recoltării în pîr
gă a păioaselor. Conferențiarii tre
buie să combaiă metodele și obice
iurile învechite de-a începe seceri
șul după coacerea deplină, arătind 
în expunerile lor că, dacă de pe un 
hectar cu cca. 4 milioane spice de 
grîu s-ar scutura din fiecare nu
mai un bob, înseamnă că în medie 
se pirrd cel puțin 150 kg de boabe.

Oamenii muncii de pe ogoare 
așteaptă ca și in alti ani să-i vadă 
pe activiștii culturali și pe toți in
telectualii satelor venindu-le în aju
tor, participînd direct la organizarea 
și prezen-area manifestărilor cultu
rale la arii. Este important însă ca 
ei să găsească cele mai eficace mij
loace și forme de activitate, care să 
dea un caracter operativ și profund 
educativ activității culturale în pe
rioada muncilor de vară. Demne de 
relietat în această privință sînt 
conducerile căminelor culturale din 
Vințul de Jos și Stremț, care deja 
lucrează la inocmirea textelor bri
găzilor artistice de agitație ce ur
mează să fie prezentate la arii.

Comitetele comunale de partid, 
organizațiile de bază trebuie să în
drume comitetele executive ale sfa- 
'wiior populare comunale, condu
cerile gospodăriilor colective și ale 
întovărășirilor agricole să prezinte 
permanent dări de seamă despre 
■nersul muncilor agricole de vară, 
■ rmate de programe artistice pre
zentate de căminele culturale in 
tinstea frumoșilor.

Datorită muncilor agricole com- 
•jiexe. care încep odată cu răsăritul 
soarelui și se sfîrșesc abia seara 
lirziu, anotimpul de vară este mai 
puțin favorabil lecturilor. De aceea 
conducerile căminelor culturale și 
bibliotecarii trebuie să ia măsuri să 
selecționeze cărțile literare cu ca
racter agricol și broșurile agroteh
nice. încă de pe acum, iar cînd aria 
este amenajată, să se aranjeze c 
masă cu cărți sub umbrar la arie, 
eventual si cîteva bănci. Aici, unln- 
văță'or sau tehnicianul agricol va 
face o scurtă prezentare a unei bro
șuri agrotehnice, lecturi scurte, care 
să nască interesul ascultătorilor.-In 
aceste expuneri să se arate că una 
din principalele măsuri agrotehnice 
care contribuie la sporirea recoltei 
este dezmiriștitul. De pildă, un hec
tar de pămînl dezmirlștit imediat 
după seceriș și arat adine în toam
nă produce cu 200 pînă la 800 kg 
mai mult decit un hectar nedezmi- 
riștit.

Printre căminele culturale care 
au luat măsuri corespunzătoare în 
această direcție se pot cita cele din 
Bărăbanț, Galda de Jos, Berghin 
și altele.

Trebuie combătute metodele folo
site anul trecut cînd s-au dat cărți 
responsabililor de batoză, care le-au 
distribuit la voia întîmplării „pe a- 
pucate", cum a fost cazul la Be
ll'C, Toi oi, Ciugud și în alte comu
ne și sate din raion.

Aria — ca centru de producție și 
de muncă culturală în timpul recol
tatului — trebuie să constituie și 
un centru de agitație vizuală pentru 
propaganda agricolă. Cea mai im
portantă sarcină ce se pune agita
ției vizuale este operativitatea ei, 
folosirea unor mijloace simple, dar 
convingătoare. Iată în această pri
vință cîteva d'n aceste mijloace de 
natură să-i îndemne pe oamenii 
muncii de pe ogoare la o muncă 
spornică pentru recoltatul la timp 
și fără pierderi, la confruntarea re
zultatelor obținute de colectiviști, de 
întovărășiți și de cei ce lucrează 
răzleți în gospodării individuale.

Pe panoul fruntașilor se va trece 
zilnic numele și — dacă există — 
fotografiile celor care șe evidenția
ză în munca de recoltare. Tabla 
lnfr°cerii va oglindi —- iarăși ope
rativ — principalele faze ale mun
cii : transportul grînelor la arie, 
predarea cantităților contractate șl 
depozitarea cerealelor. Calculul pro
vizoriu și aproximativ al recoltelor 
obținute, pe de o parte de unitățile 
socialiste, iar pe de alta de gospo
dăriile individuale, trebuie grabnic 
popularizate prințr-un panou cu 
titlul „Hectarul este același, dar 
recolta-i alta". Aici se vor scrie a- 
lă'uri cifrele care -reprezintă pro
ducțiile la hectar în sectorul socia
list și cel individual, iar jos se va 
face o concluzie scurtă: „Două
feluri de a munci — două rezulta
te". Nu pot lipsi de la arie nict 
„Vitrina cu ziarul" și „Panoul nou- 
rățilrr", unde materialele cele mat 
importante se vor încadra cu roșu 
și unde vor fi trecute cele mat 
noi știri privind situația interna
țională, ce e nou în satele raionu
lui, vești din țările socialiste, de
seară la căminul cultural, etc.

Anu' acesta, alături de oamenii 
muncii din țara noastră, oamenii 
muncii din raionul nostru, sirîns 
un ți în jurul partidului, întîmpină 
cea de-a 15-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist cu 
noi și însemnate realizări. Cea mal 
frumoasă C'nsHre a aniversării e- 
liberării patriei noastre, din partea 
oamenilor muncii de pe ogoarele ra
ionului nostru o va constitui termi
narea secerișului și treierișului -în 
tel mai scurt timp.

Activitatea cultural-artistică pen
tru strîngerea la timp și fără pier
deri a recoltei trebuie să se desfă
șoare sirîns legată de munca pen
tru întărirea și dezvoltarea sectoru
lui socialist al agriculturii.

îndrumați de organizațiile de 
par’id, activiștii culturali desfășu- 
rînd o susținută muncă culturală 
pen'ru moljîlizarea țărănimii mun- 
toare la lupta pentru scurtarea pe
rioadei de recoltare și evitarea pier
derilor, își vor aduce_ o mare contri
buție la sporirea producției de ce
reale.

Aici, pe ma
de mult, am 
o zi de vară

- - - - - - - - - - - - - - - - - ♦
In anii vieții noi E - - - - - - - - - - - - - - - - - »

Stau pe țărmul Mureșului. E zi 
caldă de vară și apa lină a rîului 
mă îmbie. Vino! — parcă-mi zice. 
Nu-i răspund. De ce oare mă îm
potrivesc chemării? Nici eu nu știu. 
Șl... poate tocmai pentru că nu știu 
stau pironit locului. Stau... Glodu
rile însă, îmi sînt departe pe luciul 
apei. Tare departe!

Totuși mi-amintesc. 
Iul Mureșului, odată 
auzit o melodie. Era 
la fel de caldă șl cînta o bătrînică 
abia zărindu-se printre foile porum
bului. „Mureș, Mureș apă lină, tre- 
ci-mă-n țară străină"... Și avea a- 
tîta jale în glas bătrînică! Cînta ea, 
ii ținea isonul întreg cîmpul. Mur
mura a revoltă Mureșul. Era tristă 
și apăsătoare pe atunci viața.

Anii au trecut apoi. Ce s-o fi a- 
les de bătrînică cu glas subțire? O 
fi apucat ea oare să vadă răsăritul 
din August 44-? 0 fi avut- ea oare 
parte să-și încălzească inima ros
tind cuvîntul partid? Cine știe! Poa
te că a trecut din viață fără a avea 
asemenea bucurii. De lumina de a- 
tunci însă, toi mai strălucitoare 
azi, i se bucură fiii și nepoții, căci 
Mureșul își poartă apele prin țăr
muri noi. Doar el singur a rămas
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2.500 kg. orz Ia bectar

La gospodăria agricolă de stat din Oarda de Jos, în sectorul brigadierului Stavăr Grigore, recoltarea orzului se desfășoară din plin.Semănat după cele mai potrivite plante premergătoare, în teren bine pregătit și îngrășat cu gunoi de grajd, plivit de în pîrgă pentru buruieni și recoltat a se înlătura cu
Fluncâ rodnlcâIn întîmpinarea celei de-a 15-a aniversări a eliberării patriei noastre, muncitorii și tehnicienii de la Revizia de vagoane C.F.R. Coșla- riu desfășoară o susținută întrecere socialistă. Rodul acestei întreceri se concretizează prin calitatea reviziilor și reparațiilor tehnice executate. Pentru asigurarea în bune condițiuni a transportului de cereale, aici s-a format o echipă de meseriași, care lucrează de zor la etanșarea vagoanelor pentru transportat cereale. Pînă în prezent au fost etanșate peste 150 de vagoane. Printre meseriașii fruntași sînt tov. Muntean Ion, Petrescu Teofil și Udrea Ion.De asemenea, pentru executarea serviciului în cele mai bune condiții de siguranță a circulației se e- vidențiază tov. Trifu Ion, Geamăn Nicolae, Trifu Florian, Radu Iro- nim, Popa Aurel, Conțan Emanoil, Drăgan Gheorghe, Muntean Nicolae, Radu Itiliu și mulți alții.

să i se zică bătrînul. Așezările, oa
menii au întinerit.

Ce s-a ales de cîntul acela de de
mult? Nu mai este. S-a pierdut în 
unda apelor.

Pe țărmuri mureșene s-au stator
nicit 'rosturi noi. A înflorit viața. 
Și Mureșul dă binețe noului în zori, 
în miez de zi, în fapt de seară. Bel- 
dienii trimit cînt pețelcanilor, căpu- 
denilor. Unduiesc holde cu spicul 
greu pe pămînturi înfrățite, cresc cu 
bujorii în obraji copiii, își făuresc 
visuri.

Colectivei din deal, căpudenii i-au 
dat nume de înaltă cinstire „1 
Mai". Și numele i-a rodit in pămîn- 
turile fără haturi. Muncesc la un 
loc Varro Iolan și Iancu ton, Fos
ta Etelca și Mihălțan Ion, căci ne
ghina vrajbei a fost demult smul
să din inimi. Pe ulițe copiii romîni- 
lor sînt nedespărțiți la joacă de cei 
ai ungurilor, peste prag de casă 
nouă au pășit și unii și alții, iar pe- 
țelcanii, ' jucind „Haidăul" trimit 
pînă în inima țării chiot de viață 
nouă. Și valea răsună.

Dar Mureșul își mină fără grabă 
apele spre alte locuri, spre alte a- 
șezări. Peste tot însă, întîlnești a- 

desăvîrșire pierderile, orzul a dat o produpție de 2.500 kg la hectar.Cultura de grîu de primăvară, a cărei recoltare urmează să se facă nu peste mult timp, promite, de a- senienea, o recoltă bogată.
IN CLIȘEU: Recoltarea orzului 

cu combina la G.A.S. Oarda de Jos.

la c.r.P. CoșiarluLa fel, în cinstea zilei de 23 August U.T.M.-iștii de la Revizia de vagoane C.F.R. Coșlariu și-au luat angajamentul ca să strîngă o cantitate de 5.000 kg fontă veche.de 5.000 kg fontă veche. Coresp. INDRIEȘ D.
înalta prețuire a muncii

mureșene

Festivitatea înmînării diplomei de evidențiatul pe 
țară al C.C.S. întreprinderii Zlatna pe anul 1958

!
j n ziua de 25 iunie a.-c. a avut loc la întreprinderea Zlatna festi- V vitatea înmînării diplomei de „Evidențiat III al Consiliului Central al ? Sindicatelor, pentru succesele remarcabile obținute în cursul anului ( 1958. La festivitate au participat tov. Alexandru Vernescu, președin- $ tele C. C. al Sindicatului Petrol-Chimie, tov. Anton Constantinescu, ad- ) junct al ministrului Industriei, Petrolului și Chimiei care în cuvîntul ț luat cu prilejul înmînării diplomei au felicitat călduros colectivul de > muncă al întreprnderii Zlatna, urîndu-i noi succese în îndeplinirea și / depășirea sarcinilor de plan. De asemenea, la festivitate a participat ( din partea Comitetului raional de partid Alba tov. Ștefan Boureanu, $ membru al Comitetului regional de partid, prîrw-secretar al Comitetului ? raional^^Jj£J^jd^Mov.^VasileFar-caș, secretar al Comitetului raional ( ■, partid. Tov. Ștefan Boureanu. > în cuvîntul luat a scos cu toată pu- > terea în evidență succesele mari ob- < ținute de acest harnic colectiv, con- j tribuția mare pe care au adus-o Co- ? muniștii la cîștigarea -acestui titlu, ț Numeroși muncitori din cadrul ) întreprinderii, ca Jica Moise, Ta- < nîslav Petru, Novăceanu Ion și alții, s-au angajat să dea un nou avînt ) întrecerii socialiste în cinstea zilei ( de 23 August. s

celași tint de izbîndă. Din hotarul, 
coslărenilor au fost încă de mult 
șterse urmele grofilor BorșoșșiZei- 
cu, iar mihălțenii au înscris în cro
nica satului lor rînduri menite să 
dăinuie peste veacuri. De nimeni 
luat în seamă altădată, Truța Petru 
e azi la tirma comunei. Decean

(Citiți în pag. 2-a „întrecerea 
concretă — iată calea spre succes").

In clișeu: Aspect din sală.(Continuare în pag. 3-a)

și satele raionu-ir In comunele 
lui nostru numărul familiilor de ță
rani muncitori ce pășesc pe drumul' a- 
griculiurii socialiste sporește zi de zi.

In ultima săptămînă, de exemplu, 
în comuna Mihalț 150 familii de ță
rani muncitori, membri ai întovără
șirilor agricole .Victoria socialis
mului", „Mihălțana" și „1 Mai" 
au înscris în sectorul socialist, din 
terenul dinafara întovărășirilor, o 
suprafață de 300 hectare. Tot în 
acest timp, mai multe familii de ță
rani întovărășiți au făcut cereri de 
intrare în gospodăria colectivă ce 
urmează să ia ființă în această co
mună.

•țr Tot în cursul săptămînii ce * 
trecut, țăranii muncitori din întovă
rășirile agricole din comuna Galda 
de Jos și-au înscris din terenul a- 
flat în sector individual, în întovă
rășirile din care fac parte, o supra
față de teren agricol de peste 200 
hectare.

-ir In satul Straja, în care a luai 
ființă, de curînd, o întovărășire a- 
gricolă, zilele acestea noi familii de 
țărani muncitori și-au înscris în în
tovărășire o suprafață de 122 ha.

★
Rezultatele bune dobîndite de co

lectiviști și întovărășiți, fac ca nu
mărul țăranilor muncitori ce pășesc 
pe drumul agriculturii socialiste să 
fie în continuă creștere. Astfel, în 
ultima săptămînă, suprafața de te
ren d'n unitățile agricole socialist- 
cooperatiste din raionul nostru « 
crescut cu încă 2.144 hectare.
-----------------



Pregătirile pentru recoltări trebuie terminate!
--------- Rîaâd-anclsefă

In timp, lanurile de grîu începi nd a se îngălbeni, ne vestesc că 
peste puține zile bătălia pentru stringerea recoltei va începe în raio
nul nostru din plin.

Pentru ca stringerea recoltei să se facă la timp și fără pierderi, 
pregătirea temeinică a strîngerii grînelor trebuie să constituie în 
aceste zile pentru oamenii muncii din agricultura raionului nostru una 
din principalele sarcini.

Spre a cunoaște stadiul în care se găsesc pregătirile în vederea re
coltărilor și a contribui la obținerea unor rezultate cit mai bune în a- 
ceastă direcție, redacția ziarului „Steaua roșie" a efectuat un raid- 
anchetă. Mai jos dăm cîteva aspecte din constatările făcute.

Gata pentru stringerea recolteiPregătirile pentru campania agricolă de vară au constituit o deosebită preocupare pentru colectivul stațiunii de mașini și tractoare din Alba-Iulia.Cu sprijinul organizației de partid și al comitetului de întreprindere, conducerea stațiunii a reușit să-și organizeze bine munca, să-și asigure din timp materialele și piesele de schimb necesare și să termine reparațiile la combine, batoze, motoare electrice, tractoare, pluguri etc., cu 10 zile înainte de termen. Tot în acest timp’s-a complectat și instruit temeinic colectivul de mecanizatori ce deservește utilajul necesar în campania de vară și s-au aprovizionat cu carburanți subcen- trele de aprovizionare din Benic, Te- iuș. Obreja. Reparate în bune con- dițiuni, combinele, secerătorife-legă- tori se află acum la unitățile agricole socialiste, gata pentru stringerea recoltei.Fruntași în munca de reparații sînt comuniștii Răhăian Octavian,
Bine pregătiți

Pentru ca la stringerea recoltei 
de păioase să aibă cit mai multe 
brațe de muncă disponibile, colec
tiviștii din Obreja au grăbit execu
tarea prașilelor înainte de seceriș. 
Organizați pe echipe, fiecare colecti
vist se străduiește să întrețină cit 
mai curate de buruieni culturile re
partizare pentru întreținere. Astfel, 
ei au prășit de cite 3 ori porumbul, 
sfecla de zahăr și culturile din gră
dina de legume. De 3 ori au prășit 
de asemenea vița de vie din pepi
nieră și au stropit-o împotriva ma
nei de 7 ori. In întrecere la lucră
rile de întreținere cele mai frumoa
sa rezultate au fost obținute de e- 
eh'.pele a 4-a și a 5-a, în frunte cu 
colectiviștii Ciontea Ironim, Salcău 
Simion, Caia Gheorghe, Șteau Ma
ria, Popa Maria. Ciocșor Valeria, 
leler I n și alții.

In vederea asigurării unei bune 
depozitări a recoltei, colectiviștii din 
Obreja zoresc acum repararea și 
dezinfectarea magaziilor.

Muntean Teodor, candidații de partid Pascu David, Todică Gligor, Schaser Martin, Miclăuș Viorel, mecanizatorii Gherman Nicolae, Ță- ranu Ion și alții.
In satul Șard uli

țele și unele poduri, 
prost întreținute, 
dovedesc o slabă 
gospodărire și lipsă 
evidentă în activita
tea deputaților în 
această direcție.

In clișeu: Podul 
peste vale din cir
cumscripția deputa
tului Gușat Aurel.

Rămași
Deși este bine cunoscut faptul că 

pentru stringerea recoltei la timp 
și fără pierderi, trebuie ca totul să 
fie pregătit din vreme, comitetul e- 
xeeutiv al Sfatului popular din co
muna Siniimbru a scăpat din vede
re acest fapt important. Din aceas
tă cauză în comună pînă la 28 iu
nie nu s-a făcut nimic în direcția 
organizării ariilor. Nu s-a luat ni
ci o măsură pentru asigurarea ser
viciului de pompieri și de pază la

Munca culturală este absentăCe e drept, comitetul executiv al Sfatului popular din comuna Pețel- ca a luat măsuri concrete pentru organizarea ariilor, asigurînd din timp materialele necesare la arii, a instruit responsabilii de arii, a organizat serviciul de pază etc. Un lucru important ce i-a scăpat însă comitetului executiv este cel privitor la desfășurarea muncii culturale în perioada campaniei de recoltări, in care direcție nu s-a făcut nimic. Din lipsă de control, tovarășul Popa Ion, directorul căminului cultural

ceDacă la centru de comună, în Ighiu, există un oarecare interes pentru grăbirea pregătirilor în vederea recoltărilor, în unele sate, cum este, de exemplu, satul Șard, preocuparea lipsește aproape complect. Aici, datorită faptului că comitetul executiv al sfatului popular și organele de partid din comună nu acordă toată importanța bunei gospodăriri a satului și pregătirilor în vederea strîngerii recoltei, o parte din drumurile de hotar și u- liți din sat, precum și unele poduri și podețe sînt nereparate încă.In circumscripția deputatului Gușat Aurel, drumurile ce duc spre cîmp sînt nereparate și pline de gropi, din care cauză carele intră

sc mal așteaptă la $arfl ?

în urmă
arii, a asigurării din timp a mate
rialelor necesare pentru organiza
rea ariilor, ca materiale pentru ba
răci, indicatoare, lozinci, gazete de 
perete, etc. In prezent, la Sfatul 
popular din Sîntimbru, pentru or
ganizarea ariilor nu există decît o 
singură lozincă scrisă de anul tre
cut, cu toate că pregătirile în vede
rea organizării ariilor trebuiau să fie 
terminate încă de la 20 iunie.

din comună, care așteaptă să fie împins de la spate, nu a luat nici o măsură pentru organizarea de conferințe, scoaterea în evidență a recoltelor bogate obținute de unitățile agricole socialiste, a organizării de programe artistice și de biblioteci volante la arii, etc. Dacă organele de partid și comitetul executiv al sfatului popular din comună vor acorda toată atenția și pregătirilor pe tărîm cultural, rezultatele bune în desfășurarea campaniei agricole de vară nu vor întîrzia să se arate. 

în noroi pînă la butucii roților astfel că acestea abia goale pot fi trase de animale. Tot în această circumscripție podul peste vale (din clișeu) nu se poate folosi, fiind stricat și nereparat de ani de zile, ceea ce dăunează transportului de cereale din cîmp. Aceeași lipsă de preocupare dovedește pentru buna întreținere a drumurilor din circumscripția sa și deputatul Heiuș Ilie. Și nu s-ar putea spune că în satul Șard nu sînt condiții pentru buna întreținere a drumurilor, podurilor și podețelor, deoarece aici exisfa un număr mare de atelaje și brațe de muncă, ce ar putea transporta pietrișul și materiile necesare lucrărilor de reparații.
Nai mult interes pentru pre
gătirea garniturilor de treierDeși timpul treierișului bate la ușă, proprietarii de garnituri de treier Pușcaș Mircea, Pușcaș Iulian și Radu Simion din comuna Stremț nu și-au complectat nici pînă în prezent tractoarele cu farurile necesare pentru a putea treiera și noaptea. Dacă comitetul executiv al sfatului popular din comună ar fi mai categoric în luarea de măsuri -împotriva acelor ce tărăgănează pregătirea utilajului necesar Ia recoltări, cu siguranță că montarea farurilor la tractoare nu s-ar tărăgăna la infinit.

.----  Concluzii---- ;
? Din constatările făcute cu pri- < 
( lejul raidului, privitor la pregă- ) 
I' tirile în vederea recoltărilor, s-a ?

putut vedea că pe Ungă rezulta- i 
tete bune obținute, mai sînt încă ) 
multe lipsuri în această direcție. ? 
Bunăoară, la Vințul de Jos, Be- < 
nic și By ghin sînt și acum ba- > 
toze și tractoare a căror repara- > 
ții nu au fost încă terminate. In ( 
unele comune ca Oarda de Jos, ( 
Cricău și altele sînt încă drumu- ) 
ri și podețe prost întreținute iar ( 
in unele comune lucrările de or- S 
ganizare a ariilor sînt mult ră- ? 
mase în urmă. (

Ținînd seamă că bătălia sece- j 
ț rișu'ui și treierișului peste puține j 
) zile urmează să se desfășoare din ( 
( plin, este absolut necesar ca or- ) 
S ganele de partid și de stat de la ) 
!' comune să ia toate măsurile pen- ( 

tru terminarea grabnică a pregă- î 
tirilor, pentru că numai așa se ? 
poate asigura stringerea la timp ( 
și fără pierderi a recoltei. >

In atenția viticultorilor

Să apărăm 
strugurii de mană

Ploile zilnice căzute în decada a 
IlI-a a lunii iunie, însoțite de căl
duri și cețuri dimineața, au creat 
condiții extrem de favorabile pen
tru infecțiile secundare de mană.

Dat fiind că există acum atîtasă- 
mînță a acestei ciuperci și condiții 
favorabile de dezvoltare, strugurii ) 
pot fi atacați în orice moment, mai 
ales acum în perioada de creștere, 
dacă nu au piatră vînătă pe ei.

De aceea, pentru a salva strugu
rii de mană, trebuie să se mobili
zeze toate forțele pentru executarea 
stropitului al treilea la vii, care tre
buie făcut imediat, adică de la 30 
iunie și pînă la 5 iulie, folosindu-se 
pentru aceasta orice oră din zi bună 
pentru acest lucru.

Pentru stropit se va folosi aceea
și zeamă bordeleză, de aceeași con
centrație ca și la stropitul al 2-lea, 
adică 750 grame piatră vînătă, 375 
grame var nestins și 120 grame 
piatră acră la 100 litri apă.

Se vor stropi bine lăstarii tineri 
și mai ales strugurii, pînă la com
plecta lor îmbăiere, ei fiind acum 
mai expuși ca oricînd la îmbolnă
vire.

Se va grăbi de asemenea legatul 
și prășitul viilor, căci aceste măsuri 
agroviticole ne ajută mult în lupta 
contra manei. *Stațiunea de avertizare a manei Ighiu — Alba

La cireșe

La subsecția Bărăbanț din cadrid^k gospodăriei agricole de stat Oard^T de Jos, recolta de cireșe a fost bogată în acest an.
IN CLIȘEU: Culesul cireșelor 

la subsecția Bărăbanț.

Pentru a treia oară colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni de 
la întreprinderea Zlatna culege, în 
urma muncii depuse, un binemeritat 
succes. Harnicul colectiv de aici a 
fost distins pentru rezultatele obți
nute în 1958 cu diploma de „Evi
dențiat III" pe țară a Consiliului 
Central al Sindicatelor. Această înal
tă prețuire a muncii vine să mobi
lizeze și mai mult acest harnic co
lectiv spre â merge hotărît spre re
zultate din ce în ce mai mari. Așa
dar, în două rînduri a poposit aici 
ta Zlatna drapelul de unitate frun
tașă pe ramură, iar acum aceiași 
harnici muncitori au făcut să popo
sească la Zlatna și diploma de „E- 
sidențiat III" pe țară.

Intr-adevăr, comparînd faptele, 
anul 1958 a fost anul unor suc
cese deosebite, Colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri a reu
șit, datorită muncii depuse, să în
deplinească sarcinile anuale de plan 
tu 20 zile înainte de termen și să 
înregistreze o justă corelație a in
dicilor de producție. Ca urmare a 
spiritului creator al colectivului de 
muncă, în anul trecut au fost rea
lizate 19 inovații, iar în urma apli
cării lor s-a realizat o economie an- 
tecalculată de circa 1.300.000 lei. 
Rezultatele sînt deopotrivă de fru
moase și în primele 5 luni din a- 
cest an. Astfel, planul producției 
globale a fost îndeplinit pe această 
perioadă în proporție de 101,3 la

întrecerea concretă — Iată calea spre succese
sută, prețul de cost a fost redus șl 
el in mod simțitor.

Căror factori se datoresc aseme
nea realizări și ce anume a condus 
acest harnic colectiv spre locul dt 
fruntaș pe țară? Întrebarea își gă
sește răspunsul aici, în entuziasmul 
acestor oameni, în înflăcărarea ca 
care s-a desfășurat întrecerea so
cialistă în cadrul întreprinderii. Da I 
La baza tuturor succeselor obținute 
de colectivul întreprinderii Zlatna * 
stat temeinica organizare a între
cerii socialiste, desfășurarea aceste
ia strins legată de sarcinile produc
ției.

Comitetul sindical din cadrul în
treprinderii, cu sprijinul permanent 
al comitetului de partid, al tuturor 
organizațiilor de bază se poate spu
ne că a acumulat o experiență bo
gată în organizarea și conducere*, 
întrecerii socialiste, a reușit să im
prime acesteia un caracter nu nu
mai permanent, ci și cit mai con
cret. Și dacă vorbim de latura orga
nizatorică, apoi se cade să încer
căm și să ne apropiem de stilul de 
muncă al comitetului sindical să ve
dem cum anume reușește să antre
neze masa largă a muncitorilor 
(94 la sută) în. întrecere.

De la bun început trebuie spus 
că aici la întreprinderea Zlatna în

trecerea na este o formalitate, cl 
este o întrecere vie prin însăși ca
racterul ei concret. Iar acest con
cret pornește de la consfătuirea de 
producție. Cum se procedează de 
fapt? In cadrut consfătuirilor de 
producție, care se țin cu cea mat 
mare regularitate, se analizează te
meinic rezultatele și defecțiunile fie- 
eărei luni. Se trece apoi la prelu
crarea sarcinilor de plan, astfet că 
fiecare muncitor știe precis ce are 
de făcut pentru luna următoare. 
Tot în oadrul consfătuirilor se iau 
și angajamentele în întrecerea so
cialistă. Pentru ca întrecerea să fie 
cit mai legată de sarcinile de pro
ducție, comitetul sindical a îndru
mat comitetele sindicale de secții 
să vegheze ca angajamentele să 
fie exprimate concret în cantitate și 
totodată ta nivelul posibilităților, 
nici decum sub realizările anteri
oare. Odată pornită, întrecerea în
tre echipe și schimburi este îndea
proape urmărită. La sfirșitul fiecă
rui schimb echipelor li se aduce la 
cunoștință rezultatele obținute, popu- 
larizindu-se prin grafice echipele 
fruntașe. Uneori, unii președinți ai 
comitetelor sindicale de secții ca 
Jică Moise și alții organizează 
scurte consfătuiri decodate, unde se 
analizează stadiul întrecerii și pe 
baza analizei se iau măsuri cores
punzătoare.

De o deosebită importanță in mo
bilizarea muncitorilor la îndeplini
rea sarcinilor de plan este întrece
rea Intre secții. Orientindu-se just, 
comitetul sindical eu sprijinul orga
nizației de partid a confecționat un 
drapel care se atribuie secției frun
tașe. Pînă în prezent acest drapel 
aparține secției Nr. 1, condusă de 
inginerul comunist Oanea Paras- 
ehio, secție care se menține de ta 
începutul anului tot fruntașă. De 
altfel în momentul de față cu a- 
celași succes candidează la titlul de 
secție fruntașă șl secția III.

In cadrul întrecerii o mare aten
ție s-a acordat mișcării de inovații. 
Comitetul sindical a îndrumat cer
cul A.S.I.T. din cadrul întreprinderii 
să studieze temeinic tot procesul de 
producție și să elaboreze o temati
că pentru inovații și raționalizări. 
Ca urmare a acestui fapt, în ultime
le tuni au fost prezentate de către 
tov. Apostol Vasile, Avram Nicolae, 
Oanea Paraschiv, Tătar Petru șl 
alții, 12 propuneri de inovații de o 
deosebită însemnătate pentru buna 
desfășurare a producției.

Realizarea operativă a propune
rilor făcute de muncitori are un ma
re rol in desfășurarea întrecerii so
cialiste. ~Și comitetul sindical acor
dă acestei probleme toată atenția. 
Pentru a sprijini cit mai temeinic 

desfășurarea întrecerii s-au format 
colective care au studiat condițiile 
la fiecare loc de muncă și apoi, pe 
baza celor constatate ca și în urma 
propunerilor făcute de muncitori, 
s-au întocmit planuri de măsuri teh- 
nico-organizatorice, staEllindu-se 
precis cine și pînă la ce dată se va 
îndeplini propunerea făcută. Perio
dic, comitetul sindical analizează 
felul cum se îndeplinesc măsurile 
stabilite.

Desigur, faptul că la întreprinde
rea Zlatna s-a îmbunătățit în mod 
serios organizarea și desfășurarea 
întrecerii socialiste nu e cîtuși de 
puțin intîmplător. Nul La baza tu
turor acestor succese stă munca 
neobosită a membrilor comite
tului sindical și în special a- 
jutorul pe care-l dă comitetul 
de partid din întreprindere, e- 
xemplul însuflețitor al comuniș
tilor. Periodic comitetul de par
tid a analizat felul cum se desfă
șoară munca sindicală în întreprin
dere și a îndrumat comitetul sindi
cal să lupte neobosit pentru îmbu
nătățirea serioasă a muncii în gru
pele sindicale. Șl acest fapt a fost în. 
cea mai mare parte realizat. Azi, le 
întreprinderea Zlatna se poate spu
ne că munca sindicală s-a îmbună
tățit simțitor și că acest harnic co
lectiv e pus pe fapte mari, e hot fi
rii ca, desfășurînd și mai intens în
trecerea socialistă, să mențină ti
tlul de colectiv fruntaș.

k



Din activitatea organizațiilor de partid

Se preocupă âe problema 
inovațiilor și raționalizărilor

Dorința nestăvilită a oamenilor 
muncii din întreprinderi, de a con- 
trlbui prin toate mijloacele la per
fecționarea tehnicii, se manifestă 
prin participarea tot mai largă a a- 

■cestora la mișcarea inovatorilor și 
raționalizatoriîor. Aceasta dovedeș
te că oamenii muncii participă e- 
fectiv la lupta pentru progresul con
tinuu al economiei noastre națio
nale, pentru întărirea statului nos
tru democrat-popular.

Sprijinită de organizațiile de par
tid, și in întreprinderile raionului 
nostru mișcarea inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor cuprinde mase tot 
mai largi de muncitori, tehnicieni 
și ingineri. La Atelierul central de 
reparații din Alba-Iulia, de pildă, 
orgamzația de bază, preocupîndu- 
se de activitatea cabinetului tehnic 
și a cercului A.S.I.T., a analizat în- 
ir-o ședință de birou activitatea a- 
vestora. In urma acestei ședințe, a 
fost reorganizată și activizată atît 
conducerea cabinetului tehnic cit 
șl cea a cercului A.S.I.T.

Cu ajutorul organizației de bază, 
comitetul sindicat, cabinetul tehnic 

■și cercul A.S.I.T. au reușit să gă
sească diverse forme de pregătire 
și de atragere a masei de muncitori 
la perfecționarea procesului de pro
ducție. In acest scop se fac adu
nări in care se dezbat probleme le
gate de perfecționarea tehnologiei, 
introducerea unor metode înaintate 
în producție etc. A fost organizat 
un concurs pe tema „Cine cunoaște 
meserie... âștigă".

Ca rezultat al preocupărilor de 
care a dat dovadă organizația de

Acțiunea de îmbunătățiri funciare în atenția 
comitetului de partidCăutînd să aplice în practică sarcinile plenarei C. C. al P.M.R. din ■noiembrie 1958, privitoare la sporirea producției agricole prin lărgirea •suprafețelor arabile, prin efectuarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare de apărare a terenurilor împotriva inundațiilor, comitetul comunal de partid din Ciugud a considerat această problemă ca pe o problemă de mare însemnătate.Analizînd într-o ședință sarcinile ce-i revin din planul de măsuri al Comitetului raional de partid privind lucrările de îmbunătățiri funciare, comitetul comunal de partid de aici a hotărît să treacă de îndată Ja realizarea lor. Astfel, în ziua de B4 iunie, la chemarea membrilor de țartid și mobilizați de deputății sfatului popular comunal, aproape 180 de locuitori din comună în frunte cu comuniștii au ieșit la desfundarea văii ce desparte comuna Ciu

Unde ești
Chimiță ?..._.e un joc vechi dar care amuză și astăzi copiii. Se prind de mîini, lac cerc. Unul dintre ei, legat la jochi cu o batistă întreabă „unde ești Chimiță?... iar un altul bătînd •două pietre una de alta răspunde... „aici, aicî!“ Și jocul se termină a- tunci cînd cel legat la ochi, orien- tîndu-se după auz, reușește să pună anina pe celălalt.De acest joc mi-am amintit deunăzi, pășind pragul Sfatului popular din comuna Oarda de Jos, pe uși larg deschise. In localul sfatului nimeni. M-am pomenit între- ■bînd: „unde ești Chimiță?...Cum nu eram legat la ochi însă, nu mi-a fost greu să mă descurc. Lipit pe unul din dulapuri era un ’ grafic care purta titulatura : „Grafic cu salariății care fac de serviciu la telefon". Mai jos sigilul și iscăliturile legale. Graficul ce-i drept era. Tovarășul Barbu Pavel însă, de serviciu în după amiaza 

bază șl a inițiativelor comuniștilor, 
numărul inovațiilor și raționalizări
lor a început să sporească. De un
de, de la începutul lunii iunie 1958 
și pirtă la 1 ianuarie 1959 s-au fă
cut doar 3 propuneri de inovații și 
raționalizări,, de la 1 ianuarie și 
pînă la începutul lunii iunie a.c. 
au fost acceptate și aplicate 6 ino
vații și raționalizări.

Printre inovațiile și raționaliză
rile efectuate și aplicate sînt cele 
ale comuniștilor Bucur Anton și 
Barbu Ion și ale lui Banciu Traian 
și Moldovan Simion, care au con
fecționat, primii un dispozitiv pen
tru tăiat uluce la fierărie, iar cei
lalți un dispozitiv pentru fălțuit 
burlane, ale lui Dreghici Ion, lo- 
san Manole, Bulgărea Zaharia și 
alții.

Datorită faptului că organizația 
de bază s-a preocupat de problema 
inovațiilor și raționalizărilor, ce au 
dus în ultimul timp la perfecționa
rea procesului de producție, sarci
nile planului producției globale au 
fost realizate și chiar depășite în 
semestrul I al acestui an în medie 
cu 4 ta sută. Valoarea producției 
globale pe primul trimestru al anu
lui 1959 a fost mai mare cu 280,60 
la sută față de aceeași perioadă a 
anului 1956.

In vederea lărgirii continue a 
mișcării inovatorilor și raționaliza- 
torilor, organizația de bază trebuie 
să ajute și mai mult la crearea Tu
turor condițiilor pentru aplicarea 
neîntîrziată a propunerilor menite 
să con'ribuie la îmbunătățirea pro
cesului de producție.

gud de satul Limba. Au fost efec- 'ua'e cca. 1.000 ore muncă voluntară pentru desfundarea văii și îndiguirea ei pe o lungime de aproximativ 600-700 m. Prin efectuarea acestor lucrări au fost ferite de inundații peste 100 hectare de teren arabil. In frunte la această acțiune s-au situat comuniștii Piesa Ion, Bran Gheorghe, deputății Pul'.' Toma, Moldovan Zaharie și multi alții. *Pecent, comitetul comunal de partid, pe baza discuțiilor purtate în ședința din 24 iunie, a ajuns la concluzia că în comună exista posibilități ca în cinstea zilei de 23 August, să se repare și drumul ce duce de la Mureș la Alba-Iulia. Atît transportul cît și împrăștierea pietrișului pe acest traseu se va e- fectua prin muncă voluntară de către locuitorii comunei Ciugud.

zilei de 23 iunie, nicăieri.M-am pomenit din nou între- bînd: este oare o obișnuință la tovarășul Barbu Pavel să-și facă serviciul în acest fel? N-aș crede — mi-am zis. In orice caz un răspuns precis așteptăm de la sfatul popular.
PÂȘUNE...
se mai numește și parcul din fața 

fabricii de încălțăminte „Ardeleana" 
din Alba-Iulia. E drept, nu are fir
mă și nici nu figurează în vreau 
registru al sfatului oraș cu aseme
nea denumire. Se cunoaște după 
semnalmente. Și, din păcate, are 
semnalmente destul de vizibite. E 
lăsat în părăsire, și năpădit de bu
ruieni, iar dimineața și spre seară 
o văcuță paște aici de zor. De! Iar
ba e tare frumoasă!

Și încă ceva la capitolul semnal
mente : parcul n-are stăpln. Sfa
tul oraș susține că ar fi fost dat 
în păstrare fabricii „Ardeleana", iar 
conducerea fabricii spune că nu.

Sărmanul parc f A rămas... 
pășune.

Contractările de cereale 
aduc venituri frumoase

Ținînd seamă de rolul important 
ce-l au contractările de cereale în 
asigurarea fondulai central de pro
duse agricole al statului, și veniturile 
frumoase ce se realizează prin con
tractări, gospodăria colectivă din 
Cistei con'ractează an de an, can
tități tot mai însemnate de cereale.

Anul trecut, de exemplu, de pe 
cereale, legume, viță altoită și alte 
produse contractate, noi am reali
zat un venit de peste 350.000 lei. 
Cu banii primiți am lărgit produc
ția, am mărit fondul de bază și am 
împărțit colectiviștilor la zi-muncă 
cite 12 lei. Mul ți colectiviști caNa- 
ghi Ștefan, Cîrnaț Mihăilă, Avram 
Nicolae au primit pentru zilele-mun- 
că efectuate de ei în gospodărie 
cite 6.000-9.000 lei fiecare.

In acest an, gospodăria a con
tractat cu sfatul, încă de la începu
tul anului, 12.000 kg grlu, 20.000 
kg porumb, 3.000 kg floarea-soare- 
lui și 50.000 kg cartofi. Ținînd sea
mă de recolta sporită de griu ce 
se anunță de pe acum, și de venitu
rile importante ce se realizează din 
contractări, noi am majorat cu încă 
2.000 kg cantitatea de grlu contrac
tată.

In acest an, de pe cereale și 
alte produse vegetale și animale 
contractate, gospodăria noastră va 
realiza un venit de peste 500.000 
lei, ceea ce ne va da posibilitate să 
repartizăm la fondul de bază su
me importante de bani, să ridicăm 
noi construcții și să împărțim la 
zi-muncă o sumă aproape dublă 
față de anul trecut.

DO BIRT A MIHAI 
președintele G,A.C. — Cistei

Organizat pe baze științifice, lotul experimental al Școlii de 7 
ani din Vințul de los constituie un punct de atracție atît pentru 
elevi cît și pentru țăranii muncitori din comună.IN CLIȘEU : Aspect din sectorul cultivat cu plante industriale.

(Urmare din pag. l-a)
Petru, Barna Gheorghe, Muntean 
Marian, Cîmpean Ion și mulți alți 
fii ai sătenilor din partea . "tocului 
sînt ingineri, medici, profesori, căci 
statul nostru democrat-popular le-a 
deschis larg porțile învățăturii. Și- 
au durat mihălțenii în inima satului 
cămin cultural de i s-a dus ves
tea, iar cînd umbrele serii coboară, 
în casele lor ca și pe ulițe se aprind 
becurile.

Și-apoi, f’re întinse străjuiesc și 
pe ulițele Cisteiului și Obrejii. Ți-o 
spune Tîrnavâ. acolo unde se îmbu
că cu Mureșul. De-l întilnești pe 
colectivistul Naghi Ștefan din Cis
tei și de-l întrebi cum îi e viața, el 
îți răspunde simplu „vino și vezi". 
Și ai ce vedea. Rodul bogat din co
lectivă i-l vezi în casa cea nouă, 
în aparatul de radio, în mobila ce-i 
împodobește casa, i-l citești pe fa
ța-i zîmbitoare. ,Nino și vezi" e de 
altfel și îndemnul altor colectiviști 
din Cistei. Silvășan Aurel, Ciofîea 
Cornel, Cîrnaț i3etra, Alclea Pam- 
fii și Bota Maria au și ei case noi, 
aparatele de radio sînt prezente și 
în casele colectiviștilor Dobtrtă Mi
hai, Truța Ani ca și atlția alții, iar 
o uliță întreagă de case noi au în
firipat și colectiviștii din Obreja.

Florile noului împodobesc peste 
tot valea Mureșului. La Sintimbru, 
veche așezare, pomenită în istorie 
ca un toc unde ostile de țărani con
duse de Ion Corvin au înfruntat 
trufia semilunii, viața pulsează ca 
o inimă veșnic tînără. Lampa de 
petrol a fost scoasă și aici din ca
sete sătenilor ne mai fiind un obiect 
de trebuință, iar pe polițe_ sau in 
alt loc anume, sîntimbrenii au așe
zat unul cîte unul aparate de radio, 
peste 50 la număr în toi satuL Pe 
malul Mureșului se văd adesea 
zburdînd copiii de la grădinița se
zonieră din Galtiu, iar fumul ce se

CU SPRIJINULCa peste tot, și în comuna Bără- banț grija partidului și guvernului față de oamenii muncii crește tot mai mult. Locțiitorii Bărăbanțului sînt mîndri că în anii puterii populare comuna a fost electrificată, că au acum la îndemînă cămin cultural. Sînt apoi aici la Bărăbanț și alte multe fapte care oglindesc ajutorul pe care-1 acordă statul celor
FAPTE NEDEMNE♦In ultimii ani aparatul de radio a intrat tot mai mult în viața satului. Și multe aparate de radio sînt și la noi la Șard. Pînă aici toate bune. Numai că alta e lipsa. La noi la cooperativă bateriile se vînd de către gestionarul Cadar Viorel, pe sprinceană. Așa s-a petrecut zilele trecute, cînd a servit cu baterii pe Marian Farcaș iar pe Berchi Virgil a refuzat să-l servească, pe motiv că „nu mai are". A

Știați că...
...la cinema „Victoria" există 3 

ventilatoare plafon, care nu func
ționează, iar spectatorii filmelor 
trebuie să transpire — ca la baia 

Pe țărmuri mureșene
înalță din coșurile înalte ale fa
bricii de cărămidă vestește pînă de
parte în jur că muncitorii de aici 
sînt mereu la datorie. Muncesc pe 
întrecute cărămidarii. Alta le e via
ța. Cocioabelor, din vechea colonie 
le-au luat locul blocurile muncito
rești. Trecutului i-au fost șterse ur
mele.

Mai la vale, înfiptă parcă în coa
ma țărmului, străjuiește școala cea 
nouă din Teleac. Cătunul, nu mai 
pare izolat de așezările din jur. Și- 
apoi drîmbărenii, șeușenii și ciugu- 
deriii, sînt și ei martorii înnoirilor. 
Pămtnturile și le-au unit și aici să
tenii pentru a le lucra in chip nou. 
Pe drumul belșugului au pornit 
Bran Gheorghe, Puiu Ilie, Avram 
Petru. Au pornit rind pe rînd zeci, 
sute de săteni.

Cîntă ciocîrliile în miezul verii. 
Ciută flăcăi și fete. Se opresc moș
negii cu plete albe și ascultă. Gin- 
dese. Dau la o parte pentru o clipă 
cenușa de pe spuza amintirilor, dar 
întorc cu grabă mare fața de la tre
cut. Cîtă deosebire între ce a fost 
și ce este! Și uită moșnegii de plug 
și secere cînd în larga vale duduie 
tractoarele sau țîșîie secerătorile, 
combinele.

In luptă cu vechiul, noul a ieșit 
învingător încă în urmă cu 15 ani. 
S-au înroșit atunci apele Mureșului 
de sîngele vitejilor, dar din jertfă 
a rodit mugur de viață nouă. Și 
Mureșul în cursul său, de îniîlnește 
așezare mică sau mare, ia cu el și 
duce pînă departe cînt de victorii. 
La Limba, ca și în altă parte de 
mult nu. se mai găsesc oameni care 
să nu poată desluși tîlcul slovelor. 
Ordenii sînt și ei mereu cu fața 
spre răsărit, spre lumină. La cămi
nul cultural sala freamătă în zile 
de sărbătoare ca și peste săptăml- 
nă. Sutele de cărți din bibliotecă 
circulă din mină în mină. Mic și 
mare învață.

STATULUIce muncesc. De pildă, în ultimii ani Bărăbanțul s-a transformat complect. Au fost construite zeci și zeci de case noi. Multe din aceste case au fost construite cu împrumut a- cordat de stat. Așa, de pildă, Brea- zu Nicolae, Toth Dănilă și mulți alții locuiesc în case construite cu ajutorul acordat de statI. COMȘA
doua zi însă a fost servit cu baterii și Luca lenei. Acest gestionar, pe lîngă că servește pe sprinceană, mai are obiceiul de a vorbi și necuviincios cu unii cumpărători din sat iCredem că tovarășul Cadar nu are o atitudine justă și că asemenea lipsuri n-au ce căuta în activitatea cooperativei din Șard.S. N.
de aburi — în timp ce vizionează un 
film. ?

...la cișmeaua din centrul orașu
lui împrejmuirea de mai multe luni 
trage de moarte și nu are cine să 
o repare ?

...la cofetăriile din orașul Alba- 
Iulia, ale T.A.P.L. și cooperativei 
„Munca nouă", duminicile și în zi
lele călduroase nu se găsește înghe
țată sau alte produse răcoritoare?

...de cînd Mitru Marin este șeful 
secției ambalaje la Depozitul 
I.C.R.A. Alba-Iulia nu se mai ridi
că regulat ambalajul din unitățile 
O.C.L. Alimentara? Și acest fapt 
face ca unitățile să aibă spațiul o- 
cupat de ambalaje, neavînd unde-și 
depozita produsele necesare, ca ape 
minerale, bomboane și altele.

...în orașul Alba-Iulia buteliile de 
sifoane încărcate de către întreprin
derea „Horia“ nu conțin suficient 
acid, iar sifonul cind îl consumi 
seamănă cu apa simplă?

PETRUȘCA ION

Cine era Maria Muncuș în trecu
te vremi? O spune singură fără 
sfială: „Eram una din multele ca 
mine cu tinerețea ofilită pe moșiile 
lui Glilk". Cine este Maria Muncuș 
azi? Se găsesc cu sutele oamenii 
care să răspundă, căci numele har
nicei deputate e rostit cu respectau 
numai în comună sau raion, ci și 
în regiune. Din același anonimat a 
ieșit în anii vieții celei noi și Zdrînc 
Nicolae, la a cărui îndemn plcli- 
șenii nu dau înapoi chiar de trebuie 
să lupte cu greutățile. A fost în
demnul deputatului să se facă con
ducta de apă, sătenii au pus umă
rul. Tineri și bătrîni la un loc apoi, 
au răspuns la chemarea deputatu
lui și cînd a fost vorba să fie plan
tați cei 400 de nuci șt 80 de cireși.

Așezări noi, oameni noi pe țăr
muri mureșene. La Vințul de los 
numai în ultimii doi ani au fost ri
dicate aproape 200 de case. In cen
trul comunei sătenii și-au zidit că
min cultura! și se string de pe uli
țele cele mai mărginașe vintenii la 
cămin cînd aici prezintă program 
artiștii satului. Au vințenii cinema
tograf, pe ulițe și în case cîntă di
fuzoarele, iar de strajă sănătății să
tenilor din partea tocului stă zi și 
noapte medicul și întreg personalul 
dispensarului. In casele băieșiler 
din Valea Vinț strălucește becul, dt! 
lumină electrică se bucură vurpă- 
renii, iar la Mereteu ca o încunu
nare a voinței și muncii sătenilor 
se înalță mîndru căminul cultural.

Stau pe țărmul Mureșului. E zi 
caldă de vară și oamenii muncii 
din raionul nostru se gătesc pentru 
marea sărbătoare-: 23 August, ziua 
eliberării. Muncesc și cîntă. Răsună 
valea. Aici, pe țărmuri mureșene, 
peste tot în țară se înalță cînt de 
slavă partidului, patrie’ iubite, vieții.

S. POPESCU



Actualități culturale
I din tarile socialiste

Nota dc protest a guvernului R. D. Germane 
adresată S. 1). A., Angliei și franțeiBERLIN (Agerpres). — După cum anunță agenția ADN, la 30 iunie, guvernul Republicii Democrate Germane a remis prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehoslovace o notă reprezentanților diplomatici ai S.U.A., Angliei și Franței.Organizarea în Berlinul occidental a alegerilor pentru funcția de președinte al R.F.G. este caracterizată în notă ca o expresie a unei politici care nu urmărește realizarea unei înțelegeri în problema Berlinului occidental și slăbirea încordării în Germania. Această acțiune urmărește doar să mențină Berlinul occidental ca un focar de

provocări permanente și ea arată din nou că guvernul R.F.G. încearcă să împiedice încheierea unui a- cord în problema Berlinului occidental la conferința de la Geneva.In continuare în nota se arată că organizarea în Berlinul occidenta’ a alegerilor pentru funcția de președinte al R.F.G. este în contradicție cu poziția adoptată de ptiteriTe occidentale la Geneva, potrivit căreia „♦erfloriul Berlinului occidental nu este o parte a teritoriului Republicii Federale".In nota guvernului R.D.G. se a- trage atenția guvernelor puterilor occidentale asupra faptului că or-
---------------- ♦♦♦♦♦♦----------------

ganizarea acestor alegeri în Beri: nul occidental arată că guverna’ R.F.G. încearcă să continue cu aju torul Berlinului occidental politica de provocări împotriva R.D.G. și a altor țări europene. Guvernul R.D.G. exprimă un energic protest împotriva acestei acțiuni. Cei ce poartă vina pentru o astfel de politică trebuie să poarte întreaga răspundere pentru toate consecințele decurgînd din această situație.In încheiere, guvernul R.D.G. a- rată necesitatea de a se găsi la Geneva o soluție în problema Berlinului occidental care să facă cu neputință astfel de provocări pe viitor.
IN S. U. A.

Mare interes față de 
expoziția realizărilor U.R.S.S.NEW YORK (Agerpres). — TASS anunță: Expoziția realizărilor U.R.S.S. în domeniul științei, tehnicii și culturii de la New York a fost deschisă pentru vizitatori la 30 iunie, ora 11. Cu mult înainte de deschiderea expoziției în fața intrării s-a format un rind mare. După 10-15 minute de la deschidere. toate sălile expoziției au fost pline de vizitatori, iar peste o oră și jumătate au fost vîndute mai muft de 5.000 de bilete de intrare.

Prețurile cresc din nou și temperatura 
politică nestabilă a Turciei se ridicărSTAMBUL (Agerpres). — „Prețurile cresc din nou și temperatura politică nestabilă a Turciei se ridică" — transmite din Istambul corespondentul agenției Associated Press. „Guvernul primului ministru Adnan Ă'enderes, încercînd să stabilizeze economia zdruncinată a a- cestui aliat al N.A.T.O., permite crest'rea crețurilor cerealelor, pîinii, făinii, cărbunelui, biletelor de a- vion, etc.Nu va surprinde pe nimeni — scrie mai departe corespondentul a- genției Associated Press — dacă

♦♦

Industria vest-germană este atrasă 
tot mai mult în cursa înarmărilorBONN (Agerpres). — Industria vest-germană este atrasă tot mai mult în cursa înarmărilor.Potrivit buletinului de presă al Uniunii creșfin-democrate, „Deutschland Uniondienst", industriei Germaniei occidentale îi revine între 55 și 60 la sută din comenzile pentru înzestrarea Bundeswehrului. Co-

menzile militare de autovehicule, nave, echipament pentru unitățile de geniu și alt echipament militar, a- parate optice etc., au fost aproape în întregime repartizate firmelor vest-germane.In viitor, anunță buletinul, dustria vest-germană va primi ce în ce mai multe comenzi demament destinat Bundeswehrului. In anii 1961-1962, industria Germaniei occidentale va realiza un vast program de înzestrare a forțelor aeriene militare ale R.F.G.

in- din ar
Greva muncitorilor 
tipografi din AngliaLONDR\ (Agerpres). — De 13 zile se află în grevă 150.000 de muncitori din industria poligrafică din Anglia, care cer majorarea salariilor. Au încetat să mai apară 1.100 de ziare de dimineața și seară din provincie și o serie de publicații guvernamentale.La ședința din 30 iunie a comitetului executiv al sindicatului național al tipografilor a fost adoptată hotărirea de a recomanda membrilor de sindicat care lucrează în întreprinderile producătoare de cerneală tipografică să înceteze lucrul. ’ ' în ti- A- îna-

Știaț
in urma acestui fapt a încetat mod practic furnizarea cern»1 ii pografice ziarelor din Londra, ceasta poate avea ca rezultat ca următoarele zile să înceteze să pară ziarele din capitala Angliei. In mai multe regiuni greva a început să dea uneTe rezultate.
Sfn cîteva rînduri
★ Reforma agrară promulgata în Cuba la 17 aprilie a început să fie tradusă în viață prin exproprierea unor pămînturi aparținînd mai multor societăți americane precum și a moșiilor adepților fostului dictator Batista.Presa engleză relatează despre noile acte de samavolnicie polițienească din Uniunea Sudafrica- nă. La 29 iunie poliția a împrăștiat o demonstrație a africanilor din Durban arestînd 41 de persoane între care 38 de femei.

... din boabele de soia care cresc 
în laponia se prepară peste 300 de 
produse alimentare și industriale. 
De aceea soia este denumită in 
glumă „vaca verde". Din semințele 
de soia se prepară lapte dulce și 
acru, brînză, caș, săpun, linoleum, 
mase plastice, coloranți. celuloid și 
fibre (lină de soia).
... cea mai veche plantă cultivată 

este griul, iar a doua — inul. A- 
cesta a început să fie cultivat cu 
aproximativ 9.000 de 
mai întîi în regiunile 
Indiei.

. . . ceaiul chinezesc 
pentru prima dată în Europa de 
marinari portughezi în anul 1517. 
Ceaiul chinezesc a apărut în Rusia 
în prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea, iar mai tirzru la Tula a 
fost produs și primul samovar. In 
prezent ceaiul este aclimatizat nu 
numai in Crimeea, unde rezistă la 
o temperatură de minus zece grade, 
dar pe litoralul Mării Negre, în 
multe regiuni din R.S.S. Gruzină 
și chiar în cele mai înalte regiuni 
din nordul Caucazului.

... acum 46 de ani căpitanul en
glez Scott, înapoindu-se dintr-o ex
pediție la Polul sud, a murit în
ghețat nereușind să ajungă la de
pozitele lui de alimente. Recent, a- 
ceste depozite au fost descoperite și 
cutiile de conserve trimise în An
glia la Institutul pentru cercetarea 
conservelor din Middlesex. Peter

ani în urmă, 
muntoase ale

a fost adus

febra care a ajuns la apogeu în luna mai, cu prilejul demonstrațiilor pro și contra fostului președinte Is- met Inonu, va reveni. Inonu, în ciuda celor 75 de ani ai săi, și membrii tineri ai partidului său republican popular de opoziție sînt pe cale să iasă din nou pe străzi pentru a ataca guvernul cu toate că pînă la alegerile generale mai sînt doi ani.Corespondentul agenției Associated Press se referă apoi la creșterea costului vieții „In cursul ultimelor 10 luni —• scrie el — costul vieții a crescut cu încă 35 la sută. O statistică neoficială compara nivelul prețurilor din luna trecută ia 235 față de 100 în ianuarie 1952".încercînd să-și întărească economia sa, guvernul turc a luat măsuri similare cu a altor țări occidentale, printre care devalorizarea, restringerea consumului intern și lărgirea exporturilor.In încheierea corespondenței sale, trimisul agenției Associated Press scrie că tulburările politice din Turcia nu se datoresc numai creșterii costului vieții. „Atitudinea guvernului Menderes față de presă și de cei care nu sînt de" acord cu politica sa, suprimarea libertăților civile, tacticile opoziției, lupta dă dintre partide, toate au un de jucat în această situație".
• syi ca • • •

crn- rol

Scott, fiul exploratorului a fost 
uitat să guste aceste alimente, 
a constatai că conservele de limbă 
de vacă, sardele, fasolea cu sos de 
roșii și dulceață de struguri s-au 
păstrat perfect.

... limba și dinții unor animale 
sînt uniți formînd un singur organ. 
Astfel, limba pinguinului este aco
perită de niște țepi ascutiti. Limba 
melcului obișnuit de gradină care 
trăiește in America are 135 rinduri 
de dinți — cite 105 pe fiecare rind. 
Cînd mănincă acest melc folosește 
14.175 de dinți.

... pescarii din Orientul fndepir- 
iat au prins un pește neobișnuit. 
Pe spinarea lui și în spatele ari
pioarelor se află prinsă o foiță sub
țire de masă plastică cu următoarea 
inscripție în limba engleză „Insti
tutul de piscicultură, stalul Wa
shington, S.U.A.". Peștele a trecut 
prin Oceanul Pacific, străbătînd mii 
de km de la institut în direcția 
nord spre peninsula Kamciafka, a 
intrat în marea Okoțk apoi în flu
viul Ude unde a f<5sl prins. Acest 
fapt este un indiciu prețios pentru 
migrarea peștilor.

.. .pe fundul mărilor din Orien
tul îndepărtat la o adîncime de 
4-270 metri trăiește racul de Kam- 
ciatka. Femela cîntărește 12 kg. 
iar masculul pînă la 7 kg. Din car
nea acestui rac se pregătesc con
serve foarte gustoase, iar carapa
cea lui este îngrășămînt valoros.

in- 
E!

Pentru prima oară la școală
După zădărnicirea rebeliunii feu

dale, Comitetul provizoriu pentru for
marea Regiunii Autonome Tibet ane a 
luat măsuri pentru generalizarea în- 
vățctmîntului elementar obligatoriu. 
Numai în regiunea Danan de pil
dă, s-au înființat de curînd peste o 
sută de școli elementare și 7 școli 
medii. Un mare număr de copii ai 
iobagilor și păstorilor care pînă a- 
cum n-au avut posibilitatea să înve
țe carte au fost primiți în școlile e- 
lemen'are. Cursurile au început a- 
cum la începutul verii pentru a per
mite copiilor să recîștige timpul 
pierdut. Guvernul popular a trimis 
de curînd în Tibet un mare număr 
de profesori și învățători. In 1957, 
guvernul din Lhasa a înființat în 
acest raion 7 școli elementare, dar 
nobilii tibetani care interziceau co
piilor de iobagi să învețe carte le-au 
închis și desființat. In prezent, în 
raionul Țziao gian funcționează 26 
școli elementare noi în care s-au 
înscris pes'e 2.800 fii de țărani și 
păstori.

Copiii de țărani studiază 
muzica

RecenL într-o comună populară 
din județul Țunhua (provincia He
bei), s-a deschis o școală de mu
zică. Ea este frecventată de 70 de 
copii de țărani, care își consacră 
o parte din timp muncii și alta stu
diilor. Cu sprijinul Orchestrei filar
monice centrale a R. P. Chineze, 
elevii au învățat să etnte la diferite 
instrumente chineze și europene ca 
erhu, flaut, pian, vioară, clari
net. Elevii școlii dau regulat con
certe pentru membrii comunei.

Expediție științifică în 
regiunile neexplorate 

ale Guineei
Cunoscutul folclorist ceh, L. Pa

rizek, însoțit de un reporter cine- 
matog-afic. întreprinde o expediție 
științifică prin ținuturile puțin ex
plorate ale Guineei.

Zilele trecute L. Parizek, care ca
lă1 orește cu o mașină Skoda-Spar- 
tak, a ajuns in zona pădurilor vir
gine din masivul Fouta-Djalon. 
Scopul călătoriei lui Parizek este 
să studieze folclorul populației din 
aceste ținuturi. Primele imagini 
realizate de reporterul cinematogra
fic și observațiile făcute de Pari
zek au și sosit la Praga. Cu ajuto
rul lor au fost întocmite filme do
cumentare, care rulează în momen
tul de față pe ecranele cinemato
grafelor din capitala Cehoslovaciei.

50.000 artiști dramatici 
amatori

Formațiile de artiști amatori din 
R. P. Ungară au cunoscut în ulti
mul timp o deosebită dezvoltare. In 
prezent in cadrul întreprinderilor 
și localităților din țară funcționea
ză 5.000 echipe de teatru care cu
prind un număr de 50.000 de artiș
ti amatori.

Anul acesta repertoriul forma
țiilor de artiști amatori s-a îmbo
gățit considerabil, ridieîndu-se to
todată nivelul artistic al spectaco
lelor. Repertoriul teatrelor de ama
tori cuprinde în cea mai mare par
te lucrări ale autorilor unguri con
temporani, precum și piese progre
siste ale literaturii universale.

Concursul național 
de teatru

Recent s-a încheiat prima etapă 
a concursului național de teatru 
din R.P. Bulgaria. Timp de o săp- 
tămînă pe scenele teatrelor din în
treaga țară s-au prezentai peste 29 
de piese bulgare, dintre care 21 de 
lucrări ale autorilor bulgari contem
porani. Colectivele care s-au evi
dențiat la concursurile raionale vor 
concura acum la Sofia. Pe scena 
Teatrului Popular „Krîstiu Sarafov" 
se prezintă piese montate de dife- 
te teatre din capitală și alte orașe 
ale țării. Spectatorii bulgari mani
festă un deosebit interes atît față 
de spectacole cit și față de recen
ziile și discuțiile pe marginea pie
selor prezentate la concurs.

Recent colectivul Teatrului Popu
lar „Krîstiu Sarafov" a prezentat 
piesa lui L. Strelkov „Zile de neui
tat", care redă evenimentele din a-

junul lui 9 septembrie, precum șl 
comedia „Piatra din baltă" de scrii
torul contemporan Gheorghi Ka- 
raslavov.

Teatrul din Pleven a prezentat 
spectatorilor din Sofia piesa lui 
13. Bolgar „Cea de-a 17-a aniver
sare" în care autorul tratează • 
problemă foarte actuală și impor
tantă — răspunderea părinților 
pentru educația copiilor.

Teatrul popular din Tlrnovo a 
debu'at pe scena din Sofia cu pie
sa „Primăvară Zbuciumată" de L 
Peev. consacrată satului bulgar de 
astăzi.

Creații ale artei aplicate
In ultimul timp în R. P. D. Co

reeană arta aplicată, care are o ve
che tradiție în această țară, a luat 
o mare dezvoltare.

In comparație cu anul trecut pro
ducția obiectelor de artă a ateliere
lor meșteșugărești a crescut de trei 
ori, iar sortimentul acestora este de 
cinci ori mai bogat. Devin din ce 
în ce mai populare obiectele de ar
tă din lac, precum și cele din lemn, 
metal piatră și paie.

Un mare număr de creații ale ar
tei aplicate sint exportate. întreprin
derile manufacturiere din Phenian 
vor exporta anul acesta peste. 
70.000 de articole.

Cu începere din anul acesta, ins
talațiile întreprinderilor meșteșugă
rești au fost exțjnse aproape de 
două ori. Ca rezultat, se pot produ
ce anual peste 600.000 
de artă aplicată.

de obiecte

Atelierul de porțelan artistic din 
Phenian produce zilnic mari canti
tăți de flori, servicii de ceai, sticle, 
de vin, cutii pentru perii și altele.

In vederea sporirii producției de 
obiecte de artă din porțelan, statul 
a cons'r uit la Phenian un cuptor 
cu o capacitate anuală de 100.000 
de articole. Acesta va fi dat în 
folosință în cursul anului curent.

La fabrica de sticlă din Nampo 
se produc anul acesta 800.000 de o- 
biecte artistice. In același timp la 
atelierele de broderie artistică din 
Phenian și Kaisung vor fi realizate 
160.000 de broderii de tot felul.

Primul congres al 
mongoliștilor

In R.P. Mongolă s-a desfășurat 
o largă pregătire în vederea primu
lui Congres internațional al ling- 
viștilor-mongoliști, care va aveO^ 
loc în septembrie anul acesta 
Ulan Bator. La Congres vor parti^ 
cipa cunoscuți oameni de știință- 
mongoliști, specialiști în domeniul 
limbii și literaturii mongole din 26 
de țări, printre care reprezentanți 
din Uniunea Sovietică, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R. P. Ungară, 
S.U.A., laponia, Anglia, Franța, 
R. F. Germană și din alte țări.

Institutul de limbă și literatură 
de pe lingă comitetul de știință și 
invățămint superior din R. P. Mon
golă, publică pen'ru Congres o se
rie de lucrări în problemele limbii 
și folclorului mongol. Astfel a apă
rut o culegere de zicători mon
gole și trei opere epice din literatu
ra buriată.

Oamenii de știință mongoli vor At 
prezenta la Congres rapoarte des
pre rezultatele cercetărilor lor știin
țifice in domeniul studierii limbii șl 
literaturii mongole. De asemenea 
vor fi prezentate rapoarte despre li
teratura beletristică contemporană 
mongolă, despre genurile cîrdecelor 
populare și altele.

La Congresul mongoliștilor vor 
prezenta rapoarte și oamenii de 
știință din R. D. Germană, R, P. 
Polonă, Finlanda și alte țări.

Primul teatru al muncito
rilor și țăranilor din 

Turingia de sud
Recent, în orășelul Bauerbach 

din Turingia de Sud a avut loc 
primul spectacol prezentat de co
lectivul primului teatru muncito
resc și țărănesc din această regiu
ne. Colectivul teatrului, compus din 
120 muncitori, țărani, tineri și sol-, 
dați a prezentai în cinstea celei “ 
de-a 200-a aniversări a nașterii 
marelui dramaturg german Fried
rich Schiller, piesa acestuia ,.Wil
helm Tell". Spectacolul s-a bucurat 
de un succes răsunător.RadaMia «; administrația: Alba-Iulia. Piața ..1 Mai" nr. 14. Tel. 739 — Tiparul: Intr. ,.Horia“ — anii. Poligrafică A.-Iulia, tel. 501. — c. 1.625 — 6TAS 3452-52.


