
Ședin|a plenară a C.C. al P.M.R.
a 
a 

C. C. al P.M.R., la care au luat par
te. in afară de membrii și membrii 
siml anți ai Comitetului Central, 
primii secretari ai Comitetelor re
gionale P.M.R., șefii și adjuncții 
șefilor de secție ai C. C. al P.M.R., 
min.ș'rii și miniștrii adjuncți, pre- 
s- mț : Comitetelor executive ale 
Sfa'uril'T populare regionale, cadre 
conducătoare ale sindicatelor, U- 
nhmii Tineretului Muncitor și altor 
organizații de masă, redactori ai 

.--eior centrale, precum și alți a»- 
tiviș'i de partid și de stat.

!n zilele de 13 și 14 iulie a.c. 
avut loc ședința plenară lărgită

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C. C. al P.M.R., a pre
zentat plenarei raportul cu privire 
la realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al Il-lea al P.M.R. în do
rn-niul dezvoltării economiei națio
nale și creșterii bunăstării oameni
lor muncii, precum și propunerile 
de noi măsuri pentru ridicarea ni
velului de trai al poporului munci
tor.

In urma dezbaterilor care au a- 
vut loc, plenara a adoptat în una
nimitate raportul și propunerile pe 
care le cuprinde, adoptînd hotărîri 
corespunzătoare.

ședinței plenare a C.C. al P.F1.R.
Ședința plenară lărgită a Comi

tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn din 13-14 iulie 1959, 
aprobînd raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
privire la realizarea sarcinilor tra
sate de Congresul al 11-lea al

P.M.R. în domeniul dezvoltării e- 
conomiei naționale și creșterii bu
năstării oamenilor muncii, precum 
și propunerile de noi 
tru ridicarea nivelului 
poporului muncitor

măsuri pen- 
de trai al
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Meșteșugarii de la cooperativa 
„Munca nouă" din Alba-Iulia, ho- 
tărîți să întîmpine marea sărbătoa
re de la 23 August cu realizări cît 
mai rodnice, obțin însemnate suc
cese în întrecerea socialistă.

Planul producției globale indus
triale pe trimestrul II al acestui an 
a fost realizat în proporție de 
115,60 la sută, iar la prestări de

de seama
serviciu 206,46 la sută. La toate 
sortimentele planul a fost îndepli
nit și chiar depășit, iar prețul 
cost a fost redus și el simțitor.

Printre rezultatele cele mai 
moașe obținute în întrecere se 
mără cele ale secțiilor dentară nr. 
2 — 590 la sută, cofetărie — 171,3 
la sută șț.tîmplărie — 110 la sută.

de
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Cu planul semestrial îndeplinit
1. Majorarea salariilor tarifare 

ale tuturor categoriilor de salariați, 
scutirea de impozite pe salariile pînă 
la 500 iei lunar șf reducerea impo
zitului pe salariile pînă Ia 1.500 lei 
lunar;

a) Majorarea salariilor tarifare 
ale MUNCITORILOR în medie cu 
10 la sută, diferențiați pe ramuri 
și categorii de calificare; împreuna 

• u reducerea impozitului pe salarii, 
reșferea salariului net va fi de 14 

ia sută.
Se va asigura o creștere mai în

semnată a salariului net la catego
riile inferioare de salarizare, creș
tere care va atinge 20-23 la sută.

împreună cu îmbunătățirea sala
rizării efectuată în anii 1957-1958, 
nivelul veniturilor nete, provenite 
din salari*, aie muncitorilor va creș
te în medie cu 34 la sută față de 
1956.

b) Salariile tarifare ale MAI
ȘTRILOR se vor majora cu 20 la 
sută în medie.

c) Se vor majora cu 8 Ia sută în 
medie, diferențiat pe ramuri și 
funcțiuni, salariile PERSONALU
LUI TEHNIC INGINERESC SI 
ADMINISTRATIV din unitățile pro
ductive, precum și ale lucrătorilor 
din aparatul de stat și din unitățile 
bugetare. Prin reducerea impozitu
lui pe salarii, creșterea salariului 
net va fi în medie de circa 11 la 

•*,ută, procentul de majorare fiind 
nai accentuat pentru categoriile in
ferioare de salarizare a căror creș
tere depășește 20 la sută.

d) Salariile PERSONALULUIPERSONALULUI 
OPERATIV DIN COMERȚUL SO
CIALIST se vor majora în medie 
eu circa 18 la sută. împreună cil 
reducerea impozitului pe salarii ur
carea medie a salariilor lucrătorilor 
din comerț va fi de peste 20 Ia su
lă. iar a categoriilor inferioare de 
salarizare, de aproape 30 la sută.

e) Salariile tarifare ale ÎNVĂȚĂ
TORILOR ȘI PROFESORILOR 
DIN 1NVAȚAMINTUL GENERAL, 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC se 
var majora în medie cu 24 la sută, 
la unele categorii procentul de creș
tere ajungînd la peste 35 la sufa.

Ținînd seama și de reducerea 
impozitului pe salarii, învățătorii și 
profesorii vor obține o creștere a 
veniturilor din salarii în medie cu 
30-44 la sută.

f) Soldele cadrelor MINISTERU
LUI FORȚELOR ARMATE SI 
MISTERULUI AFACERILOR 
TERNE se vor majora, după cum 
urmează :

SOLDELE OFIȚERILOR SI 
NERALILOR DIN MINISTERUL 
FORȚELOR ARMATE cu 20-22 la 
sttfM:

SOLDELE OFIȚERILOR SI GE
NERAI ILOR DIN TRUPELE MI
NISTERULUI AFACERILOR IN
TERNE, aparatul de securitate, mi
liție și unități asimilate cu 15 la 
sută pînă la 20 la sută.

SOLDELE SUBOFIȚERILOR DE 
FRONT, TEHNICI ȘI DE SERVI
CIU cu 15 la sută pînă la 20 
sută.

Se introduce solda de grad 
pentru subofițeri, realizîndu-s'e 
fel un sistem unic de 
pentru toate cadrele militare.

Se vor lua măsuri pentru a se 
satisface complect, în termen 
'-I mul* 3 ani, cerințele de locuințe 
ale, căurelor M.F.A. și M.A.I.

g) /Majorarea salariilor muncito-

rilor și celorlalte categorii de saia- 
riați nu afectează drepturile acesto
ra la alocațiile de stat pentru cocii, 
burse pentru elevii și studenții me
rituoși, reduceri de taxe 
alte înlesniri legate de 
lariului tarifar.

2. Stabilirea pensiilor 
pii mai juste și majorarea tuturor 
categoriilor de pensii.

a) PENSIILE DE BATRINEȚE 
se vor majora în medie cu 63 la 
sută. Pensia de bătrînețe va fi de 
cel puțin 350 lei și se va ridica 
pentru unele categorii de salariați 
pînă la 1.200 lei pe lună.

Cuantumul pensiei se va stabili 
în raport cu grupa de muncă, sa
lariul mediu tarifar și vechimea în 
cîmpul muncii. La determinarea 
drepturilor de pensie, se va lua în 
considerare fie media salariilor tâ- 
*• fare din ultimul an de activitate, 
fie dintr-o perioadă de 5 ani conse
cutiv din ultimii 10 ani de zile de 
activitate în cîmpul muncii, la a- 
legerea salariatului.

b) PENSIILE DE INVALIDITA
TE DIN ACCIDENT SAU DIN 
BOALA vor spori în medie cu 48 
Ia sută și vor fi cuprinse între 35- 
100 Ia sută din salariul tarifar pe 
care muncitorul l-a avut înainte de 
invaliditate în raport cu gradul de 
invaliditate, vechimea în producție, 
condițiile de muncă și împrejurările 
în care s-a produs invaliditatea.

Pensionarii de invaliditate de 
gradul I provenită din cauză de 
accident de muncă sau boală pro- 
fesionalăk vor primi și o indemni
zație de însoțitor de 200 lei lunar 
iar în cazul cînd invaliditatea pro
vine din boală sau accident în a- 
fară de muncă, un spor de însoțitor 
de 100 lei lunar.

c) PENSIILE PENTRU URMA
ȘI se vor majora în medie cu 62 la 
sută și se acordă copiilor minori, 
soției, soțului și părinților, fraților 
și surorilor care se aflau în întreți
nerea salariatului. Cuantumul pen
siei se va stabili în raport cu pen
sia susținătorului decedat și cu 
numărul urmașilor cu drept de pensie.

d) Se vor majora pensiile 
I.O.V.R. cu 41 la șută în medie, la

școlare și 
nivelul sa-

pe princi-

(Continuare în pag. 4-a)
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Colectivul de muncă de la Iprod- 
coop din Alba-Iulia, antrenat în în
trecere, și-a îndeplinit și depășit 
lună de lună planul de producție, 
obținînd însemnate succese în creș
terea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost.

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă în cinstea glorioasei aniver
sări de la 23 August, harnicii mun
citori de aici și-au îndeplinit pla
nul semestrial în proporție de

102,71 la sută. Paralel cu îndepli
nirea planului, productivitatea mun
cii pe semestrul I al acestui an a 
crescut cu 12.1a sută față de plan, 
iar prețul de cost a fost redus nu
mai în trimestrul I cu 3,44 la sută 
față de sarcina planificată, reali- 
zîndu-se peste 32.000 lei economii.

Fruntași în întrecerea socialistă 
s-au situat muncitorii din secția 
tîmplărie, care, pe lîngă depășirea 
planului, au dat și mobilă de calitate.

Noi familii $e țărani 
muncitori pe drumul 
gospodăriei colective

Ea Cricău, hotărîrea țăranilor 
muncitori de a păși spre gospodă
ria colectivă, bogat izvo-r de belșug 
și bunăstare crește tot mai mult.

Astfel, în ultima săptămînă la 
Cricău, celor 70 familii de țarani 
muncitori care au cerut să ia ființă 
și în satul lor o gospodărie colecti
vă, li s-au alăturat încă aproape30 
de familii, în frunte cu Șandru Flo
rian. președintele întovărășirii „1 
Mai“, Truța Florian și Mădăraș 
Ion, deputați și alți țărani din rfn- 
dul întovărășiților.

Din suprafața de teren înscrisă 
pînă în prezent în gospodărie, 25 
la sută este cu vie pe rod, ceea ce 
face ca viitoarea gospodărie colec
tivă să aibă*, pe lîngă terenul ara
bil, și o ramură de producție viti
colă importantă, care să asigure 
venituri importante membrilor.

•
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In primele 10 zile s

La Atelierul de zonă C.F.R. din ( 
Alba-Iulia, trimestrul II al acestui > 
an s-a încheiat cu rezultate frumoa- ? 
se: îndeplinirea planului de pro- \
ducție la toți indicii. )

Odată cu începerea trimestrului )
III a început și întrecerea în cins- > 
tea zilei de 23 August, marea săr- ? 
bătoare națională a poporului nos- ) 
trul. ' )

In primele zece zile ale celui < 
de-al treilea trimestru graficul pro- ) 
ducției arată următoarea situație: ?
planul de producție a fost îndepli- ) 
nit în proporție de 120 la sută. E- > 
chipa condusă de tov. Marian I. r 
și-a depășit sarcinile de plan cu ) 
i 1 la sută, cea a tovarășului Pleșa ) 
Petru, Dreghici Artenie și Zdrînc ? 
Petru — cu cîte 10 la sută. \

■xza--------------------- ■
Oamenii muncii 4in raion au primit cu entuziasm Hotărîrea plenarei C. C. al P. M R. <

însuflețite adunări și mitinguri
Rccen'a Hotărîre a plenarei C.C. 

al P.M.R. privind noile măsuri 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
poporului nostru muncitor a fost 
primită de către oamenii muncii din 
raion cu un entuziasm deosebit.

La fabrica de încălțăminte „Ar
deleana" din oraș, cu prilejul unui 
însuflețit miting ce a avut loc ieri, 
numeroși muncitori, luînd cuvîntul 
și-au manifestat marea bucurie față 
de noile măsuri menite să ducă la 
creșterea și mai puternică a nive
lului de trai al oamenilor muncii.

Comunista Moldovan Ana, în cu
vin, ul luat, a spus: „Mă bucură 
nespus de mult această hotărîre și 
ca răspuns grijii ce ne-o poartă 
partidul, voi munci în așa fel ca să 
sporesc și mai mult volumul econo
miilor.

— Partidul nostru — a spus în
tre altele iov. Lidian Matei ■— ne

9 S»

dovedește din nou, ca de atîtea ori, 
că în centrul politicii sale stă gri
ja față de traiul celor ce muncesc. 
Recenta hotărîre e o puternică do
vadă a acestui fapt, iar noi ne an
gajăm să răspundem prin fapte a- 
cestei înalte griji.

La întreprinderea ..Horia" și ate
lierul „Ardealul" din oraș au avut 
de asemenea loc însuflețite adunări 
pe secțiii ale muncitorilor, ingineri
lor și funcționarilor. MărgineanTo- 
ma, Nicoară loan, Crișan Cornel, 
Toderici Nicolae, Bîldea Sabin și 
alti muncitori de la întreprinderea 
„Horia", muncitorii Henig Ștefan, 
Nagy Gheza, Cioca Horia, Metesan 
Ștefan și alții, de la atelierul „Ar
dealul" în cuvîntul lor au arătat a- 
dînca recunoștință pentru grija pe 
care o poartă partidul celor ce 
muncesc.

Venituri mari
Colectiviștii din Micești desfășoa

ră în aceste zile o însuflețită între
cere!, pentru a întîmpina marea săr
bătoare a eliberării cu angajamen
tele luate în răspunsul la chemarea 
colectiviștilor din Nădăștia Infe
rioară îndeplinite și chiar depășite.

îngrijite bine, legumele s-au dez
voltat frumos și dau acum rod' bo
gat. Pînă în prezent, de pildă, co
lectiviștii au realizat din valorifi
carea legumelor prin contractări 
pes*e 80.000 le’i.

In clișeu: Un nou transport de 
legume ia drumul spre unitățile de 
desfacere.

In anii vieții noi Oameni entuziaști
Consfătuirea de producție a luat sfîrșit. Acest lucru s-a petrecut la 

Depoul C.F.R. Teiuș cu săptămîni in urmă. S-au strîns la sfat meca
nici și fochiști, s-au strîns pentru a-și spune cuvîntul toți meșterii a- 
telierelor. Și, dacă naviganții s-au arătat hotărîți să facă cunună zilei 
de 23 August din sute de kilometri parcuși, din remorcări de trenuri 
cu supratonaj și din tone de combustibil economisit, .staticii", cei 
ce dau a doua viață locomotivelor, s-au angajat să cinstească marea 
sărbătoare cu reparații de cea mai bună calitate.

Zilele au prins a se scurge apoi. Ecoul însuflețitelor angajamente 
Insă, ca și cel al biruințelor deja dobîndite stăruie în toate ungherele 
depoului. Un mecanic sau altul, întors din cursă urează drum încunu
nat de succese altuia gata de plecare. Un fochist întors și el, împăr
tășește ortacului de schimb păreri privind mersul locomotivei. Și pe 
drum de fier pleacă și se întorc în depou una cite una locomotivele, 
în fapt de zi ca și în miez de noapte.

In hala mare a depoului intră locomotiva cu Nr. .50643. O ia în 
„primire" echipa de monteori, de reparații curente și spălări condusă 
de comuniștii Suciu Traian și Rusan Nicolae.

— E obosită biata... — găsește cu cale să facă o glumă comunis
tul Breaz Ion, unul din cei mai vîrstnci din echipă.

Cei tineri rid, dau ocol locomotivei.- Privirile lor aleargă peste trn- 
pu-i tuciuriu, îi pătrund chiar și-n măruntaie.

— De-i obosită ori ba om vedea noi. Lucru sigur însă e faptul c6 
a încăput pe mîini bune — se pomenește spunîndu-și părerea candi
datul de partid Urdea Dumitru.

In cîteva cuvinte apoi, comunistul Suciu Traian le arată celor din 
echipă ce au de făcut. Și munca începe. Cheile prind cu putere în 
brațe șuruburile, ciocanele și pilele își încep cîntul. Se ajustează cu
zineții de bielă și darea locului de strîngere, se lucrează la luarea jo
cului capetelor de cruce, la înlocuirea garniturilor metalice la piston 
partea dreaptă.

Cu îndemînare și pricepere muncesc toți cei din echipa condusă de 
comuniștii Suciu Traian și Rusan Nicolae. Candidatul de partid Ba
log Gheorghe lucrează tot așa de bine ca și comunistul Nicula Gheor
ghe, care i-a împărtășit multe din tainele meseriei, iar comunistul 
Macarie Vasile, învățind din experiența comunistului Breaz Ion, ni
ci cînd nu și-a făcut de rușine ortacul.

Ca mîine locomotiva cu Nr. 50643 va intra din nou în circulație, 
trăgind după ea lung șir de vagoane. Și acest lucru va constitui pen
tru echipa de monteori, reparații curente și spălări o nouă victorie 
închinată zilei eliberării. De altfel din șirul succeselor obținute de 
muncitorii depoului la încheierea trimestrului II ca: planul îndepli
nit pe iunie la producția globală înproporție de 103,68 la sută, 492,5 
tone combustibil convențional economisit, depășirea planului la spălări 
cu 2,38 la sută, și echipei comuniștilor Suciu Traian și Rusan Nicolae 
îi revine o părticică.



Carnet cultural Sarcini deosebit de importante în fata 
cooperației sătești

Cea de-a 27-a premieră a teatrului 
de păpuși „Prichindel*
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De-a lungul celor 27 de premiere 
și a rutelor de spectacole colectivul 
teatrului de păpuși „Prichindel" a 
reușit să-și schimbe „porecla" în 
renume. A urcat, treaptă cu treap
tă, scara succeselor. Și, dacă cu 
prilejul prezentării piesei „Aladinși 
lampa fermecată" părerea unora 
dintre spectatorii mici șl mari, a 
fost că pe linia măiestriei artistice 
harnicul colecția s-ar situa de a- 
cam pe poziții stabilizate, noua pre
mieră vine și dezminte cu tărie a- 
»est lucru.

„Povestea porcului", dramatizare 
de Veronica Porumbacu și V. Fili- 
poiu, după cunoscutul basm al lui 
Ion Creangă, a pus la grea încer
care nu numai regia artistică și 
scenografia, ei întreg colectivul 
teatrului. Cadrul de basm trebuia 
treat prin feeria tablourilor, perso- 
nagiile pozitive și negative trebuiau 
să fie rezultat al contrastelor, re
zultat al unei mînuiri iscusite și a 
unor voci adecvate. Iafă deci cile 
grobteme își așteptau rezolvarea.

Ca in oricare domeniu de activi
tate însă, și tn ma
terie de artă reu

șită își are seva în hotărîrea cu 
care se pornește la drum. Colecti
vul teatrului „Prichindel" în frunte 
ga Petru Diaconu, regizor, a por
nit hotărît, a studiat, a muncit. Și, 
a. reușit. Povestitorul a început cu 
„a fost odată", așa cum își încep 
povestea bunicii la gura sobei în 
serile de iarnă, cortina a încetat de 
a mai fi stavilă curiozității specta
torilor și pe scenă au apărut prime
le personagii moșul (Dumitru Ma
tei) și baba (Maria Matei) într-un 
reușit tablou și o iscusită interpre
tare. i

De la început se poate afirma, și 
acest lucru fără rezerve, că și de 
astădată, ba chiar mai mult sceno
grafia și-a spus puternic cuviniul. 
Ar fi însă prematur să se facă în 
atest sens o apreciere după felul 
oum a fost realizat din punct de ve
dere scenografic numai primul ta
blou. In cele zece tablouri care ur
mează partea scenografică, reali
zare de mare merit a pictorului 
Avram Mentzel, dă o nuanță tot 
mai strălucitoare conținutului pie
sei, crează din ce în ce mai suges
tiv caracterul de basm al acțiunii.

Transportată din modesta căsuță 
a moșului și a babei, prin apariția 
pe scenă a purcelului (păpușă rea
lizată cu mult gust artistic și mî- 
nuită cu pricepere de Nuțy Hă- 
prian), acțiunea intră neforțat pe 
făgașul basmului tn palate împără 
teșii. Și acțiunea se întregește. A- 
par noi personagii. împăratul (Gh.------

Colectiviștii din Cistei
au început treierișul

La gospodăria eolectivă din Cis
tei bătălia pentru strîngerea recol
tei bogate de păioase se desfășoară 
din plin. îndată ce culturile de orz 
și grîu au dat în pîrgă, colectiviștii 
au început secerișul. Cu secerăto- 
rite-legători de la S.M.T., cu coa
sele și secerile ei au terminat de 
secerat cele 10 hectare semănate eu 
orz și acum dau bătălia pentru a 
termina de recoltat griul, care pînă 
în prezent a fost secerat în propor
ție de p'ste 90 la sută.

Paralel cu secerișul, colectiviștii 
au transportai orzul la arie și au 
început treierișul, producția la orz 
fiind peste 2.000 kg la hectar. De

Ar putea fi altfel
Dacă te abați pe la magazia gării 
din Alba-Iuiia este imposibil să 
nu-ți atragă atenția cele cîteva 
mormane țuguiate de pămînt. S-a 
curățit pavajul de noroiul adus de 
camioanele ce zilnic vin și pleacă 
din fața magaziei, s-a strins gră
mezi și acolo a rămas. Și-apoi nu-i 
numai ații. In dreptul magaziei, ex
pusă deteriorării, stă trudită de

Bărbănțan), împărăteasa (Elena 
Hațegan), Mădălina (Țuky Huiu), 
logofătul Rămurica (Gh. Hăprian), 
curteanul Buturugă (Viorel Oan- 
cea), voievodul de Țară Caldă 
(Coco Silivestru), voievodul ' de 
Țară Rece (Dumitru Matei). Ceea 
ce reține a’enția spectatorilor pe 
lingă mînuirea păpușilor, mînuire 
de înaltă poziție artistică, este fap
tul că, cu toată mulțimea persona
giilor scena totuși nu este încărcată 
și acțiunea poate fi ușor urmărită. 
Acest lucru vine și scoale din nou 
in relief iscusința scenografului 
care a izbutit să creeze atmosfera 
de palat doar prin cîteva elemente 
decorative simple.

In sflrșit, în următorul tablot, 
după ce podul de aur peste „Rlpa 
neagră" a fost construit prin forța 
magică a purcelului, care este de
dublarea voinicului Gheorghe (Vio
rel Oancea), vrăjit de baba Hîrca, 
acțiunea se desfășoară din nou în 
casa babei și a moșului. Și dacă 
aici se intlmplă inevitabilul (Mădă
lina pen'ru a-l scăpa de vrajă pe 

Gheorghe, seara 
cînd acesta capătă

înfățișarea omenească aruncă pielea 
de pere în foc), acest lucru crează 
cîmp de desfășurare următoarelor 
tablouri. Intrind și mai mult în pu
terea babei Hîrca, Gheorghe dispa
re, iar Mădălina, credincioasă iu
birii ce-i poartă, pleacă în căutarea 
lui. Drumul Mădălinei însă nu este 
ușor. De la soare-răsare la miază
zi, de la soare-apune la miază
noapte,piedicile se țin lanț. In sce
nă liberă, fără alte elemente deco
rative declt sorii care apar și dis
par, tablourile sînt totuși deosebit 
de puternice, lipsa decorurilor fiind 
minunat înlocuită de efectele de 
lumină și elementele imitative.

Ca o încununare a perseverenței 
Mădălinei, la capătul unui drum 
lung și anevoios îl intilnește pe 
Gheorghe. Este momentul educativ 
culminant. 'Gheorghe, personificare 
a cinstei și dreptății, scapă de vraja 
babei Hîrca. Este momentul cînd 
binele se ridică deasupra răului, 
cînd lumina străpunge întunericul.

Cea de-a 27-a premieră a teatru
lui de păpuși „Prichindel" este o 
încununare a voinței dlrze cu care 
a muncit fiecare membru al colecti
vului, a dragostei pentru frumos și 
a năzuinței de a contribui la edu
carea în spirit comunist a tinerei 
generații. Și, dat fiind succesul de 
care s-a bucurat „Povestea porcu
lui" în premieră, spectatorii obiș- 
nuifi ca și cei ce au depășit de 
mult ■ vîrsta copilăriei așteaptă cu 
nerăbdare deschiderea noii stagiuni.

asemenea, pe terenul de unde s-au 
strîns păioasele, colectiviștii au luai 
măsuri pentru executarea de arături 
adinei.

Pînă în prezent, cele mai bune 
rezultate in munca de recoltare an 
fost obținute de echipa a l-a, in 
frunte cu Doblrtă Maria. Colectivi
știi Bonta Petru, Avram Ma
ria, Bota Maria și alții din această 
echipă se străduiesc să întîmpine 
ziua de 23 August cu succese cit 
mai frumoase în muncă. Și cu a- 
ceeași dragoste în întimpinarea 
marii sărbători muncesc toți colec
tiviștii din Cistei. I. M.

văzute în fața acestei magazii sînt 
de natura lipsurilor mărunte. Cînd 
însă vezi cum peste ușa vagonului 
se trece cu nepăsare, cînd îți dai 
seama că dacă ar lipsi mormanele 
de pămînt, încărcarea și descărca
rea camioanelor s-ar face cu mai 
multă ușurință, ajungi cu totul la 
alte concluzii. De aceea, oricît de 
mărunte s-ar părea, lipsurile de la 
magazia gării trebuie lichidate.

Al. SEVER

Budapest-variete la Alba-lulia
S Marți, 14 iunie, pe scena Ga- ( 
2 sei raionale de cultură din ora- >
< șui nostru au evoluat, în matineu 2 
) și seara, artiști din țara vecină < 
2 și prietenă — R. P. Ungară.
( In sala populată pînă la refuz 2
> de oamenii muncii romîni și ma- < 
2 ghiari din localitate, ba chiar și >
< din satele apropiate, artiștii ma- 2 
S ghiari au prezentat un reușit ( 
’ spectacol de estradă. Au evoluat > 
, pe scenă comici muzicali și echi- ’ 
î libriști pe role, au fost prezentate ) 
2 dansuri umoristice și acrobatice. ( 
( De o caldă apreciere din par- S 
j tea spectatorilor s-au bucurat cîn- 2 
' tărețele Nemeth Marika și Tiha- ' 
j nyi .Magda. Cele două cîntărețe, i 
) interpreted cu mult talent unb’o- 2 
’ gat repertoriu, au fost îndelung ( 
J aplaudate. Cu ropote de aplauze S
> a fost răsplătită de asemenea și 2
’ iscusința instrumentiștilor din or- ( 
, chestra „Macul roșu“. )

Program nou de brigadă
In pas cu țăranii muncitori din 

Vințul de Jos, care se străduiesc 
să întîmpine ziua de 23 August cu 
succese de seamă în munca pe o- 
goare, activiștii culturali de aici 
muncesc și ei cu sîrg. Colectivul de 
creație al căminului cultural, format 
din tovarășele Maria Dragosin, Ma
ria Dan și Adriana Bulbucau, a e- 
laborat un interesant program de 
brigadă, iar membrii brigăzii artis
tice de agitație au și început repe
tițiile.

închinat zilei eliberării, noul pro
gram oglindește viața lumioasă a 
comunei, marile r alizări înfăptuite 
în Vințui de Jos în anii regimului 
democrat-popular.

Bine dezvoltat, porumbul hibrid al gospodăriei agricole de stat din 
Oarda de Jos a întrecut înălțimea calului cu călăreț cu tot.

din G. Â. C. Bucerdea VinoasăMunca cu oamenii-------------------------------------------------♦
încă din primăvară, de la înfiin

țarea gospodăriei colective din Bu
cerdea Vinoasă, colectiviștii au pus 
un accent deosebit pe organizarea 
muncii pe echipe. Pentru ași desfă
șura activitatea de producție încon- 
dițiuni cît mai bune, colectiviștii 
din Bucerdea și-au organizat în ca
drul brigăzii 13 echipe formate din 
10-14 membri. Conducerea echipe
lor, a fost încredințată de consiliul 
de conducere al gospodăriei și a- 
dunarea generală celor mai destoi
nici dintre colectiviști, cum sînt 
Miclea Cornel, Teodor  eseu Ion, 
Truța Nicolae, Bolea Ion, Măhăra 
Florian și alții. S-a repartizat e- 
chipelor inventarul mărunt, terenul 
și culturile pentru întreținere și re
coltare, s-aa prelucrat și stabilit în 
adunare generală normele pentru 
fiecare lucrare și cultură în parte. 
Astfel, vremea începerii lucrărilor 
in cîmp, la grădină și în vii a gă
sit pe colectiviștii din Bucerdea 
bine organizați.

Iată, de pildă, un aspect din 
munca echipei ® XI-a, al cărei șef 
de echipă este comunistul Murtcuș 
Victor.

Formată din 10 membri, echipa 
arc pentru anul în curs de întreți
nut și recoltat 1,30 ha vie, 2,50 ha 
porumb, 2,50 ha final, fiecărui mem
bru din echipă revenindu-i 13 ari 
vie, 25 ari porumb și 25 ari finețe.

Șeful echipei, tov. Muncuș, care 
este exemplu de muncă conștiin
cioasă, lucrează cot la cot cu mem
brii echipei, avînd repartizată a- 
ceeași suprafață de teren și culturi 
ca fiecare membru din echipă. Zil
nic, seara, după ce se convinge de

Ne aflăm în plină campanie de 
strîngerea recoltei bogate de grîu 
din acest an. Oamenii muncii din 
agricultura raionului, hotărîți să in
tim pine cu noi succese cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, folosesc fie
care zi bună de lucru ta seceriș și 
treieriș, astfel ca nici un bob din 
plinea poporului nostru muncitor 
să nu se piardă.

Succesul deplin al muncilor de 
recoltare poate fi socotit ca asigu
rat numai după ce s-a strîns și pus 
în hambar ultimul bob, numai după 
ce producătorii agricoli și-au adus 
tn întregime partea lor de contribu
ție la asigurarea fondului central al 
statului. Și în această direcție sar
cini deosebit de importante revin 
unităților cooperației de consum să
tești din cuprinsul raionului nostru. 
Pe lîngă îmbunătățirea aprovizio
nării cu mărfuri și în special cu 
unelte agricole, în fața lucrătorilor 
din cooperație stă acum sarcina de 
mare răspundere de-a asigura pre
luarea în întregime a cerealelor 
contractate și a spori în mod con
siderabil volumul achizițiilor de ce
reale.

Pentru îndeplinirea cu succes a 
acestor sarcini de mare răspundere 
Uniunea raională Alba a coopera
ției de consum a trecut din timp la 
luarea unor măsuri menite să înlă
ture lipsuri ca cele manifestate în 
anul trecut, cînd in unele comune 
ca Sîntimbru, Stremț și altele or
ganele cooperației locale n-au orga
nizat cu simț de răspundere munca 
de preluare și achiziții, astfel că pe 
lîngă că s-a achiziționat un volum 
mic de produse, nu s-au preluat 
nici produsele stabilite prin con
tract. In vederea înlăturării unor 
astfel de lipsuri, au fost instruiți 
atit. achizitorii cit și președinții de 
cooperative de țelul tn care trebuie 

cantitatea și calitatea lucrărilor e- 
fectuate de membrii din echipă, dis
cută șt stabilește cu aceștia lucră
rile ce sînt de făcut pentru a doua zi.

Pentru a stimula cointeresarea 
colectiviștilor și pentru a obține re
colte de cereale și struguri cît mai 
mari, colectiviștii din Bucerdea au 
hotărît să lucreze pe' aceeași supra
față de teren în continuare, timp de 
4 ani. Ținînd seamă de acest fapt, 
membrii din echipa Xl-a, cît și din 
celelalte echipe, au înlocuit la vie 
toți parii necorespunzători cu alții 
noi, au executat copcitul butucilor 
și au făcut o făiere cit mai rațio
nală, pentru a prelungi cît mai 
mult viața viei și a obține recolte 
cint mai bune an de an. Săpată de 
3 ori, plivită și legată de 2 ori și 
stropită în bună parte de 4 ori, via 
promite în acest an o recoltă de 
struguri mai mare cu cel puțin 
1.000 kg fafă de plan. Aceasta în
seamnă că fiecare eolecțivist va 
primi o retribuție suplimentară de 
struguri sau vin.

întrecerea socialistă, ca răspuns 
la chemarea colectiviștilor de la 
Nădăștia Inferioară din raionul Hu
nedoara, se desfășoară cu mult e- 
lan în rîndul colectiviștilor și con
stituie un puternic îndemn în mun
că pentru aceștia. Pentru rezultatele 
bune obținute la lucrările în cîmp 
și în vie, colectiviștii Căliman Ni
colae, Muncuș Elena, Miclea Aurel 
și alții, au fost popularizați la ga
zeta de perete. Evidențiată a fost, 
de asemenea, întreaga echipă.

Un alt factor care contribuie la 
obținerea unor rezultate cît mai bu

să muncească pentru îndeplinirea a- 
cestor sareini. De asemenea, în sco
pul intensificării muncii de achiziții 
s-a stabilit organizarea în comunele 
de șes, la arii, a 14 chioșcuri care 
vor fi aprovizionate cu diferite u-* 
nelte agricole, răcoritoare etc., ges
tionarii acestora avtnd sarcina de 
a face achiziții la arie. Alte mă
suri au fost luate pentru asigurarea 
plății imediate a sumelor cuvenite 
pentru cerealele predate în baza 
contractelor, înființîndu-se în acest 
scop casierii pe lîngă toate bazele 
de recepție.

Pe baza planului de măsuri sta
bilit, unitățile cooperației aveau da
toria să termine în întregime toate 
pregătirile, astfel ca atunci cînd în
cepe treierișul să se poată munci 
în direcția predărilor din contrac
tări și achiziții în cele mai bune 
condiții. Și se poate spune că mul
te conduceri de cooperative ca cele 
din Teiuș, Galda de Jos și altele, 
ajutate fiind îndeaproape de sfatu
rile populare, au terminat în cea 
mai mare parte toate pregătirile, a- 
tît tn ce privește aprovizionarea cit 
și celelalte măsuri pentru asigura
rea preluărilor. Cu toate Insă cane 
aflăm în momentul cînd în unele 
comune a și început treierișul, mai 
sînt încă conduceri de cooperative 
care nu se ocupă cu tot simțul răs
punderii de asigurarea tuturor con
dițiilor pentru buna desfășurare a 
muncii de preluări din contracte și 
achiziții. Astfel, conducerile coope
rativelor din H'ăpria și Alba-lulia 
nu au terminat nici acum lucrările 
de recrutare și numire a delegați- 
lor de convoi, cum de altfel rămase^ 
în urmă sînt aici și lucrările de z'/zfl 
cunoștințare a contractanților asu^ 
pra cantității pe care s-au angajat 
să o predea.

O serie de deficiențe se mai fac 
apoi simțite și în direcția aprovizio
nării unităților cu diferite unelte a- 
gricole. Deși există stocuri de coa
se, seceri și furci suficiente în baza 
interraională, cooperativa „30 De
cembrie 1947" din Alba-lulia nu 
s-a interesat de aprovizionarea tu
turor secțiilor cu aceste unelte, din 
care cauză la Ciugud, în magazin, 
mai acum cîteva zile nu găseai ast
fel de unelte. Și lucrurile stau rău 
in această direcție și la cooperati
vele din Drîmbar, Sard etc. Unele 
deficiențe se mai fac apoi simțite 
și în direcția organizării chioșcuri
lor, deoarece IPRODCOOP Alba- 
lulia tărăgănează terminarea aces
tor chioșcuri.

In acest an recolta de grîu este 
deosebit de frumoasă. Aceasta în
seamnă că se va putea și trebuie^ 
r aliza'e sarcinile de contractare z'zzfl 
întregime și în plus trebuie sporit^

(Continuare în pag. 4-a)

ne în muncă, sînt graficele întoc
mite cu multă atenție de contabilul 
gospodăriei, tov. Totoian Eugen sub 
îndrumarea organizației de partid 
și a consiliului de conducere. Acestea 
scot în evidență rezultatele obținute 
tn întrecere de fiecare echipă, atît 
in sectorul cerealier-viticol cît și in 
sectorul zootehnic.

Accentul pe care îl pun colec
tiviștii din Bucerdea pe munca de 
calitate merită în mod deosebit să 
fie scos în evidență. Iată un exem
plu, din care acest fapt se desprin
de clar.

La controlul de calitate făcut de 
brigadierul și președintele gospo
dăriei, s-a constatat că în echipa a 
V-a s-au făcut lucrări necorespun
zătoare la sapa mare și cercuit, pe 
o suprafață de vie de 26 ari. Ca 
măsură imediată, cei doi colecti
viști care au făcut lucrări de proas
tă calitate, au fost obligați să re
facă lucrarea, iar adunarea gene
rală a hotărît ca celor doi colecti
viști să li se rețină 10 la sută din 
valoarea în zile-muncă, a lucrării 
refăcute.

Preocuparea organizației de par
tid și a consiliului de conducere 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, a traducerii în fapt a hot'ărî- 
rilor organizației de partid, a adu
nării generale și consiliului de con
ducere, a desfășurării întrecerii cu 
avînt sporit intre echipe, este o 
chezășie sigură că angajamentele 
luate, de a întimpina cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
rezultate cit mat bune In muncă de 
fiecare echipă, vor fi îndeplinite.

’ El. BARabAȘ



VIAȚA DE PARTID

O sarcină căreia trebuie să 
i se acorde toată atentia

Toate forțele pentru terminarea 
secerișului și începerea treierișului

Rezolvarea justă și la timp a 
scrisorilor, reclamațiilor și sezisări
lor oamenilor muncii constituie o 
formă importantă a legăturii dintre 
organele de partid, de stat și eco
nomice cu masele de cetățeni. A- 
Ceastă formă de legătură cu masele 
contribuie la înlăturarea unor lip
suri. la rezolvarea unor probleme 
ce frăminiă masele. Propunerile 
prețioase pe care oamenii muncii le 
fac sfaturilor populare constituie un 
minunai ajutor în munca acestora 
la buna gospodărire a treburilor 
obștești.

Acordînd atenție deosebită felului 
cum sfaturile populare și organele 
de partid de la comune se preocu
pă de rezolvarea cererilor și sezi
sărilor oamenilor muncii, biroul co
mitetului raional de partid a hotă
ra ca această problemă să consti
tuie obiectul unui control temeinic 
la toate sfaturile populare comunale 
și la întreprinderile economice mai 
importante din raionul nostru.

Din cele constatate s-a desprins 
că in general există o preocupare 
din partea organelor locale ale pu
terii de 
cale de 
justă și 
mafiilor 
muncii.

Comitetul executiv al sfatului 
popular al comunei Teiuș, de pildă, 
îndrumat și controlat de comitetul 
•comunal de partid, dovedește multă 
preocupare în îndeplinirea acestei 
•arcini. Aici, cererile și sezisările 

ame oilor muncii se discută în fie
care săptămină în ședința comite
tului executiv, iar a doua zi decizia 
dată este adusă la cunoștința celor 
în cauză. Astfel, în ședința comite
tului executiv din 10 iulie a.c. au 
fost discutate și rezolvate 12 ce
reri și propuneri ale oamenilor 
muncii din comuna Teiuș, privind 
■diferite probleme atît personale ai 
și de interes gospodăresc, cum ar 
fi repararea unor străzi de pe raza 
•comunei. La Sfatul popular din co
muna Teiuș, toate cazurile au fost 
rezolvate la timp. Nu au fost cereri 
sau reclamați! a căror rezolvare să 
fie tărăgănată în mod nejustificat.

Dar, In problema rezolvării cere
rilor, sezisărilor și reclamațiilor oa
menilor muncii de către comitetele 
■executive ale sfaturilor populare din 
■raionul nostru, se constată încă o 
seamă de lipsuri și abateri de ta 
prevederile Hotărîrii Consiliului de 
Miniștri Nr. 4012—1953, care regle- 
•antează felul cum trebuie înde- 

ti*ă această sarcină. Cei drept, 
■x,u nici organele locale de partid nu 
■au acordat acestei probleme atenția 
•cuvenită în sensul de a controla și 
■analiza munca organelor locale cile 
puterii de stat, privind rezolvarea 
jus'ă și la timp a cererilor oameni- , 
lor muncii. Din această cauză, la i 
sfaturile populare din comunele i
Berghin, Sîntimbru, Zlatna și altele i
se manifestă neglijență în rezolva- i------------««

stat cit și a organelor lo- 
partid pentru o rezolvare 
la timp a cererilor, recla- 
și sezisărilor oamenilor

Pe marginea concursului gazetelor de perete 
organizat de ziarul ^Steaua roșie"

Rezultate pe măsura preocupărilor
In urma concursului gazetelor de 

perete, inițiat și organizat de ziarul 
,JS:eaua roșie", se cunoaște o mai 
pie activitate a colectivelor de re
dacție ale’ gazetelor de perete șl 
participarea mai activă a acestora 
la activizarea organelor de presă ale 
organizațiilor de partid. Gazetele 
de perete iau parte mai activă la 
viața întreprinderilor, instituțiilor și 
comunelor, oglindesc în materialele 
■ce se publică rezultatele ce le obțin 
oamenii muncii în activitatea lor 
in cinstea zilei de 23 August.

Gazeta de perete „Ramificația" 
•organ al organizației de bază de la 
Atelierul L. Regional din Alba-Iu- 
lia, datorită preocupării colectivului 
de redacție, contribuie din plin la 
viața politică și economică ce se 
desfășoară în această unitate C.F.R. 
Pe Ungă faptul că materialele la 
gazeta de perete apar cu regulari
tate, din două în două săptămîni, 

,-cind intervin anumite evenimente, 
'ele se schimbă și la intervale mai

Ultima ediție a gazetei de perete 
„Ramificația" a apărut cu data de 
7 iulie a.c. In această ediție au a- 
.părut trei materiale. Intr-unui inti

rea cererilor oamenilor muncii. Cum 
poale oare justifica Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al comu
nei Zlatna, faptul că reclamația to
varășei Tătar Maria, înregistrată la 
data de 9 martie 1959, nu a fost re
zolvată nici în luna iunie a.c.? Nu 
este aceasta o neglijență nepermi- 
să? Considerăm că de această lipsă 
se face vinovat în primul rînd co
mitetul comunal de partid, care nu 
a tras la răspundere pe cei vinouați. 
Dacă comitetul de partid ar fi con
trolat și ar fi analizat felul cum se 
ocupa organul local de stat de în
deplinirea acestei sarcini, fără în
doială că asemenea neglijență nu 
s-ar fi petrecut.

In comunele Berghin și Sîntim- 
bru comitetele executive ale sfatu
rilor populare nici nu au birouri 
pentru rezolvarea cererilor, reclama
țiilor și sezisărilor oamenilor mun
cii, așa cum prevede Hotărîrea 
Consiliului de Miniștri. De aici se 
poate trage concluzia ce „preocu
pare" a existat din partea organe
lor locale pentru îndeplinirea aces
tei sarcini. In mare parfe vina pen
tru această stare de lucruri o poar
tă și comitetele comunale de partid 
din aceste comune, care au scăpat 
de sub controlul lor activitatea sfa
turilor populare. Sau, poate, au con
siderat această problemă măruntă 
față de altele. Dacă e așa, atunci 
este înțeleasă greșit. Rezolvarea în 
mod just și la timp a cererilor oa
menilor muncii este o problemă că
reia partidul îi acordă o atenție 
drosebită. De aceea, ea trebuie pri
vită ca o sarcină principală și 
rezolvată cu tot simțul răspunderii.

Comitetele comunale de partid pot 
și trebuie să lichideze lipsurile ce 
se mai manifestă privind sarcina 
rezolvării cererilor oamenilor mun
cii. In acest sens, este necesar să 
se organizeze un control mai cali
ficat asupra muncii sfaturilor popu
lare. Analizarea în plenarele comi
tetului comunal de partid a activi
tății comitetului executiv privind, 
preocuparea acestuia pentru rezol
varea cererilor și sezisărilor cetă
țenilor, ar duce la lichidarea aces
tor lipsuri.

Trebuie aspru trași la răspundere 
acei membri de partid din comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare care privesc cu superficialitate 
sarcina de a rezolva problemele ce
rute de masele de oameni ai mun
cii, care dau dovadă de nepăsare 
în îndeplinirea acestei sarcini.

Comitetele comunale de partid au 
datoria să lichideze tărăgănarea în 
rezolvarea cererilor oamenilor mun
cii ca o manifestare de birocratism, 
înfierată și combătută de partid. 
Pentru viitor, este necesar să se 
facă din îndeplinirea acestei sarcini 
o preocupare zilnică atît din partea 
organelor locale ale puterii de stat 
cit mai ale's a comitetelor comunale 
de partid. ■ \ 

tulat „Se apropie marea sărbătoare 
23 August" se arată angajamentul 
muncitorilor de la acest atelier de 
a-și îndeplini planut de producție 
cu 3 zile înainte de termen. Intr-un 
alt articol, semnat de tov. PopaTra- 
ian și intitulat .Viața lui Manolis 
Glezos este în pericol", se arată că 
și muncitorii de la Atelierul L. Re
gional, alături de toți oamenii mun
cii din patria noastră, cer elibe
rarea lui Manolis Glezos. Tov. Ti- 
san Gheorghe semnează articolul 
intitulat „Cum își petrec oamenii 
muncii concediul de odihnă", prin 
care ilustrează felul cum alături de 
alți oameni ai muncii și-a petrecut 
concediul de odihnă la Eforie, a- 
rătînd totodată că în timpul bur
gheziei nici nu se putea glnăt la 
așa ceva.

Odată cu participarea la concurs 
s-a mărit numărul corespondenților 
voluntari ai gazetei de perete la 
15 tovarăși, care scriu cu regulari
tate.

In sprijinul muncii colectivului de 
redacție, biroul organizației de bază 
a analizat munca acestuia și aluat 
măsuri pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității lui.

In frunte la seceriș
Dîrji în hotărîrea lor, de a nn 

pierde nici un bob din noua recol
tă de grîne, colectiviștii din Oiej- 
dea s-au pregătit temeinic în vede
rea recoltărilor. Pentru a avea cît 
mai multe brațe de muncă disponi
bile la seceriș și treieriș, ei au ter
minat prașila a IlI-a la porumb, 
floarea-soarelui și tutun înainte de 
seceriș. Tot înainte de seceriș an 
terminat de recoltat fînul natural 
și cel cultivat, au pregătit maga
ziile pentru depozitarea cerealelor.

Cînd,lanul de grîu a prins a da 
în pîrgă, colectiviștii au început se
cerișul cu combina și cu brațele.

R O'D B O G ra T

Seceratul griului din lotul fondului de bază cu ajutorul S.M.T.-ului, 
la întovărășirea „7 Noiembrie" din comuna Vințul de Jos.

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

i
 Pentru succesul j 

campaniei de recoltare

Temperatura rdicată din ulti- ) 
mele zile a grăbit coacerea grîu- ? 
lui. De aceea, organele de partid, ( 
comitetele executive ale sfaturilor j 
populare de la comune și condu- ? 
cerile unităților agricole sociaTis- ) 
te trebuie să ia toate măsurile ) 
politice și organizatorice pentru ? 
□ urgenta recoltarea cerealelor de ( 
păioase, mai ales în acest an S 
cînd bobul fiind plin, se poate j 
ușor scutura din pleavă, produ- > 

Icînd astfel pierderi mari de recol- > 
tă. S.M.T. și G.A.S. trebuie să a- < 
sigure funcționarea combinelor și \ 
șecerătorilor-legători, care să lu- ) 
creze cn întreaga lor capacitate. ? 
Gospodăriile colective și întovă- $ 
rășirile agricole trebuie să nu aș- > 
tepte să recolteze numai cu mă- ? 
șinile S.M.T.-ului. Pentru ca în- ( 
treaga recoltă să intre în hamba- ) 
re, ele trebuie să folosească la ? 
strîngerea recoltei toate mijloace- ( 

J le proprii de care dispun. Orga- > 
I‘ nele de partid și de stat de la co- < 

mune trebuie să se preocupe cu \ 
toată răspunderea pentru organi- > 
zarea ariilor și transportul snopi- ? 
lor la arii, pentru ca batozele să < 
poată treiera fără întrerupere. $ 
Predarea cerealelor contractate di- ? 
rect de la arie trebuie să consti- \ 
tuie o îndatorire de onoare pen- ) 
tru fiecare producător. ?Răcoritoa re,
A fost odată pe malul Mureșului 

— cetățenii orașului nostru îi spun 
la ștrand ■— în timpul verii un bu
fet al cooperativei „30 Decembrie 
1947“ (președinte al acestei coope
rative tov. Ștefan Costea). Și, toți 
acei care în după-amiezile fierbinți 
ale lunilor de vară se retrăgeau pe 
malul Mureșului, găseau la acest 
bufet apă minerală, bere și alte bău
turi răcoritoare. Pe atunci, auzeai 
spunîndu-se la adresa conducerii 
cooperativei „30 Decembrie 1947“ 
cit și la adresa secției comerciale a 
Sfatului popular raional numai cu
vinte de landă.

Griul semănat în teren îngrășat și 
bine pregătit cu ajutorul S.M.T.-.ului, 
răsplătește acum din plin munca 
colectiviștilor. Membrii gospodăriei 
colective din Oiejd»a, care în acest 
an trag nădejde să obțină o recoltă 
aproape dublă față de anul trecut, 
sînt acum pe terminate cu recolta
tul. Ei'au predat statului griul con
tractat din primele boabe recoltate 
primind chitanța Nr. 1 pe raion.

Fruntași la recoltări sînt colecti
viștii Bartha Gheorghe, SilaghT Ni- 
colae, Hitter Irina, Nagy Victoria, 
Kadar Etelca, Popa Maria, Kiss 
Francisc și alții.

Una spun
Dacă iei de bune cele comunicate 

secției agricole a raionului de teh
niciană Romcea Margareta, cu ști
rea tovarășului Popa Nicolae, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular din comuna Ciu
gud, ai putea spune că această co
mună nu stă rău cu pregătirea arii
lor. Dacă însă, nu te mulțumești 
numai cu cele comunicate și mergi 
la fața locului, întîlnești cu totul 
altă situație.

In satul Limba, de exemplu, pe 
pășunea din marginea satului, un
de s-a stabilit prin planul de mă
suri să se facă aria, nu se văd doar 
cîteva grămezi de nisip și nimic mai 
mplt. La Ciugud, o lozincă ce in
dică locul ariei și, de asemenea, cî
teva grămezi de nisip. La Șeușa, 
pe pășune, nici urmă de arie. Dacă 
vrei să stai de vorbă cu președin
tele comitetului executiv, la sfat 
afli că tovarășul Popa a plecat, a- 
vînd treburi personale, așa cum 
s-au petrecut lucrurile vinerea tre
cută. Cît despre tehniciană, nu s-a 
lăsat nici aceasta mai prejos și, tot 
în această zi, la ora 5 după masă 
s-a dus și ea. acasă, deși era pro
gram pînă la ora opt.

Așa stînd lucrurile, în comuna 
Ciugud, unde cei care răspund de 
buna organizare a campaniei de 
treieriș una spun și alta fac, nu e 
de mirare că aici și în altă direcție 
lucrurile merg prost, că gîndacul 
din Colorado activează în voie și 
că în întovărășirea „Ciugudeana"

răcoritoa re
Au venit zile călduroase de vară 

și în acest an. Pe malul Mureșului 
„la Ștrand" însă, oamenii muncii 
din orașul nostru nu mai au la dis
poziție nici o răcoritoare. De data 
aceasta, cei prezenți pe malul Mu- 
r’șului își manifestă nemulțumirea 
lor justificată pentru dezinte’-mT de 
care dau dovadă atît conducerea 
cooperativei „30 Decembrie" cît și 
secția comercială a Sfatului popu
lar al raionului, în ce privește ame
najarea și aprovizionarea bufetului 
de pe malul Mureșului.

Toate lucrările sînt 
la fel de importante

Qnd lanul de grîu și-a schimbat 
culoarea din ver.de-închis în galben- 
auriu, colectiviștii din Obreja au 
început secerișul. Organizați pe e- 
chipe și antrenați în iureșul între
cerii socialiste, colectiviștii au re
coltat în 5 zile 60 hectare de grîu 
și acum dau bătălia pentru recolta
rea griului de pe ultimele hectare. 
Recolta este în acest an bogată și 
răsplătește din plin munca colecti
viștilor.

Dar, în timp ce munca de recol
tare se desfășoară în bune condi- 
țiuni, datorită faptului că organiza
ția de partid și conducerea, gospo
dăriei și-a concentrat toată atenția 
numai asupra lucrărilor de recol
tare, alte ramuri de producție sufe
ră. Așa, de exemplu, conducerea 
gospodăriei (președinte tov. Salcău 
Ionel) tărăgănează nepermis repa
rarea sau înlocuirea pompei de iri
gai, astfel că udarea gradinei de le
gume și a pepinierei de vița se în- 
tîrzie și odată cu aceasta se întîr- 
zie și dezvoltarea plantelor și spo
rirea recoltei la aceste culturi.

Dacă organizația de partid și con
siliul de conducere din gospodărie 
vor acorda toată importanța tuturor 
ramurilor de' producție, puterea e- 
conomică a gospodăriei va crește 
tot mai mult și odată cu aceasta 
■i belșugul și bunăstarea colectiviș
tilor.

și alta fac
recoltarea păioaselor în comun este 
dată uitării.

Pentru curmarea acestor lipsuri, 
organele de partid din comună an 
datoria să dovedească și ele mai 
mult interes în pregătirea ariilor și 
desfășurării în bune condițiuni a 
campaniei de recoltare și treie'riș. Cu 
mai mult simț de răspundere tre
buie să muncească și organele de 
la secția agricolă cînd se deplasea
ză pe teren și să nu se mulțumeas
că cu simple constatări, ci să trea
că la măsuri menite să ducă la re
zultate imediate.

In atenția viticultorilor

Să apărăm strugurii 
de mană și făinare
Ploile din 12 și 13 iulie au creat 

din nou condiții favorabile pentru 
reluarea atacului de mană la stru
guri. Pentru a preîntîmpina acest 
atac, acum în perioada de creștere 
și maturizare a boabelor de stru
guri, se impune a se face și stropi
tul al TV-lea la vii. Acest stropit 
trebuie executat de la 15 ptnă la 
23 iulie, folosindu-se o soluție de 
zeamă bordeleză de aceeași concen
trație ca și la stropitul al III-lea, 
adică 750 grame piatră vînătă, 375 
grame, var nestins și 120 grame 
piatră acră la 100 litri apă.

O altă boală tot așa de pericu
loasă ca și mana, și care a apărut 
în vii încă de la 8 iulie, este făi- 
narea care, dacă nu se combate la 
timp, produce mari pierderi de re
coltă.

Mijlocul cel mai bun de comba
tere a făinării, acum în perioada de 
creștere a boabelor, este prăfuirea 
strugurilor atacați cu praf de pu
cioasă, care se face cu un prăfuitor 
de mină sau de spate, sau chiar 
numai cu mina.

Prăfuirea se va face dimineața 
r>e rouă și seara, în nici un caz în 
timpul zilei pe arșița soarelui, cînd 
se pot produce arsuri la struguri și 
oiță. Se vor prăjui strugurii atacați 
ori de cite ori se produce acest atac.

Făinarea se mai poate combate 
?•" rrin tratament mixt, introducin' 
du-se în zeama bordeleză pregătită 
nen'ru stropit 2 la sută zeamă sul- 
fccalcică.

Un ajutor prețios în lupta contra 
acestor boli ni-l mai dă aplicarea 
la timp și a celorlalte lucrări agro
tehnice, cum sînt legatul și prășitul 
la vi’, lucrări care trebuie grabnic 
terminate.

Stațiunea de avertizare a manei
I ghiu—Alba



HOTĂRÎREA Agricultura țărilor socialiste în plin avint
ședinței plenare a

(Urmare din pag, l-a) 
care se adaugă invalizilor de război 
mari mutilați o indemnizație de 
însoțitor de 200 lei, iar pentru inva
lizii de război de gradul I se acor
dă 100-200 lei.

e) Pensia militarilor va fi sporită 
in medie cu 52 la sută.

f) Salariații care nu îndeplinesc 
condițiile de vechime cerute pentru 
pensiile de bătrînețe vor putea be- 
neTîcia de un a jutor social din par
tea statului, dacă au cel puțin 5 
ani vechime în muncă, după 23 
August 1944.

3. Ținînd seama de propunerile 
țăranilor colectiviști și de experien
ța obținută de unele gospodării co
lective, plenara consideră necesar 
studierea și elaborarea unui sistem 
unic de pensionare pentru țăranii 
colectiviști pe baza contribuției pro
prii a gospodăriilor colective și a 
colectiviștilor.

4. Măsurile privind sporirea sa
lariilor, reducerea impozitelor și 
creșterea pensiilor reprezintă aproa
pe a 7-a parte din întregul fond? de 
salarii și pensii din acest an.

Sarcini deosebit de importante în fața 
cooperației sătești

(Urmare din pag. 2-a) 
volumul achizițiilor. In acest scop 
insă, e nevoie de preocupare de 
muncă intensă atlt din partea con
ducerilor cooperativelor cit și din 
partea sfaturilor populare, care tre
buie să considere aceste sarcini ca 
sarcini de care răspund direct. De 
asemenea trebuie ca și organizații
le de bază să sprijine această im
portantă acțiune, orienttnd desfășu
rarea muncii politice spre mobili
zarea producătorilor agricoli, astfel 
ca fiecare să considere achitarea 
cantității contractate și vinderea 
cerealelor surplus pe calea achizi
țiilor drept o înaltă datorie cetățe
nească.

In mod deosebit trebuie acordată 
toată atenția luării tuturor măsuri
lor care să asigure preluarea, atlt 
a cerealelor contractate, cît și a res
tanțelor, a datoriilor față de S.M.T. 
sau pentru sămînța împrumutată. 
De asemenea, se poale achita grîu 
în contul cantității de porumb con
tractate, sau a restanțelor de lapte 
de oaie și vacă. Pentru buna des
fășurare a muncii, sfaturile popu
lare vor urmări zilnic felul cum 
decurg preluările, calitatea produse
lor ce se preiau și vor asigura în 
același timp atlt posibilitățile de 
depozitare la arie cît și mijloacele de 
transport la bazele de recepție.

In domeniul achizițiilor, unitățile 
cooperației de consum, ca unic a- 
chizitor de cereale, trebuie să or
ganizeze achiziționarea cerealelor la

C. C. al P. M. R.
Totodată se va efectua reducerea 

prețurilor de vînzare la peste 2.600 
sortimente de produse industriale și 
alimentare, cît și corelarea mai jus
tă și rentabilizarea prețurilor de 
vînzare la unele produse. SPORUL 
NET DE VENITURI ALE OAME
NILOR MUNCII IN URMA APLI
CĂRII ACESTUI ANSAMBLU DE 
MASURI VA FI DE 4,7 MILIAR
DE LEI.

Majorările de salarii, reducerile 
de impozite pe salarii și sporirea 
pensiilor vor intra în vigoare de Ta 
1 august a.c., iar noile prețuri de 
la 15 august a.c.

Plenara Comitetului Central al 
P.M.R. își exprimă convingerea că 
oamenii muncii, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, își vor in
tensifica eforturile pentru a obține 
noi succese in lupta pentru mărirea 
producției și productivității muncii, 
pentru noi economii în valoare de 
cel puțin un miliard de lei pînă la 
sfîrșitul anului acesta, creînd con
diții trainice pentru ridicarea, în 
continuare a nivelului de trai al 
poporului muncitor.------  

arie, în comune și sate cu tîrguri 
și oboare, precum și în incinta ba
zelor de recepție. In acest scop se 
va acorda toată atenția organizării 
imediate a chioșcurilor, aprovizio
nării acestora cu produse industria
le și alimentare și înzestrarea lor 
cu cînjare, prelate, sfoară, bani pen
tru achiziții etc. In același timp 
este hotărît, pentru sporirea volu
mului de achiziții ca gestionarul 
chioșcului să fie temeinic pregătit, 
să stea cu răbdare de vorbă cu fie
care producător, arătîndu-i impor
tanța mare pe care o are predarea 
surplusului de cereale pe baza achi
zițiilor. De asemenea, organizațiile 
de partid vor trebui să sprijine cit 
mai temeinc unitățile cooperației și 
organizarea muncii de lămurire a 
producătorilor agricoli.

Organizarea treierișului, asigura
rea preluării integrale a drepturilor 
cuvenite sfatului, realizarea prin a- 
chizdii a unor cantități cît mai 
mari de cereale și păstrarea în bune 
cortdițiuni a produselor fondului 
central al statului, constituie o în
datorire patriotică a fiecărui lucră
tor din sfaturile populare, unitățile 
cooperației de consum și bazele de 
recepționare.

In cinstea celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre 
de sub jugul fascist, să se mobili
zeze toate forțele in vederea înde
plinirii acestor sarcini în cele mai 
bune condițiuni și în cel mai scurt 
timp.

irigarea stepei Karșcinsk

Optzeci de milioane metri cubi de 
apă vor fi folosiți în primăvara a- 
nului «viitor pentru irigarea stepei 
Karșcinsk — o nouă zonă de culti
vare a unor varietăți de bumbac cu 
fibră fină din valea rîului Kașka- 
Daria (Uzbekistanul de Sud).

Apa va umple cupa lacului de a- 
cumulare de la Cimkurgan, care se 
construiește cu mijloacele statului 
și ale artelurilor agricole.

Construirea acestui lac de acu
mulare, care conform proiectului va 
avea o capacitate de 500 milioane 
metri cubi, va fi terminată în anul 
1962.

In anii septenalului stepa Karș
cinsk se va transforma într-una din 
cele mai mari' regiuni producătoare 
de bumbac din Uniunea Sovietică.

Un preparat care activează 
dezvoltarea animalelor
Biologii letoni au stabilit că pre

paratul furazolidon, întrebuințat în 
medicină împotriva infecțiilor, po
sadă prețioasa calitate de stimulent 
al dezvoltării animalelor agricole.

Cercetările au arătat că prin a- 
dăngarea unei doze mici de furazo
lidon în hrana animalelor tinere 
(30-50 mg la 1 kg de nutret) greu
tatea lor crește cu 10 la sută. In a- 
celrși timp furazolidonul combate 
un-'te boli ale animalelor tinere îm
potriva cărora nu existau pînă în 
f'rez'nt mijloace radicale de luată. 
La animalele în a căror hrană se 
adaugă furazolidon compoziția sîn- 
gelui se îmbunătățește simțitor.

Pe baza rețetelor recomandate de 
Ins*itittul de biologie din Riga s-a 
încnr>ut producția de nutrețuri com
binate, îmbogățite cu furazolidon.

Recolte record de grîu
O serie de regiuni ale R. P. Chi

neze au obținut anul acesta recolte 
bogate de grîu.

In provincia Henan, cea mai ma
re provincie producătoare de grîu 
a Chinei, s-au strîns anul acesta 
recolte record. Pe terenuri de 200 
pînă la 700 ha au fost obținute re
colte cu 50-100 la sută mai mari 
decît recolta medie a anului trecut. 
Pe unele loturi de 4-8 ha s-au rea
lizat recolte de 7,5—8 tone la ha.

A'semenea recolte bogate au fost 
obținute nu numai pe terenurile fer
tile. dar și ne soluri mai sărace. 
Astfel, ne solul alcalin de-a lungul 
vechiului curs al Fluviului Galben 
recolta de grîu este cu 100 la sută 
mai mare decît în 1958. Țăranii din 
raionul Țzeșciou (provincia Anhqi) 
au strîns pe o suprafață de 400 
hectare o recoltă de grîu de două 
ori mai mare decît anul trecut — 
în medie cîte 3,5—4 tone la hectar.

In raionul Iancijun (provincia 

Tziansu) pe o suprafață de 66.000 
hectare recolta medie de grîu și se
cară a fost de peste 2,7 tone la hec
tar, cu 83 la sută mai mult decît 
anul trecut. De asemenea s-a strîns 
o recoltă bogată și în provinciile 
Sicilian, Henan și Șanditn.

In raionul Nanciun din provincia 
Sîciuan. pe o suprafață de peste 
I5.0C0 hectare de teren arabil s-a 
obținut în medie o recoltă de cîte 
3,4 tone de grîu Ia ha. Majoritatea 
gospodăriilor din acest raion sînt 
situate în regiuni de munte, 70 la 
sufa din terenurile cultivate fiind 
soluri sărace, slab irigate, care în 
*recnt produceau 700-1500 kg la ha. 
In trecut cei peste o mie de țărani 
care locuiau în acest raion se hră
neau cu sorg.

Toamna trecută țăranii au trans
portat pămînt pe o suprafață de 
2.600 ha, îneît grosimea stratului 
de pămînt fertil a crescut la 15-40 
cm. S-au desfășurat lucrări intense 
de ameliorații funciare și irigații. 
Din octombrie 1958 pînă în prezent 
raionul a fost înzestrat cu peste 
5.000 de mașini și unelte pentru e- 
fectuarea arăturilor adînci. In afară 
de aceasta, țăranii au îmbunătățit 
sistemul de irigații și au reparat 
peste 10.000 de rezervoare mici. 
S-au creat echipe speciale care să 
asigure irigarea terenurilor, îm- 
rrăștierea îngrășămintelor și efec
tuarea principalelor lucrări agricole 
de primăvară în timp util.

Satul ungar pășește 
pe calea socialismului

Primele luni ale anului 1958, în 
R. P. Ungară, s-au caracterizat 
prin creșterea și dezvoltarea rapidă 
a mișcării de cooperativizare. Nu
mărul țăranilor care au intrai în 
cooperative a crescut cu 354.000 
persoane, iar suprafața de pămînt 
cul’ivabil — la aproape 2.000.000 
iugăre (1 iugăr egal 0,57 ha). In 
prezent sectorul socialist ocupă 50 
ia sută din întreaga suprafață ara
bilă a țării în timp ce la sfîrșitul 
anului trecut el reprezenta numai 
265 la sută.

O trăsătură caracteristică a miș
cării de cooperativizare din această 
perioadă este intrarea în masă a ță
ranilor mijlocași în cooperativele 
agricole de producție, în timp ce 
înainte intrau în acestea în special 
țăranii săraci. Altă trăsătură carac
teristică a etapei actuale a acestei 
mișcări este trecerea pe calea agri
culturii socialiste a unor sate în
tregi. In prezent 40 la sută din sa
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J In atenția gospodăriilor agricole
J colective și a întovărășirilor!

| Uniunea raională a cooperativelor de consum Âlba-lulia

tele R.P. Ungare sînt în întregim* 
cooperativizate. O a treia caracte
ristică este faptul că țăranii, pășind 
pe calea agriculturii socialiste, crea- 
ză de la început forme superioare 
de uniuni — cooperative agricole 
de producție, ceea ce a făcut ca în 
majori alea satelor să apară gos
podării mari. Tineretul de la sate: 
participă activ la dezvoltarea miș
cării de cooperativizare. Iau ființei 
cooperative agricole de producție 
a'e tineretului, pe care partidul șt 
guvernul le sprijină în mod deose
bit. i

Producția medie obținută de coo
perativele agricole in anii 1957— 
1958 a fost mai mare decît produc
ția gospodăriilor individuale. A 
crescut avutul obștesc al cooperati
velor. In decursul unui an, șeptelut 
de'vite cornute mari a crescut în 
gospodărite agricole de producție 
cu mai bine de 42.000 de capete. 
Fondul fix al cooperativelor a spo
rit cu 246 milioane forinți. Venitul 
anual al unei familii de colectiviști- 
es-e în medie de aproximativ 20.000 
forinți.

Pentru pregătirea specialiștilor 
în agricultură, se vor deschide îrr 
anul școlar 1959—1960, școli medii 
tehnice agricole în 25 de orașe șt 
sate, școli medii tehnice agricole 
pen‘ru femei în cinci regiuni, pre
cum și numeroase școli medii teh- 
n:ce de mecanizare a agriculturii 
etc.

Dezvoltarea creșterii 
animalelor în R. P. Mongolă

Creșterea animalelor este baza 
conomiei R. P. Mongole. De acee^J 
în planurile de dezvoltare a econo
mii naționale principala atenție- 
es‘e îndreptată spre dezvoltarea a- 
cestei ramuri a agriculturii. Con
form prevederilor, la sfîrșitul pla
nului trienal în 1960 septetul de- 
vite cornute va crește cu 1.600.000 
capete, atingînd 25.000.000 capete.

Printre masurile care contribuie 
la dezvoltarea creșterii animalelor 
un loc important revine serviciului 
veterinar. In anii puterii populare 
s-au realizai succese importante în 
combaterea epizotiilor. In ultimii 
zece ani n-a fost înregistrat în 
Mongolia nici un caz de ciumă sau 
febră aftoasă la vitele mari. Pînă V 
la revoluția din 1921 pe două trei
mi din teritoriul țării bîntuia ciu
ma din cauza căreia mureau anual- 
peste 120.000 animale. In prezent 
funcționează în R. P. Mongolă pes
te 1.300 puncte veterinare.

Procesul înscenat lui Manolis Glezos
Dezbaterile dovedesc incontestabil netemeinicia acuzațiilor

ATENA (Ager preș). — In după- 
amiaza zilei de 13 și în dimineața 
zilei de 14 iulie, în fața tribunalului 
militar din Atena, care judecă pro
cesul intentat lui Manolis Glezos 
și celorlalți patrioți greci, a conti
nuat audierea martorilor apărării.

In cercurile ziaristice, printre re
prezentanții presei care asistă la 
lucrările procesului, se subliniază 
că felul în care decurg dezbaterile 
arată că tribunalul se străduiește să 
împiedice pe cît posibil apărarea a- 
cuzaților, căutînd mereu să găseas
că noi capete de acuzare pe mă
sura ce acuzațiile formulate ante
rior se prăbușesc din lipsă de do
vezi sau sînt de-a dreptul infirmate 
de fapte. Președintele tribunalului a 
mers pînă la a declara că tribuna
lul poate acuza și pentru intenția 
sau mai precis pentru predispozi
ția." la spionaj.

Ștefanakis, avocat al apărării, a 
calificat drept arbitrară o asemenea 
procedură a tribunalului militar. 
Președintele și procurorul i-au ce
rut pe un ton amenințător să-și re
tragă această declarație. In zilele 
de 13 și 14 iulie au fost ascultați 
numeroși martori ai apărării — 
muncitori, gospodine, juriști, oa
meni politici — care au subliniat, 
toți, înaltul patriotism al acuzaților.

Au luat de asemenea cuvîrdul 
fruntași ai vieții politice din Grecia 

de cele mai diferite convingeri po
litice, printre care Thanapoulos.de- 
rutat al partidului progresist al 
lui Markezinis, Merkuris, deputat 
independent, Pericles Arghirspolos, 
fost ministru de Externe, și alții. 
Martorii apărării au condamnat le
gea 375 subliniind caracterul anti
democratic al procesului intentat lui 
Manolis Glezos și arătînd că el se 
integrează în măsurile prin care 
cercurile reacționare caută să dez
bine forțele democratice din Grecia.

Exprimând opiniile unora din ju
riștii străini care asistă la proces, 
juris'ul și deputatul italian Mario 
fierlinguer a subliniat: „Ceea ce 
ne-a impresionat în mod deosebit 
pe mine și pe colegii mei este totala 
lipsă de dovezi". ---------- w----------
8ă se acorde R.P, Chineze locul ce i se cuvine în O.N.U.!

NEW YORK (Ag.'rpres). — Du
pă cum relatează agenția France 
Presse, India a cerut ca problema 
recunoașterii dreptului R. P. Chi
neze de a-și ocupa locul ce i se cu
vine în O.N.U. să fie înscrisă pe 
ordinea de zi a apropiatei sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

Problema reprezentării Republicii 
Populare Chineze la O.N.U. a fost

Facînd bilanțul primelor depoziții 
ale martorilor apărării, presa ate
niană subliniază că principalul 
scop al procesului este persecutarea 
adversarilor politici ai guvernului 
pentru concepțiile lor. Ea demască 
faptul că procesul este îndreptat nu 
numai împotriva lui Glezos, unul 
din conducătorii celui mai mare 
partid democrat din Grecia, ci și în 
general împotriva acestui partid.

In articolul intitulat „Un eșec ru
șinos", ziarul „Avghi" scrie că a- 
cuzafiile împotriva lui Glezos au 
fost spulberate și acest lucru a a- 
vut un puternic ecou în întreaga 
lume. Dacă guvernul grec vrea să 
evite o, continuă scădere a presti
giului său, el trebuie să recunoas
că eșecul și să-l elibereze pe Glezos.

pusă în fiecare an în fața Adunării 
Generale a O.N.U. Dar pînă în pre
zent cercurile occidentale au igno
rat această cerință justă, refuzînd 
să permită să se adopte o hotărîre 
care ar fi avut ca efect expulzarea 
reprezentantului ciankaișist, care 
ocupă fără nici un temei locul ce 
se cuvine de drept Republicii Popu
lare Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite.

VINDE:
prin unitatea sa din Teiuș 

unelte și mașini agricole 
provenite de la fostele centre 

de închiriere

CU MARI REDUCERI DE PRETURI
= De asemenea vinde prin toate unitățile sale de desfacere g 
g unelte agricole ca:
| sape, coase, furci, pluguri, grape, seceri, vermorele ți 1 

toate ceie necesare campaniilor agricole
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ANUNȚ
OFICIUL RAIONAL DE ACHIZIȚII Ș* CONTRACTĂRI 
DE ANIMALE (O. R. A. C. A.) DIN ALBA-IULIA 

aduce la cunoștință gospodăriilor agricole colective din 
cuprinsul raionului Alba, că este autorizat SĂ SCHIMBE 
tuturor G.A.C.-urilor ANIMALE TINERE, bune de repro
ducție sau muncă, primind în schimb imediat sau în ter
men de 6 luni de la încheierea contractului animale 

bune de sacrificare, cu excepția cabalinelor.
Schimburile se fac potrivit instrucțiunilor 

cuprinse in H. C. M. nr. 1505/1955.
! Pentru lămuriri suplimentare, cei interesați se vor putea adresa 
I personal la sediul O.R. A.C. A. din Alba-Iulia, Calea Moților nr. 78.
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