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Toate batozele să treiere din plin!
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Luptă pentru cît mai multe economii 2.600 kg. grîu la hectar
Harnicul colectiv de muncitori de 

la fabrica de încălțăminte „Arde
leana" din Alba-Iulia luptă pe zi 
ce trece cu tot mai multe forțe pen
tru realizarea și depășirea produc
ției globale și pentru obținerea de 
însemnate economii.

Astfel, grăitoare sînt cifrele ce 
indică realizarea de 39.02S dm.p. 
piele fețe, economie realizată în pri
mul semestru al anului 1959, can
titate de piele echivalentă cu efec
tuarea a circa 3.000 perechi pantofi 
femei.

Secție f
Secția lengerie a cooperativei 

„Mureșul" din orașul Alba-Iulia 
desfășoară în aceste zile o muncă 
susținută pentru întimpinarea zilei 
de 23 August cu noi rezultate în 
muncă.

De la începutul acestui an, colec- 
ivul secției s-a situat la loc de 

jrunte. depășindu-și regulai sarci
nile de pian în medie cu peste 40 
la sută.

Rezultate frumoase au [ost obți
nute și în cursul acestei luni. In 
primele 2 decade, de pildă, acest 
harnic colectiv și-a depășit planul 
cu peste 80 la sută.

Lucrări funciare 
la Alba-Iulia

Salariații din întreprinderile și 
instituțiile din orașul nostru își a- 
duc o contribuție de seamă la exe
cutarea lucrărilor funciare.

De curînd, muncitorii și funcțio
narii în frunte cu membrii de par
tid, de la CF.R., cooperativa „Pro
gresul", sfat oraș, sfat raion, I.G.O. 
etc. au desfundat și adîncit cana
lul din apropierea stației C.F.R. pe 

lungime de peste 800 m, ferind 
Btîel de inundații o suprafață de 
reren agricol de peste 100 hectare. 
Cu acest prilej s-au săpat prin 
muncă voluntară 4.370 m.c. de pă- 
mînt.

In frunte la această lucrare cu 
caracter obștesc s-au situat munci
torii de la C.F.R. și salariații de 
la sfat oraș.

Situația treierișului la 28 iulie 
Pe raion 11 la sută

1. Bărăbanț 32%
2. Teiuș 27%

A 3. Cricău 25%
4. Alba-Iulia 23%
5. Ciugud 14%
6. Galda de Jos 14%
7. Ighiu 12%
8. Hăpria 11%
9. Mihalț 11%

10. Sîntimbru 11%
11. Oarda de Jos 7%
12. Vințul de Jos 6%
13. Stremț 5%
14. Berghin 4%
15. Pețelca 4%
16. Benic 3%

COMUNE DE MUNTE
17. Almașul Măre —
18. Ampoița —
19. Feneș —
20. Inu’ri —
21. Intregalde —
22. Mefeș —
23. Valea Dosului —
24. Zlatna _

Vineri, 31 iulie 1959

Hotărîți fiind a-și traduce în via
ță angajamentul luat și reînnoit, 
de a realiza economii pînă la sfîr- 
șitul anului însuma de 165.000 lei, 
muncitorii și tehnicienii au pășit cu 
noî forțe de muncă în luna iulie, 
obțfnînd economii, în primele două 
decade de 5.220 dm.p. pfele feȚe.

Valoarea totală a economiilor 
realizate în acest an pînă la data 
de 21 iulie 1959 se ridica la suma 
de 102.500 lei.

r u n t a s a
Aceste frumoase rezultate se da- 

toresc în mare parte muncii depuse 
de iov. Bergher Estera și Șandru 
Maria, care sînt în primele rînduri 
ale întrecerii, dovedind mult elan și 
pricepere, pentru buna deservire a 
oamenilor. Bogată în rezultate este 
munca tovarășelor și în privința în
drumării pe care o dau tinerelor u- 
cenice Opruța Doina și Crișan Sil
via, pentru continua ridicare a ca
lificării acestora.

Noi blocuri pentru muncitori
Constructorii de pe șantierul blo

curilor muncitorești de la Almaș 
desfășoară cu avînt susținut întrece
rea socialistă, întîmpinînd „Ziua 
minerului" și marea sărbătoare a 
eliberării cu rezultate deosebite în 
muncă.

Zilele trecute, ca urmare a mun
cii desfășurate, au fost terminate în 
întregime toate lucrările la două 
blocuri muncitorești. Datorită fap
tului că muncitorii constructori s-au 
străduit sa execute lucrări de cea 
mai bună calitate și în același timp 
la un preț de cost mai redus, pe

oameniani \ Același gînd — aceleași fapte
Iarnă! Iarna din 1953. Aici sus 

la Almaș e un frig de-ți îngheață 
răsuflarea. Nici nu puteai sta mult 
afară. Pe un astfel de ger să te 
lași așteptat de oameni e un lucru 
nu prea frumos. Dar ce să-i faci 
dacă drumul e greu. N-au decît să 
se mînie. Ultimul cuvînt Hancheș 
Petru îl rosti parcă cu frică. ~Cum 
adică să se mînie acei oameni cu 
care ești chemat să lucrezi de aici 
încolo, cu care ești chemat să în
frunți și greutățile și să guști și 
din bucurii? Nu! Nu se poate. Oa
menii nu se vor supăra. Mai de
grabă îi vor fi părtași la bucurii...

Pe drumul Glodului, pe o zăpadă 
aproape pînă în genunchi, un om 
pășește grăbii spre Almaș. E dimi
neață și parcă totuși face acest 
drum de multe ore. Se știe aște_ptat 
și asta-l face să i se pară minutele 
ore. De! Hancheș Petru, minerul a- 
cesta crescut la poalele „Dumbra- 
vei" e așteptat la sfat. Sînt mulți 
care-l așteaptă. Deputați, oameni 
din sat, învățători. E așteptat de 
acei cu care începînd din acea zi 
va trebui să muncească cot ta cot 
spre a face comuna frumoasă, me
reu mai frumoasă, așa cum și-o do
resc oamenii...

★
De aproape o oră și jumătate oa

menii vorbesc toț despre Hancheș. 
Unii îl laudă, alții pe lîngă cuvinte 
frumoase îi mai dau și cîte un sfat.

— Dacă te-am dorit să ne vii 
președinte, apoi să știi că te vom 
întreba și ce ai făcut în comună. 
Altfel nu merge.

Cuvintele lui Jdira Ștefan îl fă
cură pe Hancheș să roșească pentru 
un moment. Dar... Luă apoi el cu- 
vintul. începu cumpănit.

— Sînt născut și crescut aci pe 
pămînturi almășene. Mă cunoașteți
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Bine cunoscuți pentru hărnicia 
lor, colectiviștii din Micești, care 
acordă aceeași importanță culturi
lor de cereale ca și celor de legu
me, au reușit să termine treieratul 
griului într-un timp foarte scurt. Și 
munca colectiviștilor a fost frumos 
răsplătită, căci la treieriș, de pe 
fiecare hectar semănat în teren pre
gătit de S.M.T. și îngrășat supli
mentar în două rînduri, ei au re
coltat 2.600 kg grîu la hectar.

Considerînd contractarea de ce
reale drept o îndatorire de onoare, 
colectiviștii au predat întreaga can
titate de grîu contractată, precum 
și muncile S.M.T. direct la arie.

In întrecere la seceriș și treieriș, 
cele mai frumoase rezultate în mun
că au fost dobîndite de echipa a 
Il-a condusă de comunistul Crișan 
Gheorghe.

★
Succese de seamă în campania 

de recoltări au obținut și întovără- 
șiții~~din comuna Vințul de Jos — 
satul Mereteu, care au terminat de 
asemenea treierișul încă de săptă- 
mîna trecută, obținînd la grîu o 
producție medie de 1.860 kg la ha.

lîngă faptul că apartamentele sînt 
deosebit de frumoase și conforta
bile, au fost realizate la un preț de 
cost cu mult mai mic decît era sta
bilit inițial în proiect.

Terminarea construcției blocurilor 
muncitorești și darea lor zilele tre
cute în folosință vine să dovedeas
că tot mai mult grija pe care statul 
nostru democrat-popular o poartă 
oamenilor muncii. Și nu încape în
doiala că acestor realizări minerii 
vor răspunde tot (prin realizări, 
cinstind astfel cu noi succese ma

rea sărbătoare a eliberării.

și vă cunosc la fel de bine. Nutresc 
același gînd ca și dumneavoastră, 
să facem comuna frumoasă. Și-a- 
poi aveți tot dreptul să-mi cereți 
socoteală despre ceea ce am să fac. Vă 
spun însă un lucru și acesta e de 
fapt un angajament. Eu singur nu 
voi putea face nimic. împreună însă 
cu dumneavoaslră, foarte multe. 
Așa că eu vă cer să-mi dați tot a- 
jutorul și în schimb vă promit să 
nu vă înșel încrederea...

Cu siguranță că Hancheș nu are 
notat niciunde, în afară de actele 
oficiale ziua de 15 ianuarie 1953, 
cînd a fost instalat ca președinte al 
sfatului popular Almașul Mare. Nu 
are notat nici ceea ce oamenii i-au 
spus atunci la instalare. Cu toate 
astea le ține bine minte. Ține minte 
și ceea ce s-a discutat la prima șe
dință de comitet executiv, la prima 
sesiune.

— Trebuie să terminăm școala 
de la Almaș — propune in sesiune 
un deputat.

■— Iar nouă la Cib ne trebuie că
min cultural — interveni un altul.

Și cîte și cite propuneri. La Glod 
școala era dărăpănată și trebuia 
construită alta nouă, la Cib-Chei 
de asemenea trebuia o școală. Al
ții, înflăcărați de avîntul zilelor 
'noi, propuseră electrificarea comu
nei. Intr-adevăr, aici, la Almaș, era 
nevoie de toate astea. Era nevoie 
fiindcă regimurile trecute au ținut 
oamenii acestei așezări de munte 
in cea mai neagră mizerie. Dar 
realizarea acestor propuneri nu era 
o treabă ușoară.

Fusese convocată prima adunare 
populară la Almaș. Oamenilor li se 
făcu cunoscut planurile celor ce 
trebuiau făcute. In ropot de aplau
ze toți își dăduseră consimțămîntul, 
iar a doua zi cînd comunistul Jdira

Intensificînd în ultimul timp rit
mul strîngerii recoltei de păioase, 
lucrătorii ogoarelor din raionul 
nostru au terminai în întregime 
secerișul în comunele de șes și a- 
cum zoresc treierișul.

Pentru a nu pierde nici un bob 
din noua recoltă, colectiviștii din 
Micești și Țelna, membrii întovără
șirilor agricole „Mereteana" din 
comuna V ințul de Jos — satul Me
reteu, „Progresul" din comuna Gal- 
da de Jos și alții, care au terminat 
printre primii recoltatul grinelor, sînt 
acum fruntași la treieriș. Avansați cu 
treierișul sînt și producătorii din co
munele Bărăbanț, Teiuș, Cricău și 
alții care, îndrumați și sprijiniți de 
organele de partid și de stat de la 
comune, au transportat snopii și 
i-au așezat în stoguri la ariile a- 
menajate din timp. Acum batozele 
lucrează aici fără întrerupere, a- 
vind pînă în prezent treierai peste 
40 la sută din recolta de păioase.

Cu toate aceste rezultate, trebuie 
arătat că în raionul nostru sînt încă 
multe comune unde treierișul se 
desfășoară nesatisfăcător. Deși se 
știe că din cauza ploilor care în 
'acest an sini destul de frecvente, 
griul poate încolți în clăi, ceea ce 
provoacă pierderi, în unele comune 
se îniîrzie totuși cu transportul 
snopilor la arii.' Așa, de exemplu, în 
comuna Mihalț, unde snopii în loc 
să fie adunați pe arii în stoguri 
bine clădite și vîrfuite, stau în clăi 
pe cîmp, din care cauză cele 3 ba
toze de pe ariile 1 și 2, în timp de 
10 zile, fiecare din batoze nu a rea
lizat nici 10 la sută din norma zil
nică. Același lucru se întîmplă și 
în comunele Stremț, Sîntimbru, 
Oarda de Jos și altele, unde bato
zele lucrează cu mari întreruperi. 
Analizînd cauzele pentru care treie
rișul se desfășoară sub posibilități 
în comunele rămase în urmă, nu e 
greu de văzut că vina o poartă în 
primul rînd organele de partid și 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare din aceste comune, care 
rămîn indiferente de faptul că aici 
ariile nici pînă în prezent nu au 
fost amenajate așa cum se cere, că 
se îniîrzie cu transportul snopilor 
la arii, fapt ce face ca batozele să 
nu poată lucra cu întreaga lor ca
pacitate, etc. începerea cu întîrziere 
a lucrului și oprirea batozei de 
timpuriu face de asemenea ca treie
rișul să îniîrzie. Ca exemplu în a- 
cest sens pot fi date întovărășirile 
agricole din satul Șard, unde înto
vărășită încep de multe ori munca 
după ora 7, iar seara întrerup lu
crul la batoză cînd soarele e încă 
sus.

Ștefan și Curca Romoluț începu să 
facă mobilizarea pentru transportul 
materialului și pentru ajutor la lu
cru, almășenii au răspuns cu toții 
ca unul. Și din roșu, cum era școa
la, prindea cu fiecare zi să capete^ 
înfățișarea adevărată. Curînd după 
aceea, o veste străbătu tot sațul. 
Școala a fost terminată. Primul 
succes, prima bucurie. Altele au 
urmat apoi. Și de fiecare dată cînd 
în Almaș, Glod, Cib sau Nădăștie 
se strîngeau oamenii la sfat spre-a 
plănui noi vise de viitor încrederea 
le era mai mare ca orieînd. Anga
jamentul lui Hancheș se dovedea

N. GIURGIU

(Continuare în pag. 4-a)

La noul cămin cultural din Cib, sătenii își petrec plăcut și cu fo
los zilele de odihnă.

Un alt fapt care ține pe loo u- 
neori treierișul sînt și unele defec
țiuni ivite la garniturile de treier, 
cum a fost cazul cu batozele de pe 
ariile din Bucerdea și Teiuș, care 
au fost scoase pe arii defecte și 
cu curele necorespunzătoare și din 
care cauză treierișul a fost între
rupt in mai multe rînduri. Aseme
nea cazuri care se datoresc repara
țiilor și controlului făcut fără simț 
de răspundere de mecanizatorii de 
la S.M.T. trebuie să fie grabnic re
mediate.

Ținînd seamă de faptul că orice 
întîrziere a treierișului poate pro
voca mari pierderi de recoltă, prin
cipala sarcină care se pune în mo
mentul de față organelor de partid, 
comitetelor executive ale sfaturilor 
populare de la comune și tuturor 
oamenilor muncii din agricultura 
raionului nostru, este să lupte ca 
prin o bună organizare a muncii la 
treieriș să recupereze rămînerea în 
urmă a acestei lucrări. Pentru a se 
îndeplini această sarcină, trebuie să 
se termine de urgență amenajarea 
ariilor, să se intensifice la maxi
mum transportul snopilor la arii, 
pentru ca batozele să poată lucra 
din plin, din zori și pînă seara tîr- 
ziu, iar acolo unde ariile sînt elec
trificate să se treiere și noaptea.

Transportarea din cîmp la arii a 
întregii cantități de păioase netreie
rate, clădirea snopilor bine uscați in 
stoguri bine vîrfuite și acoperite cu 
paie va feri recolta de eventualele 
stricăciuni cauzate de ploi și va da 
posibilitate ca treierișul să se des
fășoare în cele mai bune condițiuni. 
Un bun exemplu în această direcție 
îl constituie gospodăriile colective 
din Cistei și Micești, întovărășirile 
agricole din Cricău, Micești și al
tele care, datorită faptului că au 
strîns griul în stoguri mari la arii 
și munca este bine organizată, ba
tozele care treieră cu întreaga lor 
capacitate reușesc să depășească 
zilnic norma planificată.

O deosebită grijă trebuie să se 
acorde de asemenea asigurării fon
dului central de produse agricole al 
statului, prin preluarea cerealelor 
contractate direct de la arii, pre
cum și transportării acestora cît și 
a celor rezultate din achiziții, uium, 
munci S.M.T. etc., la bazele de 
recepție la timp și în condițiuni 
bune, pentru ca nici un bob să nu 
se risipească.

Pentru a se asigura de pe acum 
o bază solidă recoltei anului viitor, 
tot în această perioadă trebuie să 
se acorde toată importanța arături
lor de vară ce trebuie să se execute 
pe miriști atît de unitățile agricole 
socialiste, cit și de producătorii a- 
gricoli din sectorul individual.

Toată importanța trebuie să se 
dea de asemenea popularizării re
zultatelor obținute în întreceri, pre
cum și recoltelor mari dobîndite de 
colectiviști și întovărășiți, deoarece 
dovada vie a realității este mai pu
ternică ca orice în munca de atra
gere a țărănimii muncitoare pe dru
mul agriculturii socialiste — mun
că ce nu trebuie să fie slăbită nici 
o clipă.

Oameni ai muncii din agricul
tură ! Intîmpinați marea sărbătoare 
a eliberării patriei noastre cu noi 
succese în muncă I Depuneți tot 
efortul pentru terminarea treierișu
lui într-un timp cît mai scurt, pre- 
dați statului direct de la batoză cît 
mai multe cereale Ia contract și a- 
chiziții aduănd prin aceasta o con
tribuție de seamă la asigurarea fon
dului central de produse agricole al 
statului, la asigurarea pîinii poporu
lui muncitor.



Artiștii satelor se pregătesc pentru marea sărbătoare a eliberării La ordinea zilei

întregul colectiv a pornit 
o muncă însuflețită

Se apropie ziua de 23 August, 
marea sărbătoare a eliberării pa
triei noastre de sub jugul fascist. 
In întreprinderile raionului, ca de 
altfel peste tot în țară, muncitorii 
într-o dirză întrecere obțin victorii 
după victorii, în timp ce de pe o- 
goare mănoase țăranii muncitori 
string cu sîrg aurul holdelor.

Dar, nu numai In întreprinderi și 
pe ogoare se simte faptul că oa
menii muncii se străduiesc să in- 
tlmpine cu rezultate din cele mai 
bune marea sărbătoare. Nu! Acest 
lucru se simte pretutindeni. Artiștii 
amatori, de pildă, fie ei de la ora
șe sau sate, se pregătesc și ei cu 
însuflețire. Și nu este întîmplător 
acest fapt. Cea de-a XV-a aniver
sare a eliberării patriei noastre, ca 
și recentele măsuri luate de partid 
pentru ridicarea nivelului de viață 
a celor ce muncesc, constituie pen
tru toți cetățenii patriei izvor nese
cat de noi forțe pe drum de izbînzi.

Să poposim în aceste zile la că
minul cultural din Cricău. E multă 
însuflețire aici. S-a strîns întreg 
colectivul căminului să hotărască 
cele de trebuință.

— V-am convocat pentru a chib- 
zui asupra celor ce avem de făcut 
pentru ziua de 23 August — se fa
ce auzit glasul tovarășului Stinea 
Ion, directorul căminului cultural.

Membrii colectivului zîmbesc cu 
înțeles. Și știu ei de ce. Pentru pre
gătirea șezătorii dedicate marii 
aniversări, fiecare a luat unele mă
suri. Așa că cei prezenți nu trebuie 
prea mult invitați să vorbească.

— Eu voi prezenta cu echipa de

Vie activitate teatrală
Spre impunătoarea clădire a că

minului cultural din Mihalț, în zi
lele de sărbătoare ca și peste săp- 
tămînă, se îndreaptă din ce în ce 
mai multi țărani muncitori. Și e pe 
deplin justificat acest lucru, căci 
n-a fost dată să plece vreunul de 
la cămin fără a duce cu sine învă
țăminte prețioase. Vin țăranii mun
citori la cămin de ascultă conferin
țe, vin și-și desfată inimile ascul- 
tînd frumoase cîntece sau vizionînd 
piese de teatru pregătite cu grijă 
de artiștii satului.

Nu de mult, la căminul cultural 
din Mihalț a fost iarăși prezentat 
program nou. Și-apoi dacă coriștii 
și recitatorii, prin cîntecele și poe
ziile interpretate au cules ropote de 
aplauze, tinerii care au adus pe 
scenă oameni și fapte din piesa 
„Un ginere cu zestre" au fost de 
asemenea răsplătiți fără zgîrcenie.

ii<s 7/niLiui ie

Harnici și întreprinzători
Pentru pionierii și elevii Școlii 

de 7 ani din comuna Benic, zi
lele vacanței nu sînt numai zile 
de plăcută recreere ci și de fru
moase șl lăudabile acțiuni. Tn- 
fruntînd căldura soarelui de vară, 
un număr de 50 pionieri și 'ele
vi de aici au muncit timp de 4 
zile alături de colectiviști la în
grijirea culturilor, iar pentru a 
răspunde cu cinste chemării „nici 
un bob' pierdut din noua re
coltă" alți 60 de pionieri și elevi 
au împînzit cîmpul la strînsul 
spicelor.

Dar, nu numai atît se poate 
spune despre harnicii pionieri și 
elevi din comuna Benic. Ei au 
participat cu aceeași dragoste, a- 
lături de cei mari și la înfrumu-

Cu echipa artistică în
Zile de plăcută și Instructivă va- 

Canță trăiesc și pionierii și elevii din 
comuna Ighiu. Aici, la activitățile 
ce se desfășoară în cadrul taberei 
de curte, iau parte de fiecare dată 
zeci de pionieri șl elevi. Și David 
Ligia, instructoare superioară de 
pionieri, e mereu în mijlocul lor, 
îndemnul ei fiind concretizat în 
fapte din cele mai frumoase. Pio
nierii și elevii din Ighiu au strîns 
însemnate cantități de fier vechi, 
plante medicinale și spice, și au 
pregătit un bogat program artis
tic pe care au ținut să-l prezinte 

teatru piesa „Gara Mică" — ține 
să arate cel dinții profesorul Rațiu 
Gheorghe. E vorba aici de un epi
sod din timpul pregătirii insurecției 
armate și cred că e o piesă nime
rită. De altfel, să v-o spun deschis, 
am și distribuit rolurile. Și-apoi pa
ralel cu pregătirea echipei de tea
tru mă voi ocupa și de brigada ar
tistică de agitație.

Rînd pe rînd iau apoi cuvîntul 
toți membrii colectivului căminului 
cultural.

— Cu echipa de dansuri voi pre
găti o suită de dansuri populare — 
face cunoscut celor de față învăță
toarea Păcurar Elena.

— Iar corul pe lingă cîntecele 
„Sub steagul partidului" și ,Măreț 
pămint al patriei iubite" va pregăti 
altele noi — se grăbi să adauge 
tovarășa Voica Viorica.

Răsfoind o carte, intre filele că
reia așază cu grijă fîșii înguste de 
hirtie, ultima ia cuvîntul tovarășa 
Domșa Domnica.

— Nici eu cu recitatorii mei nu 
ne lăsăm mai prejos. Pentru șeză
toarea festivă de la 23 August am 
și ales poeziile ,Jmn“, „Balada to
varășului care a împărțit „Scîn- 
teia" în ilegalitate", Intîlnirea de 
pe Tatra și altele.

Ședința de lucru s-a terminat. 
Eiecare știe de-acum ce are de fă
cut. Gata de plecare însă directorul 
căminului cultural găsi nimerit să 
mai adauge.

— Nu uitați, tovarăși, că mat 
mult decît in alte ocazii, în ziua de 
23 August căminul cultural, satul 
întreg, trebuie gătit sărbătorește.

Sezîsînd faptul că afluența la că
minul cultural este mult mai mare 
atunci cînd în cadrul programelor 
sînt incluse și piese de teatru, con
ducerea căminului cultural a ajuns 
la concluzii juste: să pună mai 
mult accent pe această formă a ac
tivității culturale. Și a pus. fn ca
drul căminului cultural activează 4 
echipe de teatru, astfel că în tot 
timpul aici sînt 4 piese înl pregăti
re. In prezent, de pildă, în timp ce 
membrii echipei care au prezentat 
la Mihalț piesa „Un ginere cu zes
tre" se pregătesc s-o prezinte și la 
Cistei, membrii celorlalte trei re
petă. Se fac repetiții la pieseTe-„S-a 
întîmplat la seceriș" și „îndoiala", 
iar în vederea programului festiv 
închinat zilei eliberării se pregăteș
te cu toată rîvna piesa „In august 
cerul e senin".

♦♦--------------------

sețarea locului din fața magazi- j 
nului universal, recent inaugurat. ) 
Și-apoi contribuția lor s-a făcut ( 
simțită și la controalele executate S 
peritru descoperirea gindacului din ) 
Colorado. Nici o tufă de cartofi, < 
nici un fir de roșii, ardei sau altă S 
plantă expusă acestui dăunător ? 
n-a rămas necontrolată. Gîndacul ( 
a fost descoperit și s-au luat mă- S 
suri pen'ru distrugerea lui. 2

Acum, cînd au mai rămas pu- s 
/zne zile pînă la 23 August, elevii ) 
și pionierii din Benic muncesc de ț 
zor la pregătirea unui program s 
artistic, program pe care îl vor ? 
prezenta în fața țăranilor munci- ț 
tori cu prilejul celei de-a XV-a \ 
aniversări a eliberării patriei S 
noastre.

deplasare
nu numai la Ighiu ci și in satele < 
din jur. ,

Duminică, 26 iulie, pionierii ) 
din Ighiu au fost oaspeții țărani- ( 
lor muncitori din Țelna. Pe see- ( 
na căminului cultural de aici, în ) 
fața a peste 300 săteni după con- ) 
ferința „Apariția vieții pe pă- > 
mint" susținută de tovarășul Tei- < 
șan Constantin, micii artiști au 2 
prezentat piesa de teatru „Gogoa- S 
șa“ și o seamă de cîntece, reci- < 
țări și dansuri. Cu același pro- 2 
gram pionierii din Ighiu se vor S 
deplasa și în salul Șard.

Formații artistice noi Strîngerea fondului de semințe în întovărășiri
In întîmpinarea zilei de 23 Au

gust, activiștii culturali din comuna 
Vințul de Jos, pe lîngă faptul că 
se pregătesc de zor, se preocupă 
și de crearea de noi formații artis
tice. Așa, de pildă, la centrul de 
comună va lua ființă o fanfară 
compusa din 20 tovarăși, iar cu spri
jinul colectivului de creație de pe 
lîngă căminul cultural din Vințul 
de Jos, în frunte cu tovarășa Maria 
Dragosin, va fi creată o' brigadă 
artistică de agitație în satul Vur- 
par.

Distinși cu diplome 
în cadrul celui de-al V-lea \ 

concurs
La faza regională a celui de-al J 

V-lea concurs al formațiilor ar- > 
tistice de amatori ale căminelor < 
culturale, raionul nostru a fost S 
bine reprezentat. In acest sens 2 
dovadă sînt cele 13 diplome obți- ( 
nute de corurile, brigăzile artiști- j 
ce de agitație și sofiștii vocali 2 
participant la această ’ fază -a < 
concursului. s

Dublul sextet al Casei raionale 2 
de cultură a obținut locul I pe re- < 
giune. pe același loc situîndu-se S 
și solista Păcurar Maria din Zlat- 2 
na. Brigăzile de agitație din Vin- ( 
țul de Jos și Intregalde s-au si- S 
tuat pe locul III, tot pe locul III 2 
clasîndu-se și corul Casei raio- < 
nale de cultura, corul din Ber- \ 
ghin și formația de dansuri a 2 
căminului cultural din Zlatna. (

Locul III pe regiune a fost a- S 
tribuit de asemenea solistelor 2’ 
Sanda Bărbănțan și Victoria Ru- ( 
san, iar o diplomă pentru activi- J 
tatea depusă în cadrul colectivu- 2 
Iui de creație al căminului cultu- < 
ral din Vințul de Jos, i s-a acor- S 
dat tovarășei Maria Dragosin. 2

IN CLIȘEU : Tractoristul Tomotaș Gheorghe de la S.M.T. executînd 
arături de vară pe terenul întovărășirii „16 Februarie" din Micești.

♦♦

Au însilozat porumb furajer
Asigurarea de furaje suficiente 

și de calitate pentru vacile de lap
te și celelalte animale din gospodă
rie, constituie în momentul de față 
una din problemele principale pen
tru membrii gospodăriei colective 
„Unirea" din Alba-Iulia.

Indreptîndu-și îndeosebi atenția 
spre asigurarea furajelor pentru 
iarnă, pe lîngă fînurile cultivate, 
din care colectiviștii și-au asigurat 
cantități însemnate, ei au însilozat

Mai multă preocupare
Gospodăriei agricole de stat din 

Galda de Jos care posedă un sector 
zootehnic puternic și în care ani
malele mari au pondere mare, îi 
revin sarcini deosebit de importante 
în direcția asigurării furajelor.

Ținînd seamă de valoarea nutri
tivă și economică a nutrețului mu
rat, gospodăria a cultivat în acest 
an cu porumb pentru siloz 55 hec
tare. Semănat în teren bine pregă
tit și prășit mecanic de Ț ori, po
rumbul promite o recoltă sporită. 
De asemenea, tot pentru însilozare, 
gospodăria a prevăzut o suprafață 
importantă de trifoi, semănat în 
cultură ascunsă, care se dezvoltă 
frumos.

Pentru tocarea nutrețului, secția 
mecariică a gospodăriei a reparat

Convinși din proprie experiență 
de importanța pe care o are strîn
gerea de pe acum a fondului de se
mințe, numeroase întovărășiri agri
cole din raionul nostru string pen
tru însămînțările de toamnă acest 
fond de semințe direct de la arie.

întovărășirea ,J Noiembrie" din 
comuna Vințul de Jos, de exemplu, 
pentru a obține recolte sporite și 
a-și asigura semințe de soi, și-a 
creat în toamna trecută un lot se- 
mincer de 5 hectare pe care l-a în- 
sămtnțai în comun cu grîu din so
iul Cenad 117. Ingrășlndu-l suplimen
tar și plivindu-l la vreme, întovără- 
șiții au obținut de pe acest lot 10.150 
kg grîu, pe care l-au repartizat în în
tregime la fondul de semințe, asi- 
gurîndu-și astfel pentru însămînță
rile de toamnă, care se fac în co
mun, sămînță valoroasă pentru 60 
hectare.

Dovedind preocupare pentru 
sirlngerea din timp a fondului de 
semințe, membrii întovărășirii „16 
Februarie" din satul Micești, care 
în toamna trecută au însămînțat în 
comun cu grîu peste 80 hectare, au 
luat măsuri ca tn acest an să sirin
gă fondul de semințe pentru însă- 
mînțările de toamnă direct de la a- 
rie. 12.060 kg grîu a strîns la fon
dul de semințe și întovărășirea a- 
gricolă „Horia, Cloșca și Crișan" 
din Alba-Iulia.

Membrii întovărășirilor agricole 
din Galda de Jos, care în mare ma
joritate s-au înscris în gospodăria 
colectivă, ce urmează să ia ființă 
în satul lor, string direct de la arie 
fondul de semințe pentru însămîn
țările de toamnă ce le vor face ca 
colectiviști în gospodărie.

Față de numărul mare de întovă

pînă în prezent, în două gropi, 
20.000 kg porumb furajer, urmînd 
ca în luna august să mai însilo- 
zeze 60.000 kg porumb. Pentru a- 
ceasta ei au luat de pe acum mă
suri de a pregăti gropile necesare.

Printre cei care s-au evidențiat la 
lucrările de recoltare și însilozare a 
furajelor sînt colectiviștii Mureș 
Nicolae, Chirilă Șofron, Goțea 
Martin, Șerban Alexandru și Roșu 
Ion.

de asemenea cele două tocătoare de 
nutreț mecanice.

Ceea ce pierde însă din vedere în 
prezent conducerea gospodăriei și 
de care trebuie să țină seamă în 
mod deosebit, sînt gropile de însi
lozare, în care direcție nu s-a luat 
nici o măsură pînă în prezent.

Ținînd seamă de faptul că ne mai 
despart puține zile de perioada în- 
silozarii porumbului și trifoiului, 
consiliul de conducere al gospodă
riei, îndrumat de organizația de 
partid, trebuie să analizeze de ur
gență problema însilozărilor și să 
ia toate măsurile pentru a se săpa 
din timp gropile necesare însiloză
rilor, în raport cu cantitatea ce se 
însilozează și care în acest an este 
aproape dublă față de anul trecut. 

rășiri agricole existente în raionul 
nostru, trebuie arătat însă că sînt 
încă foarte multe întovărășiri a că
ror conduceri, lipsite de sprijinul 
organelor de partid și a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare 
din aceste comune, nu dovedesc 
nici o preocupare pentru strîngerea 
din vreme a fondului de semințe.

Așa este, de pildă, în întovărășirea 
agricolă „Mureșana" din cartierul 
Paftoș al orașului nostru (președin
te Cornea Loghin, secretar Dancea 
Sebastian), unde întovărășită s-au 
mulțumit să semneze doar un tabel, 
fără insă să stringă nici un bob la 
fondul de semințe.

Slabă preocupare dovedesc în di
recția strîngerii fondului de semin
țe de la arie și conducerile întovă
rășirilor agricole „Steaua roșie" 
din comuna Ighiu, întovărășirile a- 
gricole „Ordeana" și „Steaua roșie" 
din satul Oarda de Sus, întovără
șirile agricole din satul Totoi și 
altele,.

Organele de partid și de stat de 
la comune și îndeosebi inginerii și 
tehnicienii agronomi au datoria să 
arate întovărășiților că este tn inte
resul lor să stringă din timp să- 
mînța, să o schimbe cu alta de soi, 
mai productivă și să însămânțeze 
în comun. Știința și practica au do
vedit că o sămînță de soi, semăna
tă în teren bine pre gătit-și îngră
șat dă la cerealele păioase un sȚo« 
de recoltă de 200-600 kg la hectar 
și chiar mai mult.

Acordînd toată importanța strin- 
grii seminței încă de la arie și 
schimbînd-o cu alta de soi, mai 
productivă, întovărășiții vor reuși 
să execuțe la vreme însămînțările 
de toamnă și să obțină recolte spo
rite în anul, viitor.

NOTĂ
Și-apoi pînâ cînd, 

pînă cînd, pînă cînd...?
Pînă cînd nu se știe. Se știe însă 

de cînd. Știe acest lucru atît tov. 
Fizeșan Iosif, directorul I.G.O, Al
ba, ca și tov. Bucșeru Nicolae și 
Pacepa Ștefan, președinți ai coope
rativelor meșteșugărești „MunA 
nouă" și „Mureșul" din oraș. " 
altfel îl știm și noi. Știm, de pildă, 
că lucrarea pentru amenajarea să
lii „Victoria" a început anul trecut 
și trebuia terminată pînă la 7 No
iembrie 1958. S-a amînat apoi pen
tru 1 Mai 1959. Și de atunci nu 
mai știm pînă cînd. Gurile rele s-ar 
fi pronunțat că pentru 1 Mai 1961. 
Aceasta e cu neputință. Nu pentru 
că cei mai sus amintiți n-ar fi în 
stare să-și calce pe inimă și să 
prelungească termenul. Nu! Nici 
vorbă. Din alte motive destul de 
simple. Dacă ar fi cu adevărat ter
menul pentru 1 Mai 1961, atunci nu 
mai e nevoie de reparații sau ame
najare. E nevoie de... demolare.

Totuși întrebarea se pune clar. 
Pînă cînd? Pînă cînd vor mai do
vedi conducătorii cooperativelor 
„Munca nouă" și „Mureșul" atitu
dinea de nepăsare față de termina
rea sălii destinată ca sală de cul
tură și recreere pentru tineretul din 
oraș? Șl în plus o altă întrebare 
care, de asemenea, își așteaptă răs
puns ; Cine se face vinovat de lu
crările de proastă calitate executate 
la acoperiș și cine suportă refacerea 
acestor lucrări? Cine răspunde de 
risipa de material și de forța de 
muncă cheltuită în zadar?

E timpul ca acestei stări de lu
cruri să i se pună capăt nelntîrziat. 
Tineretul din oraș are nevoie de a- 
ceastă sală și nu poate accepta ca 
lucrările să se tărăgăneze de pe o 
zi pe alta. Tovarășii din conduce
rea I.G.O. (Fizeșan Iosif și Moldo
van I.) și conducătorii cooperative
lor meșteșugărești „Munca nouă" 
și „Mureșul" (Bucșeru N. și Pacepa 
Ștefan) au 'datoria să ia toate mă
surile pentru terminarea sălii in cel 
mai scurt timp. întrebării: Pînă 
cînd? trebuie să i se răspundă prin 
fapte.
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VIAȚA DE PARTID

Adunarea activului Comitetelor raional 
și orășenesc de partid

In ziua de 24 iulie a. c., a avut loc adunarea activului Comitetelor 
raional și orășenesc de partid. La adunare au luat parte membrii 
Comitetelor raional și orășenesc de partid, secretarii comitetelor de 
partid, secretarii organizațiilor de bază, activiști din conducerea or
ganizațiilor sindicale și U.T.M., președinți ai gospodăriilor colective, ca
dre de conducere din aparatul de stat și din economie, fruntași în 
producție, etc . , ,

Din partea Comitetului reg'onal de partid la adunare a luat parte 
tov. Aurel Bulgărea, secretar,

Rezultatele muncii politice
Pârtieipanții la adunarea activu

lui de partid au ascultat expunerea 
prezentată de tov. Ion Mărginean, 
secretar al Comitetului raional de 
partid, cu privire la principalele 
.probleme cuprinse în Raportul to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej și 
noile măsuri adoptate de Plenara 
C. C. al P.M.R. din 13-14 iulie 1959, 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii. In lumina a- 
<cestor documente a fost analizată 
activitatea depusă de organele și 
organizațiile de partid, întreprinde
rile economice și organele de 
stat din raionul nostru pentru in- 
-deplinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al II-lea Congres al P.M.R.

Din expunere a reieșit faptul că 
in marea lor majoritate întreprinde
rile din raionul nostru și-au înde
plinit și chiar depășit sarcinile ce 
le reveneau din planurile de pro
ducție. Mase tot mai largi de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
raionului, mobilizați de organiza
țiile de partid, participă activ la 
descoperirea și folosirea rezervelor 
interne, la continua îmbunătățire a 
procesului de producție.

Tot mai mare este numărul mun
citorilor antrenați în întrecerea so
cialistă. s-a îmbunătățit calitatea 
produselor și s-a redus prețul de 

-cost.
Astfel, la Uzinele Zlatna, Depoul 

CD.R. Teiuș și alte întreprinderi 
din raion s-a reușii ca printr-o 
muncă bine organizată, prin folosi
rea tehnicii înaintate, sarcinile să 
fie îndeplinite și chiar depășite.

De pildă, la Uzinele Zlatna va
loarea producției globale pe semes
trul I a anului în curs a fost cu 
17 la sută mai mare, față de a- 
ceeași perioadă a anului 1958. Tot 

Spre noi succese în dezvoltarea 
economiei raionului

Numărul mare de tovarăși care 
lBRu/ luat cuvîntul la discuții a ară

tat entuziasmul și bucuria cu care 
oamenii muncii din raionul nostru 
au primit hotărîrile plenarei C. C. 
al P.M.R. din 13-14 iulie a. c. Oa
menii muncii din raionul nostru 
văd în măsurile luate de plenară, 
.pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai, rodul muncii lor, rezultatul și 
justețea politicii leniniste a parti
dului nostru de industrializare so
cialistă a țării și transformarea so
cialistă a agriculturii.

Așa cum s-a arătat în adunarea 
>activului, încă în primele zile după 
apariția hotărîrii, colectivele de 
munctori și-au sporit angajamentele 
luate în întrecerea socialistă, au 
făcut noi propuneri pentru creșterea 

A producției și productivității muncii, 
pentru reducerea prețului de cost.

— Colectivul de muncă de la De
poul C.F.R. Teiuș — a spus tov. 
Nicolae Almășan, secretarul orga
nizației de bază — a primit docu
mentele plenarei cu nespusă bucu
rie și entuziasm. Măsurile luate de 
plenară consfințesc justețea politicii 
partidului nostru privind ridicarea 
■continuă a nivelului de trai al 
poporului muncitor. Transporturile
joacă un rol însemnat în economia 
națională — a spus în continuare 
vorbitorul. Muncitorii din Depoul 
*C.F.R. Teiuș au obținut însemnate 
succese și și-au adus aportul lor 
la îndeplinirea sarcinilor economice 
trasate de cel de-al II-lea Congres 
■al partidului. Aplicarea metodelor 
înaintate de muncă, folosirea teh
nicii noi, entuziasmul cu care se 
muncește au făcut ca noi :să ne pu
tem realiza angajamentele luate în 
întrecere în cinstea zilei de 23 Au
gust. După apariția documentelor 

4 plenarei, colectivul de muncă de la 
depou și-a reînnoit angajamentele 
In sensul de a realiza pînă la sfîr- 
situl anului o economie de peste 
459.000 lei.

Vorbind despre importanța docu
mentelor plenarei C.C. al P.M.R.,

în aceeași proporție a crescut șt 
productivitatea muncii, realizîndu-se 
însemnate economii.

In ultimul timp, în raion s-a dez
voltat industria locală și cooperația 
meșteșugărească care își aduc un 
înseninat aport în economia raionu
lui nostru.

Fără îndoială — s-a arătat in ex
punere — că pentru dezvoltarea in
dustriei din raion statul nos
tru democrat-popular a investit 
numai între anii 1956-1958 suma de 
peste 200.000.000 lei,

Atît în expunere cit și unii tova
răși ce au luai cuvîntul au criticat 
unele lipsuri ce se manifestă în ac
tivitatea unor întreprinderi din ra
ion, mai ales în ce privește crește
rea productivității muncii și redu
cerea prețului de cost, așa cum se 
întîmplă la întreprinderea „Horia", 
„Gh. Doja", „Ardealul'' și altele.

O atenție deosebită a fost acor
dată sectorului socialist din agri
cultura raionului. S-au dezvoltat 
stațiunea de mașini agricole și trac
toare și gospodăriile agricole de 
stat. Ele au fost dotate cu noi uti
laje agricole. An de an crește pro
ducția și productivitatea muncii în 
aceste sectoare ale agriculturii.

Agricultura socialist-cooperatistă 
a raionului cuprinde azi peste 70 
la sută din suprafața arabilă a ra
ionului. Mai mult de 20.000 familii 
de producători agricoli s-au unit în 
cele 15 gospodării colective și 94 
întovărășiri agricole și agrozooteh
nice.

Rezultatele economice obținute 
sînt rodul muncii politice desfășu
rata de organizațiile de partid, sînt 
rezultatul activității creatoare a oa
menilor muncii din raionul nostru, 
sub conducerea Comitetului raional 
partid.

tov. Gheorghe Faur a spus: „pen
tru mine ca maistru, măsurile a- 
doptate de plenară constituie un și 
mai mare stimulent, cum de altfel 
constituie pentru toți muncitorii de 
la Atelierul Central, de a depune și 
mai mult interes pentru descoperi
rea noului în producție pentru ridi
carea continuă a productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
și realizarea a cît mai multe eco
nomii — cale sigură spre noi mă
suri pentru ridicarea nivelului de 
trai a poporului muncitor.

Documentele plenarei C. C. al 
P.M.R. au o însemnătate deosebită 
nu numai internă dar și internațio
nală. Ele dovedesc grija ce o poar
tă partidul pentru poporul muncitor. 
Să muncim în așa fel să traducem 
în viață sarcinile trasate de partid, 
pentru că de cum vom munci așa 
vom avea și rezultate în viitor, a 
spus tov. Tudose Dumitru, secreta
rul organizației de bază de la Ate
lierul de zonă C.F.R. din Alba-Iulia.

Tov. Mihai Dobîrtă, președintele 
gospodăriei colective din satul Cis- 
fei — lulnd cuvîntul la discuții, a 
spus printre altele: nouă, celor 
din agricultură, ne revin sar
cini deosebite și anume, mărirea 
suprafețelor cultivate cu plante teh
nice și mai ales cu sfeclă ~de zahăr 
și să creștem mai multe vite. A- 
cestea vor aduce venituri mari gos
podăriei colective și vom putea da 
statului prin contractări mai multe 
produse agricole. Dacă noi am reu
șit să ne dezvoltăm gospodăria co
lectivă, aceasta o datorăm ajutoru
lui primit din partea partidului și 
guvernului. Colectiviștii din Cistei 
sînt hotărîți să muncească cu și 
mai mult avînt pentru continua în
tărire a gospodăriei colective, con
tribuind la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de documentele plenarei 
C. C. al P. M. R. din iulie a. c:

Despre succesele și angajamente- 
tele muncitorilor din întreprinderile 
raionului nostru au mai vorbit tov. 
I. Berindei, directorul întreprinderii 

„Gh. Doja", Ion Alexandru, direc
tor la I.R.T.A. Autobaza Alba-Iulia, 
I. Mandrosca, de la fabrica „Arde
leana", A. Bolunduț, director la 
S.M.T., I. Păstrau, organizator de 
partid la G.A.S. Oarda de Jos, I. 
Andronic, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular Bără- 
banț și alții.

Analizînd cu simț de răspundere 
posibilitățile existente la fiecare loc 
de muncă, în numele colectivelor 
din care fac parte ei s-au angajat 
să lupte pentru continua ridicare a 
productivității muncii și realizarea 
de economii.

Lucrările adunării activului Co
mitetelor raional și orășenesc de 
partid au arătat că oamenii muncii 
din raionul nostru sînt hotărîți să 
lupte cu toate forțele pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor tra
sate de partid în vederea continuei 
ridicări a nivelului de trai al po
porului muncitor.

Sarcini de viitor
In încheierea lucrărilor adunării 

a luat cuvîntul tov. Aurel Bulgărea, 
secretar al Comitetului re-gional de 
partid, care a spus printre altele :

— Adunarea activului Comitete
lor raional și orășenesc de partid a 
dezbătut un document de importan
ță istorică. Aceasta este o urmare a 
activității entuziaste a poporului 
muncitor sub conducerea înțeleaptă 
a partidului, a Comitetului său 
Central. Ceea ce a realizat clasa 
muncitoare în țara noastră în cei 
15 ani care au trecut de la elibe
rare, nu putea burghezia să reali
zeze in sute de ani. S-a dezvoltat 
industria greq. într-un ritm rapid, a 
crescut producția agricolă, a cres
cut nivelul de trai a oamenilor 
muncii. Aceasta dovedește pe de
plin justețea politicii partidului 
nostru de industrializare socialistă 
a tării. Pe această bază s-au putut 
luă măsuri de ridicare permanentă 
a nivelului de trai al poporului 
muncitor.

Aplicarea altor măsuri în viitor 
presupune eforturi din partea fie
cărui om al muncii pentru ridicarea 
productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și pe această bază 
realizarea de cît mai multe econo
mii. Organele economice, sub con
ducerea organelor și organizațiilor 
de partid, să lupte pentru descope
rirea și punerea în. valoare a tutu
ror rezervelor interne, să fie folo
site în mod rațional toate mijloa
cele de producție. Să se ducă o 
muncă susținută pentru descoperi
rea noului în producție.

In gospodăriile de stat este ne
cesar să existe mai mult interes 
pentru reducerea prețului de cost al 
produselor. Se constată o slabă 
preocupare pentru mecanizarea lu
crărilor agricole. Conducerea gos
podăriei de stat de la Galda de 
Jos, director A. Mocanu, dă dovadă 
de slabă preocupare pentru buna 
gospodărire a bunurilor gospodă
riei.

Gospodăriile colective să fie în
drumate și sprijinite pentru dezvol
tarea șeptelului, pentru a cultiva 
pe suprafețe întinse sfecla de zahăr 
și floarea-soarelui.

Organele și organizațiile de par
tid — a spus în încheiere tov. Bul
gărea — au datoria de a cunoaște 
în mod temeinic conținutul docu
mentelor plenarei C. C. al P,M.R. 
din iulie a. c., s-o popularizeze în 
rîndul oamenilor muncii, rnobili- 
ztndu-i la îndeplinirea angajamen
telor luate atît în cinstea zilei de 
23 August, cit și cu ocazia dezba
terii hotărîrii plenarei.

întărirea muncii de partid, acti
vizarea tuturor organizațiilor de 
masă sînt sarcini care trebuie în
deplinite și de care depinde in mare 
măsură obținerea de noi rezultate 
economice.

★
Adunarea activului Comitetelor 

raional și orășenesc de partid a a- 
doptat un plan de măsuri în care 
s-au stabilit sarcinile imediate ce 
stau în fața organelor și organiza
țiilor de partid, a organizațiilor de 
masă și a celorlalte organe de 
sfat și economice pentru du
cerea cu succes la îndeplinire a 
sarcinilor ce reies din documentele 
plenarei C. C. al P.M.R. din iulie 
a. c.

PENTRU ȚARANII MUNCITORI

Magazinul universal de la Benic
Benicul — satul acesta cu oa

meni harnici — își înscrie cu fie
care zi ce trece fapte noi în filele 
cronicii. Te vezi nevoit destul de 
des să adaugi alte și alte fapte la 
cele de pînă acum. Și toate aceste 
fapte vin să facă viața oamenilor 
de aici mai frumoasă. Un colecti
vist își ridică o casă nouă sau își 
cumpără aparat de radio, fiul unui 
Țăran sărac din sat a făcut primii 
pași spre facultate. Dar cîte și alte 
fapte nu se cer a fi consemnate.

2ilele trecute întregul sat s-a strîns 
ca de atîtea alte ori din nou la 
sărbătoare. Au venit bărbați și fe
mei, tineri și bătrîni. Au venit cu 
toții să participe la sărbătorirea 
inaugurării noului magazin univer
sal. Da 1 Acum, în pragul marii 
sărbători a eliberării benicenii pri
mesc un frumos dar. Datorită aju
torului dat de către U.R.C.C. Alba, 
ca și entuziasmul cu care țăranii 
din sat au participat la muncile vo
luntare cu cîteva zile în urmă, noul 
magazin universal, bine aprovizio
nat cu mărfuri, a fost deschis și 
pus la dispoziția țăranilor munci
tori spre a se putea aproviziona 
mai bine cu cele necesare.

Desigur, această realizare de 
mare însemnătate a cerut multă 
preocupare, atît din partea condu
cerii Uniunii raionale, cît și a con
ducerii cooperativei din Benic. Și 
nu se poate spune că n-a fost. A

Ne vom îndeplini angajamentele
Ultima adunare a organizației de 

bază de la revizia de vagoane 
Teiuș a analizat felul cum au mun
cit comuniștii pentru îndeplinirea 
sarcinilor politice și economice ce 
le-au stat în față.

Cu această ocazie s-a arătat că, 
datorită faptului că munca a fost 
bine organizată, planul de produc
ție a fost îndeplinit în proporție de 
104,29 la sută.

In cadrul discuțiilor tov. Avram 
loan, Hălălae Emil, Botoga R. și 
Bucur S. au acordat atenție deose
bită întrecerii socialiste, luîndu-și 
totodată angajamente concrete în 
cinstea zilei de 23 August. Repara

Și în comuna noastră se construiește cămin cultural
In anii care au trecut de la eli

berarea țării noastre, multe s-au 
făcut și în comuna Valea Dosului. 
O parte a comunei a fost electrifi
cată, avem aparat de cinematograf, 
a luat ființă în comună o întovără
șire agrozootehnică și multe alte în
făptuiri care fac viața noastră tot 
mai fericită.

Locuitorii comunei Valea Dosului

Un lucru de care trebuie să se țină seamă
Preocuparea conducerii întreprin

derii ,,Horia“ de a crea condiții de 
muncă cît mai bune celor ce mun
cesc aici, se face tot mai mult sim
țită. Și, ca urmare a acestui fapt, 
rezultatele pe care le obțin munci
torii în întrecere, sînt și ele din ce 
în ce mai bune.

Uneori însă, mici lipsuri care să 
stea de-a curmezișul bunului mers 
al lucrurilor totuși se mai ivesc în 
întreprinderea noastră. Așa, de 
pildă, în ziua de 23 iulie In secții 
lipsea apa de băut. Și cum pe căl
dura din această zi nu șe putea sta 
fără apă, acest lucru își cerea re
zolvare. 

fost suficientă. In plus a existat o 
hotărîre puternică și din partea ță
ranilor. Peste 3.000 ore muncă vo
luntară s-a executat de către săteni. 
Mobilizați de comuniști, ei au mun
cit cu drag și rodul muncii lor 
iată-1 azi concretizat într-un fru
mos local de magazin prevăzut to
todată cu încăperi suficiente pen
tru magazie de mărfuri și birouri 
pentru cooperativă. Prin larga par
ticipare a oamenilor la munca vo
luntară s-a realizat o economie fa
ță de deviz în valoare "de peste 
iO.OOO lei. Evidențiați? Mulți, chiar 
foarte mulți țărani muncitori din 
sat. Pusan I., Hulea P., Raica I., 
Dărămuș N., Frîncu D., ca și depu
tatul raional Fulea Ilie, au muncit 
și au sprijinit cu toate posibilitățile 
terminarea noului magazin univer
sal. Mai complect însă evidențiat e 
întregul sat, toți oamenii care, spri
jinind această acțiune, au adus o 
largă contribuție la terminarea fru
mosului magazin.

Acum, în prag de sărbătoare, oa
menii Benicului au un nou maga
zin, un magazin mare și frumos. 
In locul vechiului local, mic și ne
încăpător, a apărut ca din pămînt, 
aproape de centrul satului, un lo
cal cu care benicenii se pot mîndri 
pe bună dreptate. Deci în cronica 
salului o noua realizare a fost con
semnată.

rea vagoanelor defecte fără deta
șare din tren, să îndrume toate tre
nurile în cele mai bune condițiuni 
de siguranță a circulației, să redu
că procesul tehnologic cu 2 la sută 
la formarea trenurilor sînt cîteva 
din angajamentele luate.

Documentele plenarei C. C. al 
P.M.R. din iulie a. c. au dat un și 
mai mare avînt întrecerii socialiste 
ce se desfășoară în unitatea noas
tră. Și noi sîntem hotărîți să ne 
îndeplinim și chiar să depășim an
gajamentele luate.

STOICA GH.

au aflat cu bucurie despre docu
mentele plenarei C. O. al P.M.R. 
din iulie a. c. Aceste documente i-a 
îndemnat să lucreze cu și mai mul
tă dragoste la noul cămin cultural 
ce se construiește în comună și 
să-și aducă contribuția lor la ridi
carea nivelului de trai și culturală a 
poporului muncitor.

BERINDEI S.

Tovarășul Pleșa Trifan, șeful sec
ției lăcătușerie 1, a trimis după apă 
pe muncitorul S. Mîrza. Acesta însă 
a fost oprit la poartă, n-avea bilet 
de voie. In sfîrșit i s-a făcut și bi
letul, dar tovarășul Macostrai Ni
colae nu și-a pus semnătura. Și 
iac-așa...

Față de cele petrecute în ziua de 
23 iulie, muncitorii întreprinderii cer 
ca tovarășul Cdrjan Dragoș, șeful 
secției administrative, să privească 
cu mai multă răspundere sarcinile 
ce-i revin. Și-apoi chiar de lipsește 
el să nu lipsească apa, de acest lu
cru trebuind să se ocupe cineva.

PISLARU NICOLAE



Actualități din țările socialiste
h r^T:: tractor fără tractorist

' '''remorchează o combină
LA STOCKHOLM

S-a deschis al 14-lea congres al Ligii 
internaționale a femeilor pentru pace 

și libertate
STOCKHOLM (Agerpres). TASS 

anunță: La Stockholm s-a deschis 
cel de-al 14-lea congres al Ligii in
ternaționale a femeilor pentru pa
ce și libertate. Cei aproape 300 de 
delegați din 19 țări, inclusiv ob
servatori din Uniunea Sovietică. Po
lonia și R. D. Germană, au ascultai 
cu un mare interes cuvintarea îm
potriva războiului atomic rostită de 
profesorul anrrican Linus Pauling, 
laureat al premiului Nobel.

Trebuie să ne unim cu toții în 
lupta imporii-ca dușmanului comun 
— războiul — a spus Pauling. Răz
boiul nu rezolvă nici un fel de pro
blemă. Pauling se pronunță pentru 
colaborarea oamenilor de știință în 
domeniul folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice.

Prof. Pauling a transmis partici- 
panților la congres salutul lui Al
bert Schweitzer, laureat al premiu
lui Nobel, pe care Pauling l-a vi
zitat recent în Africa.

Toți part icipanții la congres,care 
au luat cuvîntul, și-au concentrat 
atenția asupra primejdiei pe care

--------------------♦♦

o prezintă pentru omenire războiul 
atomic.

In numele guvernului Suediei a 
luat cuvîntul doamna Ulla Tlnds- 
trom, ministru fără portofoliu, care 
a chemai pe participanta la congres 
să lupte pentru ca femeile din lu
mea întreagă să aducă o contribu
ție meu mare la politica interna
țională.

In seara zilei de 27 iulie, Pauling 
a luat cuvîntul în cadrul unei adu
nări, care a avut loc la Stockholm.

După ce avertismentul împotri
va armei atomice, semnat din ini
țiativa mea de 9.000 de oameni de 
știință din lumea întreaga, a fost 
remis în luna ianuarie 1958 lui 
Dag Hammarskjoeld, a spus el, s-au 
făcut noi cercetări care arată cu o 
mai mare exactitate proporțiile in
fluenței dăunătoare pe care o au 
asupra organismului omenesc ex
periențele cu arma nucleară. Prof. 
Pauling și-a exprimat dorința ca 
în cadrul O.N.U. să fie creată o 
organizație internațională pentru 
cercetări științifice în problemele 
păcii.

Scrisorile lui Manolis Glezos 
și ale celorlalți patrioți greci 

adresate ziarului „Avghi“
ATENA (Agerpres). — La 28 

iulie „Avghi“ publică scrisoarea a- 
dresată de Manolis Glezos acestui 
ziar. In scrisoare se spune :

„Dragă „Avghi" !
Prin tine vreau să-mi exprim re

cunoștință profundă față de toți 
acei care au sprijinit cauza noas
tră, apărînd drepturile omului, lup- 
tînd pentru normalizarea situației, 
pentru legalitatea constituțională în 
țara noastră. Ca cetățean și ziarist, 
nutresc un sentiment de mîndrie 
pentru faptul că opinia publică în 
întregul ei, ziarele, care exprimă 
gîndurile acesteia, fruntașii politici 
ai opoziției și chiar o parte a gru
pării conducătoare s-au ridicat îm
potriva complotului urzit împo
triva noastră și împotriva persecu
țiilor politice. Procesul a demons
trat că forțele democrației și ale 
păcii în Grecia sînt de neînvins.

MANOLIS GLEZOS 
închisoarea „Averolf'1

Ziarul „Avghi“ publică de ase
menea următoarea scrisoare adre
sată de Vutsas, Trikalinos. Singhe- 
laris și Karkaianis opiniei publice 
mondiale și din Grecia :

„Sîntem adînc emoționați de 
sprijinul ce ne-a fost acordat îna
inte și în timpul procesului nostru, 
cunoscut întregii lumi, de către 
miile de cunoscuți fruntași ai opi
niei publice mondiale și din Grecia 
și de milioanele de oameni simpli.

Noi înțelegem că acest sprijin 
simbolizează lupta pentru democra
ție, pace și libertăți democratice, 
care frec prin încercări atît de gre
le în Grecia martiră.

Mulțumim cu căldură futuror a- 
celorâ care pe diferite căi și-au ma
nifestat simpatia față de noi și 
ne-au sprijinit atît în Grecia, cît 
și dincolo de hotarele ei și vă asi
gurăm că și din închisoare vom 
continua lupta pentru democrație și 
pace, pentrn restabilirea libertăților 
democratice în țara noastră".

LA GENEVA 
întrevederi între miniștrii 

afacerilor externe
GENEVA (Agerpres). — TASS 

anunță: La 29 iulie A. A. Gromî- 
ko, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere cu 
Chr. Herter, secretarul de’ Stat al 
S.U.A.

In cursul întrevederii a avut loc 
un schimb prelungit de păreri în 
principalele probleme ale activității 
conferinței de la Geneva. La între
vedere au fost de față din partea 
U.R.S.S., V. Zorin și A. Soldatov, 
din partea S.U.A. — L. Merchant 
și V. Reinhardt.

GENEVA (Agerpres). — TASS 
anunță: La 29 iulie, după întîlni- 
rea cu Chr. Herter, Â. A. Gromîko 
ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a avut o întrevedere cu 
L. Bolz, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.D.G. In timpul convorbirii 
au continuat consultările asupra 
propunerilor prezentate de delegații 
spre examinarea Conferinței de la 
Geneva.

Rasismul — 
o realitate tristă in S. U. A.
NEV YORK (Agerpres). Lucră

rile congresului jubiliar al Asocia
ției pentru promovarea populației 
de culoare, care a avut loc la New 
York între 13 și 19 iulie, au ilustrat 
faptul că discriminarea rasială con
tinuă să rămînă o problemă deo
sebit de acută în Statele Unite. Do
cumentele studiate cu acest prilej 
și cuvîntările rostite de numeroși 
reprezentați ai cetățenilor negri din 
toate statele americane s-au ocupat 
pe larg de lipsa de drepturi politi
ce, menținerea segregației în învă- 
țămîn.t, în ciuda desființării ei de 
către Curtea Supremă în 1954, șo
majul mult mai larg în rîndurile 
muncitorilor negri în comparație cu 
cifra șomajului muncitorilor ajbi, 
discriminarea practicată de patroni 
la salarizare și chiar de sindicate.

R. P. Chineză

Un tractor pe șenile „S-100" tra
versează un lan de grîu remorcînd 
o combină „RSM-8". Atrage însă 
atenția faptul că în cabina tracto
ristului nu se vede nici un om. A- 
gregatul este dirijat de combiner de 
pe puntea cîrmii de reglare.

Sovhozul cerealier „Temijbeski" 
din ținutul Stavropol a primit 
încă în primăvara aceasta cîteva 
tractoare prevăzute cu dispozitivul 
inventatorului Ivan Loghinov pen
tru a Ie experimenta în condițiile 
producției. Dispozitivul de copiere,

ca și dirijarea de la distanță au 
permis ca mașinile să fie folosite 
cu mare randament la arat. Trac
toarele au lucrat fără tractoriști.

in prezent, patru din aceste trac
toare remorchează combine. Combi- 
nerul dirijează tractorul fără a co
borî de pe combină, printr-o sim
plă apăsare pe butoanele cutiei de 
distanță. Productivitatea agrega
tului a crescut în mare măsură: îrt 
decursul unei zile el seceră cerea
lele de pe o suprafață de 25 ha.

Un puternic excavator cu roată portcupe
Inginerii de la noua Uzină din 

Kramatorsk (Ucraina) au terminat 
elaborarea proiectului unui puternic 
excavator cu roată portcupe — 
primul din U.R.S.S. cu o capacitate 
de 3.000 mc. de pămînt pe oră. A- 
ceastă mașină/ avînd înălțimea unei

case cu nouă etaje, este înzestrată 
cu un sistem de reglare automată 
a procesului de excavare. Excava
torul alege în mod independent, 
fără intervenția mecanicului, regi
mul optim de funcționare în funcției 
de duritatea solului.

Inaugurarea unui cinematograf 
circular la Moscova

Recent s-a inaugurat la Moscova 
un cinematograf circular cel mai 
mare din lume. Frumoasa clădire 
circulară, asemănătoare cu un circ, 
se află în apropiere de intrarea su
dică a Expoziției realizărilor econo
miei naționale a U.R.S.S. Prin u- 
șile transparente spectatorii intră 
în sala circulară cu un diametru de 
17 m. Sala este înconjurată de două 
ecrane pe care filmul este proiectat 
simultan de către 22 de aparate. 
Stereofonia se realizează cu ajuto
rul a 32 de difuzoare, instalate pe 
plafon, în spatele ecranelor. Astfel 
se obține „efectul participării" spec
tatorului la acțiunea filmului. Cine
matograful circular a fost construit 
într-un termen record — în numai 
cinci luni.

începe proiectarea primului film 
sovietic pentru cinematograful cir
cular „Drumul primăverii" — o 
producție a regizorilor V. Katanian 
si L. Mahnaci de la Studioul Cen
tral de filme documentare din 
Moscova. La realizarea filmului au

Succesele metalurțjiștilor 

de la Anșan
In primul semestru al acestui an 

combinatul metalurgic de la An- 
șan, centrul industriei metalurgice 
chineze, a livrat șantierelor și uzi
nelor din țară 50.000 vagoane de 
produse de oțel și alte metale. In 
această perioadă producția de oțel 
a combinatului a crescut cu 45 la 
sută, cea de fontă — cu peste 20 la 
sută, au fost produse peste 700.000 
tone de laminate de calitate supe
rioară, cu 330.000 tone mai mult 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Combinatul de la Anșan pregă
tește cadre cu o înaltă calificare. In 
primele șase luni ale anului curent 
combinatul de la Anșan a trimis 
pe șantierele de construcții ale in
dustriei siderurgice de la Baotou, 
Uhan, în provinciile Henan, Șan- 
dun, Hunan și Guicijou, peste 
22.000 ingineri, tehnicieni, oțelari, 
maiștri furnaliști și laminoriști, spe
cialiști în producția cocsului și con
centrarea minereurilor.

colaborat și cineaștii de la studioul 4 
„Soi uzmult film".

Pe ecran apar turkmeni călare, 
luînd parte la sărbătoarea primă
verii. Apoi se deschide panorama 
măreață a Uzinelor din Zaporojie. 
O altă secvență a filmului ne trans
portă pe Caspica unde petroliștii 
extrag din. adlncurile mării „Aurul 
negru". O serie de secvențe, care^^ 
prezintă Lenigradul, au fost filmate 
din elicopter. In sfîrșit, drumurile 
primăverii ne duc la Moscova. 1 
Mai! Piața Roșie este plină de la 
un capăt la altul de coloanele spor
tivilor. Ei înconjoară pe spectatori 
din toate părțile. După sportivi în 
piață apar apoi coloanele oameni
lor muncii îmbrăcați sărbătorește 
fremătînd de entuziasm.

In finalul acestui original film 
cele două ecrane sînt inundate de 
cascadele jocurilor de artificii care 
luminează feeric cerul.

Filmul a produs o puternică im
presie asupra spectatorilor. ■

Același gînd -
(Urmare din pag. l-a)

tot mai mult că nu a fost o vorbă 
aruncată în vînt. Au propus oame
nii să se construiască școli noi la 
Glod, și Cib-Chei și cămin cultural 
la Cib. E drept că nu s-au putut 
ridica într-un an toate. Acum însă 
să poposească oricine vrea la Cib 
sau Glod. Se va convinge cu sigu
ranță de un singur lucru. Se va 
convinge de faptul că atît preșe
dintele cit și sătenii știu să se țină 
de cuvîntul dat. Da! Acesta-i ade
vărul. La Glod și Cib-Chei copiii 
sătenilor învață azi carte în școli 
noi, spațioase, iar la Cib-sat în loc 
să se mai stângă în fata circiumei, 
oamenii se strîng la frumosul că
min cultural. Iată cum se împlinesc 
vise, cum din dorinți înfloresc pu
ternic fapte ce poartă amprenta a- 
nilor liberi. Și meritul pentru toate 
astea nu e numai a lui Hattcheș. 
Nu! Sînt încă mulți care pot spu
ne că in școlile din Almaș, Cib- 
Chei și Glod și în căminul cultural 
din Cib-sat au și ei o părticică de 
contribuție. 'O poate spune aceasta 
cu mîndrie atît Jdira Ștefan, Curea 
Romoluț sau Beca Serafim ca și 
Bondea Eleonora, Florea Simion 
sau Costea Adam. Cu toții pot fi 
inîndri, căci au fost în primele rîn- 
duri la sădirea noului în sat.

...Și anii trec. Trec însă lăstndîn 
urmă fapte. Cu aproape un an in 
urmă, aici, pe întinderi almășene a

aceleași fapte
răsunat puternic glasuri de noi iz
bitei. Atunci, cirul seara cobora 
dinspre neștiut, în locul lămpii se 
aprinse puternic becul electric. Lu
mina ! Lumină peste ani, peste via
ță. Un nou vis a intrai în rindul 
realităților. De altfel atunci, la Al
maș n-a fost singura sărbătoare. 
Oamenii acestor sate au sărbătorit 
odată cu aprinderea luminii electri
ce și începutul unei noi vie fi. In 
acea zi comunei i s-a mai adăugat 
încă un nume: Comuna Almaș — 
complect cooperativizată. Oamenii 
au ascultai sfatul partidului și ia- 
tă-i prinși în ritmul vieȚii socialiste.

★
Am poposit, zilele trecute, din 

nou la Almaș. Am revăzut oameni, 
fapte. Președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular comunal 
era același ca și altădată, prezent, 
în mijlocul vieții. L-am întrebai 
despre fapte, de viitor. Am primit 
un răspuns, drept să spun original. 
M-a prins de braț și m-a rugat să-l 
însoțesc într-0 grădină apropiată. 
Am acceptat.

— Privește. Aici vom începe mii- 
ne construcția noului dispensar, iar 
acolo va fi noul cămin culturaL In 
plus un drum pietruit la Nădășiie.

Nu mai aveam nimic de întrebat. 
Am privit d;n nou peste Almaș. 
L-am învăluit cu priviri. Nu mai 
era vechiul Almaș. Anii vieții noi 
l-au schimbat. Și e abia începutul.

R. P, Bulgaria Nodul hidroenergetic 
„Hristo Smirnenski“

Pe cursul rîului Panicearka din 
regiunea Gabrovo, (R. P. Bulgaria) 
se desfășoară lucrările de prospec
tare în vederea construirii unui nou 
nod hidroenergetic de importanță 
republicană — „Hristo Smirnen- 
ski“. Printr-o serie de tuneluri și ca
nale, apele rîului Iantra și ale a- 
fluenților din stînga de pe cursul 
superior al acestuia (care au un de
bit de 66 milioane metri cubi) se 
vor vărsa în lacul de acumulare 
„Hristo Smirnenski". Aceasta va 
avea o capacitate de aproximativ 
30 milioane metri cubi și va ali

menta cu apă orașul Gabrovo și 
mai multe comune din împrejurimi. 
In preajma barajului va fi cons
truita o hidrocentrală cu o putere 
de 1.160 kW care va produce a- 
nual 4.250.000 kWh de energie e- 
lectrică. Lacul de acumulare va 
ocupa o suprafață de 1.500 decari.

Lucrările de prospecțiuni geolo
gice și topografice vor fi terminate 
pîna la sfîrșitul anului curent, ur- 
mînd ca anul viitor să înceapă lu
crările de construcție care vor dura 
trei ani.

R, D. Germană Magdeburgul 
renaște din ruine

Marele centru industrial Magde
burg din R. D. Germană, una din
tre localitățile care au avut cel mai 
mult de suferit de pe urma războiu
lui, a fost aproape complet curățit 
de ruine și dăâmături. In prezent 
el numără 260.000 locuitori și este 
un centru al industriei grele a Re
publicii.

La 16 ianuarie 1945, Magdebur
gul a fost distrus în 40 de minute 
de bombardierele anglo-americane.

In cursul anului trecut nu fost cons
truite 17.000 de apartamente noi în a- 
fară de repararea celor deteriorate. 
La începutul acestui an au fost ri
dicate 6,1 milioane metri cubi de 
cărămizi și moloz. Pînă în anul 
1965 orașul va fi complet recons
truit. Pînă atunci vor fi construite 
14.000 de noi. apartamente în care 
scop s-au alocat 600 milioane de 
mărci.

[ Mai multă atenție
pentru descoperirea și

.. combaterea gîndacului 
din Colorado

? In urma controlului executat 
( pentru descoperirea gîndacului din 
) Colorado, efectuat în ziua de 19 
? iulie, au fost descoperite nume- 
( roase focare în comunele Alma- 
) șui Mare, Benic, Teiuș, Zlatna, 
) Mihalț și altele, invazia datorîn- 
( du-se în primul rînd superficiali- 
L tații și lipsei de răspundere în 
? muncă dovedită de unele comitete 
( executive ale acestor sfaturi care
> nu au luat măsuri pentru execu- 
2 tarea la timp a controalelor 
( pentru combaterea focarelor
> dăunători.
( Ținînd seamă de pagubele 
ț care le aduce agriculturii acest 

dăunător, dacă nu este cfescope- 
j rit și combătut cu toată seriozita- 
) tea, comitetele executive ale sfa-
> turilor populare de la comune 
J SînF obligate să ia măsuri eficace
> pentru mobilizarea continuă a
> tuturor producătorilor agricoli
. pentru a-și controla zilnic parce- 5 
; lele cultivate cu cartofi, roșii, ar- t 
1 dei, vinete și tutun, pentru des- ( 
J cop°rirea dăunătorului, strîngerea (
> șt distrugerea acestuia în borcane j
\cu petrol sau apă săraiă. Du paf. 
, descoperirea focarului, tratamen- > 
i tul cu substanțe chimice urmînd ) 
1 a se aplica imediat, pentru a nu ( 
' da posibilitate gîndacului să se s 
i răspîrtdească sau larvele să in- > 
1 tre în pămînt. <

Luînd toate măsurile pentru z 
descoperirea la timp a glndacu- ( 

' lui din Colorado și aplicînd co- ) 
rect tratamentele chimice nece- ) 
sare pentru combaterea și distru- i 
gerea lui, vom reuși să reducem ) 
simțitor 
cauzate 
nător.

răspîrtdirea și pagubele 
de acest periculos dău-

Ing. BICA VIRGIL 
șeful Secției agricole raionale

Pecarii» si administrația : Aiha-Inlia Piața ..1 Mai" nr. 14. Tel. — Tinarul : Intr. . Horîa unit Poligrafică A.-Iulia, tel. 501, — c, 1.852 6TAS 3452-52.

>


