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Să terminăm treierișul și să grăbim 
pregătirile pentru însămințări

Prin respectarea regulilor agro
tehnice, atît în ce privește pregăti
rea terenului, semănatul, îngrijirea 
culturilor și recoltarea, colectiviștii 
din raion au obținut in acest an 
producții mult superioare față de 
întovărășirile agricole și producă
torii din sectorul individual. Ținînd 
seamă de ce s-a treierai pînă în 
prezent, producția medie obținută 
de gospodăriile colective la grîu 
este cu 400 kg la hectar mai mare, 
față de cea obținută de întovără
șiri și cu 700 kg mai mare față de 
recolta medie obținută de țăranii 
cu gospodării individuale.

Pregătindu-se temeinic pentru în- 
sămințări, colectivul de muncă din 
G.A.S. Oarda de Jos, sprijinit și 
îndrumat de organizația de partid, 
a revizuit și reparat Utilajul nece
sar la arături și însămințări, a con
diționat în bună parte sămînța, a 
trimis la analiză din aceasta pen
tru încercarea puterii de germina
ție și a făcut arături de însămințări 
pe cea mai mare parte din supra
fața eliberată de culturi, unde se 
însămînțează în toamnă. Colectiviș
tii din Cistei, unde întregul sal este 
colectivizat, au pregătit sămînța 
pentru întreaga suprafață de peste 
300 ha ce se însămînțează în toam
nă. De asemenea, membrii întovă
rășirii agricole .Jioria, Cloșca și 
Crișan" din Alba-Iulia, care au 
strîns griul pentru semănat direct 
de la arie, au și ei acum întreaga 
cantitate de sămînță gata condițio
nată.

Pe lingă aceste rezultate, trebuie 
spus că in raionul nostru sînt încă 
multe lipsuri în direcția pregătirilor 
pentru însămințări. Așa, de exem
plu, în comuna Cricău, unde în 
acest an a fost mult grîu măturat, 
pentru că nu s-a condiționat și tra
tat în toamna trecută, se manifes
tă același dezinteres și în acest an, 
deoarece pînă în prezent nu s-a 
lua1 nici o măsură pentru organi
zarea centrelor de condiționat și tra
tat sămînța. Multe din întovărășiri 
ca cele din comunele Ighiu, Galda 
de Jos, Sîntimbru, Oarda de Jos, 
in’ovărășirea ,7 Noiembrie" 'din 
Alba-Iulia și altele nu au luat nici 
o măsură pentru strîngerea și con
diționarea semințelor. De asemenea 
nu dovedesc nici o preocupare pen
tru executarea arăturilor, deși pre
gătirea în condiții optime a terenu
lui este una din condițiile de bază 
în obținerea de recolte bogate. A- 
cest lucru îl dovedesc faptele. De 
exemplu, colectiviștii din Oiejdea, 
care au însămlnțat griul după două 
arături, au obținut în acest an o 
producție de 2.300 kg la hectar.

Paralel cu. lucrările de pregătire 
a campaniei de toamnă, și în pe
rioada executării acestor lucrări, or
ganizațiile de bază și comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare de 
la comune trebuie să popularizeze 
larg, prin exemple concrete, com
parative, rezultatele frumoase obți
nute de gospodăriile agricole co
lective. De asemenea, trebuie să se 
arate veniturile realizate de colecti
viști, a căror belșug și bunăstare 
crește încontinuu, pentru ca noi fa
milii de țărani muncitori să pășeas
că pe drumul agriculturii socialiste 
in gospodării colective și întovără
șiri agricole.

Oameni ai muncii din agricultu
ră! Folosind fiecare oră și zi bună 
de lucru pentru terminarea treieri- 
șului și pregătind din vreme ulila- 
ju', terenul și sămînța pentru însă- 
mlntările de toamnă, aduceți o con- 
tribuție de seamă la asigurarea u- 
nei recolte sporite in anul viitor. ♦♦- - - -

EXPOZIȚIA „15 ani de realizări în raionul

♦

Acum, cînd perioada muncilor a- 
gricole de toamnă bate la ușă, prin
cipala sarcină care se pune în aces
te zile în fața oamenilor muncii din 
agricultură este să grăbească ter
minarea treierișului și să intensifi
ce pregătirile pentru însămînțările 
de toamnă.

Gospodăriile colective șl cele mai 
multe din întovărășirile agricole din 
raion, care au întrebuințat toate-mij- 
ioacele de muncă și au folosit fie
care zi bună de lucru la strîngerea 
recoltei, au terminat treierișul mai 
devreme ca în alți ani. Așa, bună
oară, gospodăriile colective din Mi- 
ccști, Țelna, Ighiel, printr-o bună 
organizare a muncii, au reușit să 
termine treierișul încă de la înce
putul lunii august.

Refcrindu-ne însă la stadiul în 
care se află treierișul în prezent, 
vedem că în raionul nostru această 
lucrare este rămasă în urmă. Și 
faptul că pînă la 25 august aceas- 

Ită lucrare nu s-a îndeplinit decît 
j’ proporție de 60 la sută, dovedeș
te pe deplin acest lucru.

Rămînerea în urmă a treierișului 
in comunele Sîntimbru, Berghin, 
Hăpria și altele se datorește în pri
mul rînd organizării defectuoase a 
muncii la arie, a slabei preocupări 
pe care organele de partid și comi
tetele executive ale sfaturilor popu
lare din aceste comune au dovedit-o 
țață de problema treierișului.

In multe zile cu timp frumos, in 
satul Dumitra, datorită faptului că 
munca la arie s-a început după ora 
8 și chiar mai tîrziu, batoza de aici 
nu a realizat în unele zile nici ju
mătate din norma prevăzută. Același 
lucru se poale spune și despre aria 
din satul Totoi. Un alt factor care 
contribuie la înlîrzierea treierișului 
este și remedierea cu întirziere a 
defecțiunilor ivite la batoze și trac
toare, cum a fost, de pildă, situația 
la Teiuș și Obreja unde reparațiile 
la baioze s-au făcut cu întirziere.

" că se ține seamă de posibili- 
existente în raionul nostru și 
organele de partid și comite

tele executive ale sfaturilor popu
lare din comunele raionului vor 
dovedi mai mult interes față de 
problema treierișului, sînt toate 
condițiile ca această lucrare să se 
termine în'r-un timp cit mai scurt.

Vorbind despre arăturile de vară, 
se poate spune că în această di
recție cele mai bune rezultate au 
fost obținute de gospodăriile 
lective și întovărășirile agricole din 
Bărăbanț, Vințul de Jos și Ciugud 
care au executat această lucrare în 
proporție de peste 80 la sută. Din pă
cate insă nu peste tot se acordă a- 
teniia cuveni1 ă arăturilor. Intovără- 
șinle și 'producătorii cu gospodării 
individuale din comunele Stremț, 
Pețelca, 1 ghiu și altele tărăgă- 
:ea2ă efectuarea arăturilor. Ven

irii această rămînere în urmă 
inj o poartă în aceeași măsură 

s: • ’■ganele S.M.T., care nu iau mă
suri ca la unitățile cooperatiste 
tractoarele să are și noaptea.

Sporirea în permanență a produc
ției agricole — sarcină deosebit de 
importantă trasată de Directivele 
celui de-al II-lea Congres al P.M.R. 
— trebuie să preocupe pe fiecare 
numelor din G.A.S. și Ș.M.T., co
if c'ivist, întovărășit, țăran cu gos
podărie individuală și pe toti cei 
re muncesc în agricultură. De a- 
ceea, în acesfe zile, cînd însămin- 
țările de toamnă bat la ușă, pregă
tirile pentru această lucrare trebuie 
să constituie una din principalele 
preocupări pentru toți lucratorii o- 
goarelor.

CO-

In rîndul multiplelor manifestări 
o'ganizate în cinstea zilei de 23 
August se numără și interesanta 
expoziție deschisă în localul Casei 
raionale de cultură cu tema : 
ani

i

> ■

„15 
de realizări în raionul Alba“. 
i organizarea expoziției și-au 
ccncursul Întreprinderile și uni- 
< agricole de stal și coopera-

tiste, care prin produsele și grafi
cele expuse au ilustrat deosebit de 
convingător creșterea puterii econo
mice a raionului nostru în anii re
gimului democrat-popular.

Expoziția a fost vizitată de un 
mare număr de oameni ai muncii 
și este deschisă în continuare.

21 DE INOVAȚII
In atenția conducerii Uzinei Me- 

talo-Chimice Zlatna stă în perma
nență problema ridicării nivelului 
tehnic al muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, introducerea unui pro
ces tehnologic mai economic, prin 
aplicarea micii mecanizări la unele 
locuri de muncă și a celor mai noi 
cuceriri ale științei, etc.

Ca urmare a acestui fapt, în pe
rioada 1 aprilie — 23 August, la 
cabinetul tehnic s-au prezentat 
21 de inovații, din care 17 au fost 
acceptate pentru experimentare, iar 
două pentru aplicare.

Și în cinstea marii sărbători a 
poporului nostru — 23 August, ziua 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist — harnicii muncitori de aici 
au realizat economii peste plan.

S-au evidențiat tovarășii Tomo- 
taș Petru, Tătar Nicolae, Presecan 
Petru, Kiraly Ștefan, Pita Alexan
dru, Popa lori, Moguț Vasile și 
alții, care au obținut însemnate de
pășiri de plan.

Succese de seamă
Hotărîți să contribuie la traduce

rea în viață a sarcinilor reieșite din 
hotărlrea plenarei C. C. al P.M.R. 
din 13-14 iulie, meșteșugarii de la 
cooperativa de încălțăminte „Pro
gresul" din Alba-Iulia obțin zi de 
zi noi succese în muncă.

Cooperatori ca Biriș Anisie, Tu- 
rean Ion, Macarie teodor. Popa 
Silvia, Molnar Arpad, Bedeluș Flo
rian, Mureșan Ernest, și-au depă
șit planul in cinstea zilei de 23 Au
gust între 25 și 86 la sută. Nici 
meșteșugarii Covaci Carol, Muntean 
Traian, Oprean Ion, Bota Ion și 
alții nu s-au lăsat mai prejos. Ei 
au realizat economii de piele și 
talpă în valoare de aproape 3.500 
lei.

Au vîndut statului grîu 
peste cantitățile contractate

Muncind pe tarlale întinse, mem
brii întovărășirii „Zorile roșii" din 
Pețelca, care au aplicat un asola- 
ment rațional și an folosit metode a- 
grotehnice înaintate, au obținut în 
medie 1.920 kg grîu la hectar.

Drept mulțumire pentru sprijinul 
dat lor de stat prin tehnicienii și 
inginerii agronomi care i-au îndrumat 
în lupta pentru obținerea de recolte 
bogate, membrii întovărășirii au 
vîndut statului înafară de cantită
țile contractate, peste 10.000 kg 
grîu.

- - - - - - -- - - - 0 
Festivalul regional • 
al tineretului- - - - - - - - - - - 4

Deva, capitala bogatei și frumoa
sei noastre regiuni, a fost timp de 
două zile orașul tinereții nestăvilite, 
a. entuziasmului clocotitor. Timp de 
două zile solii tineretului din toate ra
ioanele s-au strîns aici la cel de-al 
Hl-lea Festival regional al tineretu
lui. Și dacă bătrînului oraș de la 
poalele cetății i-a fost dat să tră
iască în ultimii cincisprezece ani 
adevărate zile de lumină, apoi de 
data asta tinerețea l-a făcut mai 
frumos, mai vesel ca orieînd. L-au 
luminat fețele tinerilor ce scot din 
adîncuri cărbunele, l-au înveselit 
tinerii entuziaști din cetatea oțelu
lui, i-au prins cununi de spice ti
nerii lucrători ai ogoarelor din Al
ba, Sebeș sau Orăstie. Da I

Solii tineretului nostru au dus și 
ei la Deva la Festivalul regional a- 
ceeași tinerețe nestăvilită. Tinerii 
minieri de la Almaș și Haneș, me- 
talurgiștii de la Uzinele Zlatna au 
dus la festival bilanțul bogat al 
brigăzilor de muncă patriotică, de
pășirile mari de plan, în timp ce ti
nerii de la Depoul C.F.R. Teiuș au 
închinat în dar lui 23 August și fes
tivalului zeci și zeci de tone de 
combustibil economisit, mii de ki
lograme de fier vechi strîns pentru

Ș Săh&ătoAitea vitei de. 23 
) Zorii zilei de 23 Augyst au gă- 
? sil orașul nostru în cea măi săr- 
( bătorească haină. Pe fațadele 
) clădirilor au fost prinse încă cu 
? cîteva zile înainte drapele roșii 
l și tricolore, portrete ale conducă-
> torilor partidului iubit, organiza- 
? torul insurecției armate de la 23 
( August 1944. Pe panourile care
> de asemenea împodobesc clădiri- 
? le, cetățenii orașului, treziți mai 
( degrabă ca de obicei, citesc: Tră-
> iască Partidul Muncitoresc Ro- 
( mtn, conducătorul încercat al po-
< porului, organizatorul și inspira-
> torul tuturor victoriilor noastre 1 
/ Trăiască în veci prietenia romîno- 
( sovietică! Trăiască și înflorească 
) scumpa noastră patrie Republica 
? Populară Rorrână! Și inimile tu- 
( turor freamătă de mîndrie, cleFu- 
) curie.
? In jurul orei 10 apoi, in lungi
< coloane, oamenii muncii din ora- 
) șui nostru se îndreaptă spre piața 
/ 1 'Mai, unde are loc mitingul în-
< china! măreței zile a eliberării. La 
J tribună Iau loc conducători ai or- 
? ganizațiilor locale de partid și
< de stai, reprezentanți ai organi- 
j zațiilor de masă, muncitori 
( fruntași. Mitingul e declarat des-

< chis și în fața a aproape 3.000 de 
s oameni din întreprinderile și ins- 
) tituțiile orașului vorbește tovară-

Pentru merite deosebite în muncă
In preajma zilei de 23 August, la Sjatul popular regional Hunedoara 

' • de Prezidiul
cu prilejul 

eliberării Romlniei de sub jugul fascist, 
stat, muncitori, țărani muncitori și ca-

a avut loc festivitatea înmînării decorațiilor conferite 
Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne, 
celei de a 15-a aniversări a 
unor activiști de partid și de 
dre din economie.

Pentru merite deosebite, au 
raionul nostru, cărora li s-au

ORDINUL „STEAUA REPUBLICII POPULARE ROMINE" Clasa 
V-a tovarășului Boureanu Ștefan, prim-secretar al Comitetului raio
nal P.M.R. Alba.

ORDINUL „23 AUGUST" Clasa V-a tovarășului lancu Andrei.
„ORDINUL MUNCII" Clasa 111-a tovarășilor Mărginean Ion și 

Farcaș Vasile, secretari ai Comitetului raional P.M.R. Alba, tovară
șilor Dikoi Ștefan și Anghel Gheorghe, activiști de partid, tovarășului 
Priplaia Rudolf, președintele sfatului popular al comunei Teiuș, tova
rășului Banciu Anton.

In cadrul adunării festive ce a avut loc cu prilejul zilei de 23 Au
gust, la Alba-Iulia, „MEDALIA MUNCII" a fost conferită tovarășilor: 
Bizgă Aurel, Bucur Aurelian, Sicoe Cornel, Muntean Ion, Petrașcu Ion, 
Constantinescu Aurel, Almășan Nicolae, Vass Geza, Chiorean Cornel, 
Feneșer Nicolae.

fost decorați și o seamă de tovarăși din 
confe rit :

TINEREȚE, ENTUZIASM
furnalele Hunedoarei. Cîntecul și 
jocul au fost ^i ele daruri de preț 
închinate festivalului. Și Bacă co
lectiviștii și întovărășiții din Ber- 
ghin au dus la Deva cîntecele ro- 
mînești și săsești înfrățite, frumoa
sele costume și obiceiuri din sat, 
apoi cu aceeași inimă deschisă ei 
au vorbit despre recoltele mari din 
colectivă, despre muncă lor entu
ziastă la strînsul recoltei, la înfru
musețarea comunei. Peste tot festi
valul a fost bilanțul de roade ale 
avîntuiui tineresc. Lupea Valeria, co
lectivista aceasta îmbujorată din 
gospodăria colectivă din Obreja, a 
dus drept mesaj din partea tineri
lor din gospodărie vestea că întreg 
satul e în cqlectivă, și că tineretul 
a fost în frunte la toate muncile.

S-au prins apoi solii tineretului 
din raionul nostru în. hore, în cîn- 
tece și veselie. S-au întrecut pe 
stadioane în sport și pe estrade în 
cîntece și jocuri. Și cum era și de 
așteptat succesele au fost tot așa 
de frumoase cum au fost și pregă-, 
tirile. Echipele cultural-artistice, 
care ne-au reprezentat tineretul din 
raion la festival n-au înșelat încre
derea acordată. Pentru măiestria 
dovedită în interpretare și buna a- 
legere a repertoriului, brigada ar

șui Ion Mărginean, secretar al 
Comitetului raional P.M.R. Alba.

Tovarășul Ion Mărginean feli
cită oamenii muncii din orașul 
nostru cu prilejul marii sărbători 
a eliberării, scoate în evidentă 
lupta partidului pentru doborîrea 
dictaturii fasciste, oglindește deo
sebit de convingător ajutorul fră
țesc acordat nouă de marea Uniu
ne Sovietică atît pe timpul victo
rioaselor bătălii, ctt și în opera 
de construire a socialismului. Vor
bitorul reliefează apoi succesele 
de seamă obținute în întîmpina- 
rea marii sărbători de oamenii 
muncii din industria și agricul
tura raionului.

Prezențl la miting în număr 
mare, cetățenii orașului aplaudă 
îndelung, scandează lozinci, into
nează internaționala.

Mitingul ia sfîrșii. Pe tribună 
urcă formații artistice. Și cîrilul 
izbînzilcr răsună peste întregul 
oraș.

★
Măreața zi a eliberării a fost 

sărbătorită cu același entuziasm 
și în comunele și satele raionu
lui. Peste tot, în așezați de șes 
sau de munte, la căminele cultu
rale au avut loc conferințe și pro
grame artistice.

1 I »

tistică de agitație din Vințul de Jos 
s-a clasificat pe locul I, iar corul 
căminului cultural din Berghin a 
ocupat locul II. Iscusita interpretă 
a cîntului popular, colectivista Eu- 
pea Valeria din Obreja a ocupat lo
cul II între soliștii vocali, iar la re
citatori ambele locuri I au fost ocu
pate de raionul nostru, prin tinerii 
Persida Torsan și Dad Marian. La 
întrecerile sportive, alături de Gh. 
Popescu care a ocupat locul I la 
greutate băieți și suliță băieți, mai 
merită a fi scoși în evidență atît ti
nerii concurenți ai echipelor de vo
lei și handbal ca și ceilalți de lă 
probele de atletism care s-au clasat 
pc locul II și III.

★
Festivalul regional al tineretului 

a constituit prin întregul lui conți
nut o grandioasă paradă a tinereții 
și veseliei, un cîmp larg de afirma
re a tinerelor talente spre frumos, 
tot mai mult spre frumos. Și dacă 
la capătul celor două zile de vese
lie și cîntec tinerii «lin raion au fost 
nespus de entuziaști, e semn că zi
lele ce vor urma vor fi prilejul u- 
nei și mai puternice mobilizări la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partidul nostru drag, de Uniunea 
Tineretului Muncitor.



împărțirea avansurilor în C. A. C. CONCURS NOTĂ

^Primesc cantități sporite de cerea te
Ajutați de S.M.T., care a făcut 

facrări de bună calitate, colectiviștii 
din Oiejdea au obținut în acest an 
o recoltă sporită la culturile de pă- 
ioase. La grîul semănat după trifoi, 
în teren arat cu tractorul, produc
ția a fost de 2.300 kg la hectar. A- 
proape 2.000 kg la hectar s-a obți- 
nut de asemenea și la secară.

Recoltele frumoase obținute, au 
dat posibilitate colectiviștilor să 
împartă la zi-muncă cantități sporite 
de cereale. Astfel, pentru fiecare 
zi-muncă s-au repartizat ca avans 
de 40 la sută cîte 3 kg grîu. Co
lectivistul Naghi Andrei, de pildă, 
pentru cele 419 zile-muncă a primit 
ca avans de 40 la sută 1.258 kg 
grîn și 14 kg lină. Colectivistul 
Huter Martin, pentru cele 347 zile- 
muncă făcute cu familia în gospo
dărie, a dus și el acasă peste 1.000

★ ★

Frumos este răsplătită și munca 
colectiviștilor din Benic, care au 
repartizat ca avans la zi-muncă 
3,500 kg grîu. Colectivistul Beldean 
Simion, pentru cele 341 zile-muncă 
făcute in gospodărie, a primit ca 
avans de 40 la sută 1.194 kg grîu. 
Dar pentru munca lor harnică, au 
dus acasă ca avans cantități însem
nate de grîu și colectiviștii Hulea 
Partenie, Bucerzan Iosif, Nicoară 
Ion, Terpea Victoria și multi alții.

La Benic colectiviști ca Beldean
♦♦

Muncă voluntară la
O pășune bună de unde vitele să 

se întoarcă seara îndestul hrănite, 
n-o poți avea stînd cu mîinile în
crucișate. Așa au gîndit , nu de 
mult, țăranii muncitori din satul 
Șard, cînd, după ploile căzute, prin
seră a se înfunda șanțurile în pă
șunea din partea de hotar zisă,,Be- 
retea“. Și, gîndind astfel n-au stat 
oamenii mult pe gînduri. Au pornit 
acțiunea. Timp de două zile, aproa
pe 200 de săteni au luat parte la

♦♦------------

Pentru noul c.n școlar toate 
școlile trebuie pregătite din timp

Acolo unde eforturile cadrelor di
dactice s-au unit cu cele ale sfatu
rilor populare comunale, lucrările de 
amenajare și înfrumusețare a loca
lurilor de școală în vederea deschi
derii noului an școlar au fost ter
minate din timp. De pildă, școlile 
din Oarda de Jos, Sîntimbru, Bără- 
banț, Micești și multe, altele sini 
tomplect amenajate și pregătite pen
tru deschiderea noului an de învă- 
țămlnt..

Conform planului de dezvoltare a 
rețelei școlare din raion, înafară de 
școlile de 7 ani existente, s-au luat 
măsurile necesare ca la Ampoițași 
listei anul acesta să funcționeze u- 
nitSfi școlare de 7 ani.

Dar, lucrările pregătitoare în ve
derea deschiderii noului an școlar la 
unele școli au întîrziat neîngăduit. 
Așa este cazul la școlile clin Ber- 
ghin, Benic și altele, unde cadrele 
didactice și sfaturile populare co
munale trebuie să ia măsuri urgen
te pentru efectuarea reparațiilor și 
A lucrărilor de curățire de care du 
nevoie aceste școli. De lipsă de 
preocupare In această direcție a dat 
dovadă și conducerea școlii medii 
și comitetul executiv al sfatului 
popular din comuna Zlatna. 'Aici 
nici pînă în prezent nu s-a folosit 
suma de 150.000 tei alocată pentru 
reparații capitale la școală.

Și lucrările de construcții pentru 
noile localuri de școală se desfă
șoară cu încetineală. Așa este ca
zul în satul Straja, unde din lipsa 
de preocupare a organelor locale și 
In mod deosebit a sfatului popular 
tomunal se întîrzie în mod nejus
tificat construirea noului local de 
școală. Asemănător se prezintă si- 
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kg grîu. De asemenea, cantități spo
rite de cereale și alte produse au 
primit ca avans și colectiviștii Si- 
laghi Nicolae, Bartha Gheorghe, 
Naghi Sigismund și alții.

Acum, cînd la Oiejdea întregul 
sat este colectivizat, colectiviștii au 
notărît ca în anul viitor să însă- 
mînfeze în cadrul asolamentelor 
240 hectare cu grîu și 10 cu secară. 
In acest scop ei și-au asigurat în
treaga cantitate de sămînță și au 
început condiționarea ei.

Pentru adăpostirea animalelor 
mari, al căror număr trece de 100 
capete, s-a asigurat cărămida, țigla, 
materialul lemnos, precum și alte 
materiale necesare pentru construi
rea unui grajd de vite mari, ale că
rui lucrări de fundație au și înce
put.

★

Simion, Hulea Partenie, Preja Za- 
harie și alții au acum case noi. De 
asemenea, pentru a-și face viața 
mai frumoasă, multi dintre colecti
viști și-au cumpărat aparate de ra
dio și mobilă nouă.

Astfel, cu fiecare zi care se a- 
daugă la anii luminoși ai vieții noi, 
belșugul și bunăstarea pătrund iot 
mai adine în casele colectiviștilor, 
făcînd ca viața să le fie tot mai în
destulată, mai frumoasă.

întreținerea pășunii
muncă voluntară pentru desfunda
rea șanțurilor din pășune.

Au muncit cu spor utemiștii Șer- 
ban Virgil și Sanda Raveca, nu 
s-a dat bătut nici Măhăra Ion lui 
Ironim cu toate că e trecut de 60 
de ani. Au fost mereu în frunte de
putății Gușat Aurel și Brișcaș Oc
tavian și sătenii le-au urmat exem
plul, sfîrșitul celor două zile de 
muncă voluntară soldindu-se cu 690 
metri de șanț desfundat.

Coresp. NICOLAE PAȘTIU

Conducerile școlilor și sfaturile 
populare comunale trebuie ca, acolo 
unde pregă'irtle pentru deschiderea 
noului an școlar sînt rămase in 
urmă, să ia toate măsurile pentru 
efectuarea lucrărilor necesare, ast
fel ca începerea cursurilor să se fa
că la timp și in bune condtțiuni. In clișeu : Noile locuințe construite pentru muncitorii de la V. Dosului

Munca pc tarlale este mal 
spornică $i mai roonicâ

Rezolvarea deplină a problemei a- 
provizionării îmbelșugate a populați
ei cu produse agricole, creșterea con
tinuă a nivelului de trai al țărăni
mii muncitoare și asigurarea indus
triei cu materii prime, nu sînt po
sibile fără trecerea de la mica pro
ducție țărănească la marep. gospo
dărie socialistă, capabilă pe deplin 
să folosească tehnica nouă și agro
tehnica înaintată, care să dea o 
mare cantitate de produse agricole 
marfă.

In anii ce au trecut de la cel 
de-al II-lea Congres al partidului, 
în raionul nostru ca urmare a apli
cării în viață a liniei juste a par
tidului, munca de transformare so
cialistă a agriculturii a luat un pu
ternic avînt și astăzi peste 70 la 
sută din suprafața raionului este 
cooperafivizată. Sate întregi ca O- 
breja, Cistei și Oiejdea sint astăzi 
complect colectivizate, iar multe co
mune ca Ciugud, Bărăbanț, pre
cum și comuna Teiuș sînt complect 
cooperativizate.

înaintarea cu pași repezi pe dru
mul agriculturii socialiste, a cărui 
scop principal este sporirea produc
ției agricole și îmbunătățirea con
dițiilor de viață a celor ce mun
cesc, a ridicat o seamă de probleme 
noi și pentru unitățile agricole coo- 
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Cine știe... cîștigă
Recent, în sala clubului C.F.R. 

Teiuș a avut loc un nou și intere
sant concurs „Cine știe... cîștigă". 
Acest concurs organizat de comite
tul sindical al complexului C.F.R. 
Teiuș-Coșlariu, avînd ca temă „Cu
noașterea instrucțiilor de servi- 
ciu“, a contribuit la reîmprospăta
rea cunoștințelor profesionale ale 
lucrătorilor ceferiști. Au concurat 
mecanici, fochiști și șefi de tură de 
la Depoul de locomotive Teiuș.

Concursul s-a bucurat de o deo
sebită atenție din partea lucrători
lor ceferiști ai complexului Teiuș- 
Coșlariu, ei participînd înfr-un nu
măr mare. Cei 10 concurenți care 
au participat la concurs au satisfă
cut așteptările celor prezenți. Eî au 
dovedit o bună pregătire profesio
nală, cunoscînd instrucțiile și ordi
nele de serviciu. In timpul concur
sului, cei prezenți în sală au ascul
tat cu viu interes răspunsurile date 
și au aplaudat călduros pe concu
renți.

Prin răspunsurile corecte și clare 
date s-au situat pe locul I concuren
ță Hațegan Gheorghe, șef de tură, 
Baidoc Aurel, mecanic și Cîrnaț 
Ion, fochist.

Concurenților li s-au înmînat pre
mii în cărți.

In prezent, este în curs de pregă
tire un nou concurs în ramura va
goane. Vor concura lucrătorii de la 
reviziile din Teiuș și Coșlariu.

Coresp. TIRTESCU V.

de roadele mari obținute pe suprafețe 
întinse, membrii celor 8 întovără
șirii agricole, în frunte cu comu
niștii, și-au unit păminlul lor for- 
mînd 4 întovărășiri mai puternice. 
Folosind mai larg uneltele mecani
zate, membrii întovărășirii agricole 
„Drumul socialismului" au obținut 
în acest an o producție de 2.004 
kg grîu la hectar. De asemenea, 
gospodăria colectivă, care a pregă
tit terenul cu ajutorul S.M.T.-ului 
și a însămtnțat grîul după cele mai 
bune plante premergătoare, în teren 
asolat pe mai mulți ani, a obținut 
în acest an la această cultură 2.400 
kg la hectar.

In prezent, în comuna Teiuș, un
de peste 50 la sută din teren este co
lectivizat, tarlalizarea și asolarea te
renului, care are un rol hotărîtor 
în sporirea permanentă a producției 
la hectar, s-a impus ca o necesitate 
absolută.

T re cînd la fapte, organele de stat 
din comuna noastră, cu sprijinul 
organelor de partid au dezbătut 
problema aplicării tarlalizării și a- 
solării terenului pe întreaga comu
nă. In acest scop s-a format un 
colectiv, care a studiat la fața lo
cului fiecare parte de hotar, cu 
conducerile gospodăriei colective și 
întovărășirilor agricole s-au stabilit 
ntanurile de însămîntări centru

De asemenea „distracții14 nu avem nevoie
La redacția ziarului nostru a so

sit, zilele trecute, o scrisoare trimi
să de un grup de muncitori de la 
Depoul C.F.R. Teiuș. Iată cîteva 
fragmente din scrisoarea primită:

In complexul C.F.R. Teiuș-Coșla
riu, grija ce o poartă partidul și gu
vernul față de ceferiști se poate ve
dea la orice pas. Se modernizează 
stația Teiuș, s-au construit și se 
construiesc la Coșlariu și Teiuș tot 
mai multe blocuri pentru muncitori, 
se amenajează un staționar model, 
s-a asigurat transportul muncitori
lor care locuiesc la sate cu mașina 
etc., etc. Toate acestea ca și multe 
altele ne bucură pe toți, ne dau 
forțe noi în muncă, conștienți că 
prin munca noastră cinstită contri
buim din plin la luarea de noi mă
suri din partea partidului și guver
nului care să ne facă viața tot mai 
frumoasă. Cu un lucru însă noi cei 
de la Teiuș și Coșlariu, ca de altfel și 
alți cetățeni, nu ne împăcăm. Și 
iată cu ce. In fața stației, ceferiștii 
noștri au amenajat un foarte fru
mos parc. Acum însă, cînd ieși din 
stație, în toc de parc ochii îți în- 
îlnesc prima dată cîteva barăci cu 

reclame zgomotoase. In jurul lor, 
de fiecare dată, este plin de oame
ni care la diferite jocuri de înșelă- 
‘orie tși „încearcă norocul". Vin în 
stație țapinari și mulți alții ca ei 
care, atrași de reclama zgomotoasă 
cheltuie aici sute de lei și se în
torc apoi cu cîte un caiet sau cre
ion înjurînd șandramaua.

Noi, de astfel de „distracții" nu 
avem nevoie și socotim că ele ar 
trebui să dispară, iar cei ce se ocupă 
cu amenajarea lor să se încadreze 
în muncă cinstită și astfel să-și 
cîștige existența. Dispărînd această 
panoramă care amintește de trecu
tul întunecos al culturii și al mora
vurilor burghezo-moșierești, s-ar 

anului 1960. S-au întocmit schițele 
pentru fiecare parte de hotar care 
urmează să se asoleze.

Problema străinașilor, care crea 
mari greutăți în aplicarea și res
pectarea solelor se rezolvă com
plect prin tarlalizare. Așa, de e- 
xemplu, comuna Teiuș are pe teri
toriul său peste 130 familii din co
muna Mihalț, cu o suprafață de 78 
ha. In același timp, comuna Teiuș 
are pe hotarul comunei Mihalț 11,64 
ha teren, în comuna Stremț — 82 
ha, în Calda de Jos — 63,76 ha, 
în Pețelca — 47,81 ha.

Prin lucrările de tarlalizare șl 
asolare, suprafețele de teren deținu
te de locuitorii din comuna T eiuș pe 
raza comunelor vecine, se atașează 
hotarului comunei Teiuș, întregin- 
du-l. Astfel prin această lucrare de 
delimitare a străinașilor, deținătorii 
de teren ajung să-și aibă pămintul 
tn comuna lor.

Pentru a se putea pregăti tn bune 
condițiuni terenul în vederea însă- 
mințărilor de toamnă, a se executa 
arături adinei pentru însămlnțările 
de primăvară, lucrările de tarlali
zare șl asolare făcute tn comuna 
Teiuș au fost larg dezbătute de în
tovărășiți și colectiviști.

Avantajele tarlalizării sînt .mul
tiple. Odată cu tarlalizarea, țăranii 
muncitori din comuna noastră au 
putut să-și aducă pe hotarul comu
nei suprafața de peste 200 ha pe 
care o aveau răzlețită pe hotarul 
mai multor comune. Acum ei nu

termina și cu întrebarea: nu se gă
sește nimeni să pună capăt unor 
astfel de „meserii"? pe care și-o 
pun în nenumărate rînduri munci
torii 'din Complexul Teiuș-Coșlariu 
și călătorii care trec zilnic prin 
centrul feroviar Teiuș... •

N. R. Pe marginea scrisorii pri
mite, redacția ziarului nostru a an
chetat cazul de mai sus și el co
respunde întru totul adevărului. De 
circa 2 ani Master Moise a venit și 
s-a instalat cu așa-zîsul „Pavilion 
sportiv" de distracție la Teiuș. Du
pă o perioadă de timp, sfatul po
pular, avînd nevoie de teren pentru 
amenajarea pieții, l-a obligat să 
evacueze terenul. Prin bunăvoința 
și mărinimia Serviciului comercial 
regional C.F.R. Cluj s-a aranjat 
și chiar și aprobat terenul din fața 
stației. De atunci „pavilionul" func
ționează și încă funcționează bine, 
deși sînt aici fapte care nu cadrea
ză de loc cu cea ce stă scris pe 
firmă. Și păcatul mare este că fap
tele se petrec sub ochii multor în 
drept să Ie pună capăt. De pildă, 
aici nu se dau biletele obligatorii 
la fiecare tragere la țintă sau alt 
joc, se practică înșelătoria la masa 
cu bila prin diferite șiretlicuri și 
apoi înseși documentele nu sînt în 
regulă. Autorizația de funcționare 
este eliberată de secția financiară 
a raionului Hunedoara la 5 ianua
rie 1959, deși Masler Moise func
ționează la Teiuș (raionul Alba, nu 
Hunedoara!) de doi ani. (?!) Ce 
fac oare organele de control ale sec
ției financiare raionale, căci dau cit 
ochii zilnic de acest „pavilion spor-’ 
tiv (?!)“. De altfel de existența a- 
cestei situații se face vinovată și 
secția de învățămînt și cultură a 
raionului. In timpul de cînd acest 
afacerist există la Teiuș nu s-a se- 
zisat nimeni că el n-are avizul-sec- 
ției raionale pentru funcționare. De 
altfel slabul control asupra conținu
tului din aceste „parcuri distracti
ve" face posibilă existența unor de
naturări. La Alba-Iulia, la „parcul 
distractiv" (proprietar Maria Zbera) 
se confecționează diferite figuri de 
gips. Nu știm însă cum poate fi to
lerat de către organele secției de 
învățămînt și cultură ca printre a- 
ceste figuri să se confecționeze și 
o statuetă a lui Avram Iancu, ne
reușită, care numai cu Avram Ian
cu nu seamănă. A'stfel de schimo
nosiri ale unor figuri din istoria 
poporului nostru nu pot fi trecute 
cu ve,derea._

înlăturarea unor astfel de lipsuri^ 
iust sezisate de oamenii muncii, fr^ 
buie să constituie preocuparea priifl 
cipală a organelor în drept. In același 
time, conducerea Serviciului comer
cial al direcției regionale C.F.R. 
Cluj are datoria de a judeca mai 
temeinic felul cum închiriază anu
mite terenuri, și a nu permite cu 
atîfa ușurință amplasarea unor ast
fel de șandramale în fața stațiilor.

mea bolind drumuri de zeci de ki
lometri ca să ajungă la locul unde 
aveau terenul pentru a-l lucra. Un 
mare avantaj al tarlalizării constă 
de asemenea în faptul că se pot fo
losi tot mai multe mijloace meca
nizate în executarea principalelor 
Intrări ale pămîntului.

Este lesne de înțeles că atunci 
cînd lucrezi pămintul pe tarlale în
tinse pot fi mai bine aplicate o se
rie de reguli agrotehnice atît la în- 
sămlnțări cit și la întreținerea cul
turilor. Prin tarlalizare toate plan
tele vor urma după bune premer
gătoare. Prin aplicarea tarlalizării 
și rotația culturilor se rezolvă și 
combaterea și distrugerea dăunăto
rilor. Tarlalizarea ajută la forma
rea structurii solului prin cultiva
rea plantelor perene, lucernă și tri
foi. De asemenea dă posibilitatea 
să se folosească tn mod rațional 
îngrășămintele organice și chimice. 
Toate aceste măsuri aplicate după 
indicații agrotehnice duc ta conti
nua sporire a producției la hectar.

Iată de ce, finind cont de avan
tajele pe care le au prin tarlalizare 
și asolare, numeroși membri din 
cele 4 întovărășiri din comuna Te
iuș, în frunte cu comuniștii, au ce
rut conducerii întovărășirilor să se 
treacă la unificarea acestora în- 
ir-o singură întovărășire mare, un
de agrotehnica poate să capete o 
largă aplicare, iar producția să 
crească tot mai mult.

VICTORIA HRUȘCA



VIAȚA DE PARTID

Crescuți și educați 
de organizația de baza

Primirea în rindurile partidului a 
■celor mai vrednici muncitori, edu
carea lor politică și pregătirea lor 
de a deveni buni membri de par
tid este o sarcină care trebuie să 
preocupe fiecare organizație de 
bază.

Sini în raion multe organizații 
de bază, care dovedind preocupare 
pentru îndeplinirea acestei sarcini, 
au obținui jrumoase rezultate, in 
acest sens. Printre acestea se nu
mără și organizația de bază de la
I.1. L. „Horia" din Alba-Iulia. In 
urmă cu cîțiva ani, erau la această 
întreprindere doar 9 membri de par
tid. Azi, organizația de bază de la
I.1. L. „Horia" cuprinde în rîrtdu- 
rile ei aproape 80 de membri și 
candidați de partid.

Mergind pe linia întăririi rînduri- 
ior partidului cu noi elemente din 
rindul celor mai vrednici muncitori 
și considerîrtd că succesele în pro
ducție depind în cea mai mare mă
sură de munca politică, organiza
ția de bază de la întreprinderea 
„Horia" și-a îndreptat atenția asu
pra îmbunătățirii muncii cu acti
vul fără de partid. Complectareaa- 
cesiuia periodic, cu muncitori frun
tași în producție și în activitatea 
obștească, educarea și antrenarea 
lor în îndeplinirea sarcinilor politi
ce ale organizației de bază, stimu
larea celor ce obțineau cele mai 
bune rezultate, a făcut ca în jurul 
■organizației de bază să activeze cu 
u&zultate pozitive un însemnat nu- 
Bdr de tovarăși.
w Educați și crescuți de organiza
ția de bază, convingîndu-se de jus
tețea politicii partidului, un mare 
număr din rîndul celor din ac
tivul fără de partid au cerut și au 
fqst primiți candidați de partid. In 
anul trecut, de pildă, au fost pri
miți 21 tineri în rindul candidaților 
de partid, iar in acest an, pînă in 
prezent, alți 13 tovarăși au fost 
confirmați candidați de partid, toți 
din rindul muncitorilor.

O atenție deosebită acordă or
ganizația de bază educării candi
daților de partid în perioada stagiu
lui de candidat și pregătirii lor de 
a deveni membri de partid. Astfel, 
pentru cunoașterea problemelor de 
bază ale partidului, pentru candi
dați anul trecut a funcționat in ca
dru! întreprinderii un curs pentru 
studierea statutului P.M.R. In afară 
de această metodă de educare, can
didații au primit diferite sarcini po- 

►itice sau obștești. Așa, de pildă, unii 
lintre ei fac parte din colectivul de a- 

gitatori al organizației de bază, 
•cum sini too. Suciu Nicolae, Groza 
Ioan, Dușa Ioan și alții, care își 
desfășoară activitatea sub îndruma
rea biroului organizației de bază.

Este demn de remarcat faptul că 
-majoritatea celor primiți în rindul 
■candidaților de partid sini tineri, 
din rîndul organizației U.T.M.

Educarea și pregătirea acestor ti
neri prin muncă și activitate poli
tică și obștească stă ca o sarcină 
permanentă în fața biroului și a or
ganizației de bază. Preocuparea a- 
ceasta a făcut ca din rîndul candi
daților de partid să se ridice tova
răși care prin munca lor și-au cîș-

Pe marginea concursului „Gazetele de perete în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor"

Spicuiri din gazetele de perete
In preajma zilei de 23 August, 

gazetele de perete din raion au a- 
părut în număr festiv, număr în
chinat măreței sărbători a eliberării 
patriei.

In cele ce urmează, dăm cîteva 
aspecte din materialele publicate în 
■organele de presă ale organizații
lor de partid.

★ „Recolta", organ al Comitetu
lui de partid și al Sfatului popular 
■comunal, Vințul de jos, printre al
tele, publică materialul intitulat „23 
.August, marea noastră sărbătoare 
naționala" în care tov. Bercea Șl. 
scoate în evidență realizările obți
nute de oamenii muncii din comună 
în cei 15 ani care au trecut de la 
23 August 1944. Autorul articolului 
arată că în comună a fost construit 
cămin cultural, au fost electrificate 
■unele străzi, comuna a fost radio- 
licată, a luat ființă un dispensar 
medical, o casă de naștere, un ma
gazin universal etc.

★ Prind viață hotărîrile partidu
lui. se intitulează un material publi
cat de gazeta de perete de la T. C. 
«ii— T„ material se

tigat simpatia maselor. Pe tov. 
Popa Gheorghe utemiștii l-au ales 
ca secretar al- organizației de bază 
pe întreprindere ca pe un tovarăș 
care își îndeplinește sarcinile în
credințate, ca un adevărat tînăr 
crescut și educat de partid.

Dar în conducerea organizațiilor 
de masă de la întreprinderea „Ho
ria" au mai fost aleși și alți candi
dați de partid. Tov.' Keseg Alexan
dru a fost ales vicepreședintele co
mitetului sindical pe întreprindere, 
Conian Alexandru este deputat in 
sfatul popular regional, Bîldea Gh. 
este responsabil de grupă sindica
lă. Schiau Simion a fost propus de 
către organizația de bază ajutor de 
propagandist la cursul seral anul 
II. Și așa în continuare, fiecare 
candidat de partid are sarcini con
crete și în celelalte, organizații de 
masă.

Candidații de partid sînt ajutați 
de către biroul organizației de ba
ză să-și îmbunătățească în perma
nență metodele de muncă, să previ
nă din timp anumite lipsuri și în 
felul acesta să obțină cele mai bune 
rezultate în activitatea lor practică.

Primirea în rîndul candidaților 
de partid a celor mai vrednici mun
citori, a dus nu numai la întărirea 
rlndurilor organizației de bază, ci 
și la întărirea disciplinei și a com
bativității membrilor și candidaților 
de partid, la îmbunătățirea mun
cii politice în general, în întreprin
dere.

La îndeplinirea și depășirea sar
cinilor ce reies din planul de pro
ducție al întreprinderii, la ridicarea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost al produselor o 
contribuție de seamă și-au adus-o 
și candidații de partid. In întrece
rea socialistă ei dovedesc multa ini
țiativă și pricepere, situîndu-se în 
fruntea maselor în lupta pentru cit 
mai multe economii.

Organizația de bază stimulează 
pe acei ce obțin cele mai bune re
zultate prin materialele ce se publi
că la gazeta de perete, la panoul de 
onoare, etc. Cu prilejul zilei de 23 
August, conducerea întreprinderii a 
decernat fruntașilor în producție 
Diplome de onoare pentru rezulta
tele 'pozitive obținute în muncă. 
Printre cei cărora li s-a acordat 
acest stimulent sînt și tov. Vasiul., 
Groza Ioan, Bîldea Gheorghe, Bu
cur Otilia, Keseg Alexandru și alții.

îndrumați de organizația de bază 
și sprijiniți de conducerea între
prinderii, o parte dintre tineri s-au 
înscris pentru a urma cursurile se
rale pentru complectarea studiilor. 
In rindurile celor care în toamnă 
vor urma aceste cursuri se' numără 
și candidații de cart id Nadiu Ion. 
Ș'ef Octavian, Dușa loan, Suciu 
Nicolae și alții.

Mergîrtd pe linia continuei ridi
cări a nivelului politico-ideologic al 
membrilor de partid în general șl 
a candidaților de partid în mod 
special, organizația de partid de la 
LI. L. „Horia" va reuși să ridice 
noi cadre care să contribuie din 
ptin la îndeplinirea multiplelor sar
cini economice și politice trasate 
de partid.

xzci---------------------

scoate în evidență grija partidului 
pentru ridicarea nivelului de trai 
a celor ce muncesc și măsurile a- 
doptate de plenara C. C. al P.M.R. 
din iulie a.c. In continuare autorul 
articolului scoate în evidență rezul
tatele obținute în muncă, ca urma
re a măsurilor și angajamentelor 
luate în urma dezbaterii acestui do
cument.

-k „23 August 1959“, sub acest 
titlu gazeta de perete „Agricultura 
noua", organ al Comitetului de par
tid și al Sfatului popular al comu
nei Ciugud, înfățișează realizările 
obținute în comună pe calea agri
culturii socialiste. Pentru aplicarea 
pe scară și mai largă a științei a- 
grotehnice, se spune printre altele 
în materialul publicat, membri din 
cele 3 întovărășiri din satul Ciugud 
au hotărît într-o adunare generală 
să se unească într-o singură înto
vărășire agricolă.

Gazeta de perete mai oglindește 
și faptul că țăranii muncitori din 
comuna Ciugud au terminat treieri- 
sul în ziua de 18 august a.c.

NOTE BIBLIOGRAFICE

„Flăcări nestinse*4 — o 
carte inspirata din 

tradițiile revoluționare 
ale minerilor

Cu prilejul comemorării a 30 de 
ani de la greva și masacrul mine
rilor de la Lupeni, din 6 august 
1929, Casa regională a creației 
populare a editat o interesantă cu
legere literară a doi tineri scriitori 
hunedoreni.

Cartea apărută in condiții grafi
ce deosebite, cuprindeîn prima parte 
o suită de schițe și povestiri evo
cative, inspirate din lupta grevistă 
a minerilor din Lupeni sub condu
cerea P.C.R. Scrise într-un stil u- 
șor și atractiv de către tînărul scrii
tor Irimie Străuț, originar din Al- 
ba-Iulia, acestea redau aspecte cu 
totul inedite din -lupta clasei mun
citoare în anii asupririi burghezo- 
moșierești.

Partea a doua a volumului cu
prinde zece poezii închinate vieții 
noi, înfloritoare, pe care o trăiesc 
urmașii celor căzuți acum treizeci 
de ani în lupta lor pentru dreptate, 
libertate și pline. Poeziile sînt sem
nate de tovarășa. Ana Șoit, membră 
a cercului literar „Ion Slavici" din 
Deva, și sînt pătrunse de un cald 
lirism și o adîncă înțelegere a su
fletului minerului.

Volumul „Flăcări nestinse" este 
frumos ilustrat pe tot parcursul tex
tului cu schițe lucrate în tuș și li- 
nogravuri.

F e E
Febra aftoasă, denumită in popor 

boala de gură și picioare, este o 
maladie extrem de contagioasă, 
specifică animalelor cu copita des
picată, adică bovinelor, ovinelor, 
caprinelor și porcinelor.

Febra aftoasă din cauză că se 
difuzează (întinde) extrem de re
pede, atinge dintr-o dată un număr 
mare de animale și de mai multe 
specii. Deși mortalitatea cauzată de 
această boală este relativ mică, to
tuși pagubele economice sînt mari. 
Animalele atinse de boală nu pot fi 
folosite un timp destul de îndelun
gat la munci, producția de lapte 
scade, pierd din greutate, iar unele 
rămln după boală cu urmări, care 
fac să scadă valoarea economică a 
animalelor. Vacile gest ante deseori 
avortează, iar tineretul și mai cu 
seamă sugacii sînt extrem de sen
sibili la această maladie.

Febra aftoasă se întinde mai u- 
șor în timpul verii, epizootia cui- 
mirând toamna, apoi scade în tim
pul iernii.

Virusul boalei poate fi dus la 
zeci și sute de kilometri de vînt, oa
meni, ciini, pisici și șobolani, care 
au venit în contact cu saliva pro
venită de la animalele bolnave.

Evoluția maladiei se manifestă 
sub 2 forme; forma ușoară (benig
nă)' și forma gravă (malignă). 
Forma ușoară: animalele de la în
ceput au febră 40-41 grade și mania
că puțin. După 2-3 zile temperatura 
scade, în schimb apar mici bășicuțe 
numite afte, uneori numai la gură, 
pe gingii, buze, nas și limbă, alte
ori pe uger șl cîteodaiă și între un
ghii. Aceste bășicuțe se sparg și 
rămîn în locul lor mici răni. Din 
cauza bășicuțelor și a rănilor din 
gură, animalul nu mai poale mînca 
și înghiți, iar din gură i se scurg 
încontinuu bale. Bășicile cînd se 
ivesc la unghii (forma podală) sînt

Sînt hotărît să obțin noi rezultate în muncă
Citind și studiind aproape zilnic 

o seamă de ziare și văzînd cite rea
lizări de valoare obțin tinerii din 
diverse întreprinderi din țară, în 
sinea mea s-a născut pe nesimțite 
întrebarea: oare eu n-aș putea să 
mă număr în rîndul acestora? Răs
punsul nu l-am căutat în cuvinte 
meșteșugite. Am căutat fapte care 
să răspundă întrebării ce prinse a 
mă preocupa din ce în ce mai in
sistent.

Ce i drept, în urmă cu trei ani 
cînd am început să lucrez ca rabo- 
tor la Atelierul central de reparații 
n-am avut asemenea gînduri. Și 
poate a fost și firesc să fie așa. 
Mai tirziu apoi, cunoscîndu-mi din 
ce în ce mai bine mașina și locul 
de muncă, m-am simțit tot mai a- 
tras de problemele pe care le ri
dică producția. Am început a stu
dia, a-mi face planuri. Și pot s<J 
spun că ajutat fiind îndeaproape 
de tovarășii Faur Gheorghe, secre
tarul organizației de partid, de to
varășul inginer Veres Carol și Ban- 
ciu Traian, oameni cu practică și 
experiență în producție, munca mea 
a început să-și arate primele roade. 
Pentru tăierea naturilor de pană in
terioare am construit un dispozitiv 
care nu numai că mi-a îmbunătățit 
condițiile de muncă, ci m-a ajutat

Ne scriu corespondenții
Bătrînețe tihnită, lipsită 

ds griji
Există în orașul nostru o clădire 

pe lîngă care trecînd nu se poate 
să nu te cuprindă duioșia. Acolo 
trăiesc o viață tihnită, lipsită de 
griji, un număr de 40 de oameni 
ajunși la ani tîrzii. Acolo e cămi
nul de bătrîni. Să mergem să-i vi
zităm.

Iată-ne în curtea căminului. O 
ordine perfectă. Se simte peste tot 
mîna bunului gospodar. Intr-o par
te cîteva ronduri de flori bine în
grijite, în alta gospodăria anexă a 
căminului atrage oricui atenția.

Nu de mult, la căminul de bă
trîni din orașul nostru a avut loc 
o zi deosebită de altele. S-a sărbă
torit „Ziua bătrînului". Cu acest 
prilej, deputata Ledrer Elvira le-a 
vorbit celor de la cămin despre rea
lizările regimului democrat-popu
lar, despre importantele hotărîfi 
luate in Plenara C.C. al P.M.R. din 
13-14 iulie. Batrînii au fost apoi 
plăcut impresionați de programul 
prezentat de copiii de la căminul de- - - - - ♦♦♦♦♦♦- - - - - -  

IN ATENȚIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE

r «a a { i o 
așa de dureroase, incit animalele 
abia se mai țin pe picioare, stau 
mai mult culcate și puse în mers, 
șchiopătează. Rănile de la unghii 
sînt periculoase și dacă nu sînt bine 
îngrijite se pot întinde sub unghii și 
pot produce căderea acestora. Bă
șicile de la ugerul vacilor apar mai 
adesea pe sfircul mamelelor, din 
care cauză ele nu se lasă să fie 
mulse fiind foarte dureroase. De 
obicei aceste forme ușoare durează 
de la 5-15 zile și în majoritatea ca
zurilor, toate animalele bolnave se 
vindecă.

FORMA GRAVĂ: este mai mult 
o complicație a formei ușoare de 
febră aftoasă, rezultînd din infec
țiile secundare, produse de microbi 
străini, care s-au grefat pe rănile 
pricinuite de prima formă, puțind 
determina astfel: mamite, artrite, 
necroze sau chiar afecțiuni genera
le. Se mai crede că trecerea virusu
lui aftos prin mai mulți indivizi ar 
exalta virulența lui.

Din complicațiile bolii, cele mai 
grave sînt miocardita, gastro-ente- 
rita și emfizemul pulmonar, care 
apar după 6 săptămîni pînă la 2 
luni de la vindecare. Aceste afec
țiuni localizate la inimă, stomac, in
testine și pulmoni, slăbesc animalul 
și-l pun în imposibilitatea de a 
munci, iar la cel mai mic efort se 
poate produce moartea subită a a- 
nimalului.

Mai predispuse la formele grave 
ale febrei aftoase, în afară de tine
ret sînt animalele subnutrite, obosi
te, epuizate si intens exploatate.

TRATAMENTUL: în formele u- 
soare un tratament medicamentos 
nu este necesar. Dar ca să se pre
vină complicațiile și să se grăbeas
că vindecarea se va asigura anima
lelor în adăposturi un așternut cu
rat șl o hrană potrivită și nu vor fi 
scoase din grajd. Grajdurile vor fi 

să reduc simțitor timpul de execu
ție a acestei operații.

Nu m-am oprit aici. Primul suc
ces mi-a înaripat năzuințele. Am 
studiat șl am dat dezlegare și al
tor probleme ale locului meu de 
muncă. Cum filtrele de aer de la 
motoarele semi-Diessel nu se pu
teau prelucra decît odată sau ma
ximum de două ori, am construit 
un dispozitiv cu ajutorul căruia a- 
cestea se pot prelucra de cite ori e 
nevoie, îmbunătățită fiind și cali
tatea lor. Apoi, îndreptîndu-mi a- 
tenția asupra cursei duble de du-te 
vino a rabotezei, i-am adus mași
nii o îmbunătățire, în acest fel e- 
fectul acesteia dublîndu-se și el. 
Prin aceasta am reușit să reduc la 
jumătate timpul de lucru, să scadă 
uzura mașinei și să obțin însem
nate economii de cuțite.

In prezent, cînd sute de mii de 
muncitori și tehnicieni răspund prin 
fapte sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din 13-14 iulie, 
gîndul că și eu mă număr printre 
aceștia îmi umple inima de bucurie. 
Și simțind pe zi ce trece tot mai 
mult grija partidului, sînt hotărît 
să obțin noi rezultate în muncă.

BULGARIA ISIDOR 
rabotor. Atelierul central de 

reparații Alba-Iulia

zi, cuvintele adresate lor de mica 
Emilia Stanca „dragi bunici și bu
nicuțe, vă felicităm de ziua voas
tră" mergîndu-le fiecăruia la inimă.

Din partea bătrînilor din cămin, 
scoțînd în relief grija deosebită a- 
cordată lor în statul nostru demo
crat-popular, a vorbit apoi tovarășa 
Ceck Maria. E. NEGREA

Contribuția femeilor
In comuna Valea Dosului, a fost 

construită în anii regimului demo
crat popular o școală frumoasă și 
încăpătoare unde învață copii ai 
sătenilor din partea locului. Și de 
acest locaș de cultură se simț le
gați nu numai copiii ci și părinții 
lor.

Acum, cînd au mai rămas puține 
zile pînă la începerea noului _ ari 
școlar, localului i s-a făcut ultima 
toaletă. Mobilizate de comitetul co
munal al femeilor, mamele copiilor 
au prestat 75 ore muncă voluntară 
la lucrările de curățenie și înfrumu
sețare a școlii, astfel că aceasta e 
gata să-si primească oaspeții.

SABINA BERTNDEI

a s sa
bine aerisite, hrana va fi constituită 
din fin moale de bună calitate, iar 
la nevoie vom trece la hrănirea ani
malelor cu barbotaje (lături), cu 
făină sau tărițe. Sînt foarte reco
mandate de asemenea furajele verzi 
sau porumbul murat.

Pentru a împiedica complicațiile, 
în gură se vor face de două-trei ori 
pe zi spălături slabe de alaun (pia
tră acră) 2%, sulfat de cupru (pia
tră vînătă) 1%, oțet 5° Io, hiper- 
manganat 1/3000.

Unghiile animalelor bolnave se 
vor spăla cu apă călduță și săpun 
și imediat după uscare se va aco
peri unghia cu un strat format din 
oxid de zinc și untură de pește, a- 
poi se aplică un ușor pansament.

In localizări mamare, mulgerea 
vacii se va face cit mai des și com
plect. Pentru a evita îmbolnăvirea 
omului, laptele de la vacile bolna
ve de febră aftoasă se fierbe întot
deauna.

Ugerul va fi spălat cu o soluție 
slabă și călduță de acid boric, iar 
în timpul mulsului se va unge uge
rul cu vaselină boricată, 20 la sută, 
la care se va adăuga cocaină 5 la 
sută.

Ori de cite ori crescătorii de ani
male observă la animalele lor sem
ne ale acestei boli, vor anunța ime
diat organele sfatului popular din 
comună, pentru a se lua măsuri de 
combaterea bolii, statul nostru de
mocrat-popular asigurînd în acest 
scop vaccinuri în mod gratuit.

Accrdlnd toată importanța măsu
rilor de combaterea febrei aftoase 
la animale, urmînd cu strictețe în
drumările date de specialiștii zoo- 
veterinari, veți păstra sănătatea a- 
nimalelor și veți înlătura pierderile 
economice.

Dr. SINGALEVICI ȘT. 
Medic șef al spitalului 

veterinar—Alba-Iulia



Sărbătorirea silei de
23 August peste hotare

S. U. A.
WASHINGTON (Agerpres). Cu 

ocazia zilei de 23 August, George 
Macovesctt, ministrul R. P. Romî’ne 
la Washington, a oferit o recepție 
la care au participat Foy Kohler, 
secretar adjunct al Departamentu
lui de Stat, Frederick Merrill, direc
tor în Departamentul de Stat, Ro
bert Mc. Kisson, șeful secției bal
canice din Departamentul de Stat 
șeTii unor misiuni diplomatice și 
âlți diplomați acreditați la Washing
ton, oersonalități culturale, oameni 
de afaceri, ziariști, reprezentînd 
marile ziare și agenții de presă și 
radio etc.

INDIA
NEW DELHI (Agerpres). — Cu 

prilejul sărbătorii de 23 August, 
ambasadorul R. P. Romîne în In
dia, N. Cioroiu, a dat o recepție în 
saloanele hotelului Ashora, din Del
hi. La recepție au participat: S. 
Radhakrishnan, vicepreședintele Re
publicii India, Swaran Singh, mi
nistrul oțelului, H. E. Malavita, mi
nistrul petrolului. Violet -Alva, mi
nistru adjunct la interne, Ahmed 
Mohiublin. ministru adjunct la 
transporturi, S. Uutt, secretar ge
neral Ia Ministerul Afacerilor Ex
terne al Indiei, A. Tandon, șeful 
protocolului. Amait Kaur, președin
tele Crucii Roșii, generalul Bekhev, 
vicepreședintele Comitetului indian 
pentru pace, Rameshwary Nehru, 
președintele Comitetului afro- 
asiatic, un mare număr de deputați- - - - - - - ♦♦- - - - - - -
Manifestări peste hotare cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a eliberării 
u Romîniei de sub jugul fascist
R. P. UNGARĂ
DEBREȚIN. Corespondentul A- 

gerpres transmite: In marele oraș 
Debrețin unde au căzut un mare 
număr de estași romîni în luptele 
duse pe teritoriul Ungariei împotri
va fascismului, a fost sărbătorită 
cea de-a 15-a aniversare a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

La 24 august dimineața la Con
siliul popular orășenesc au fost 
primiți reprezentanții Ambasadei 
R. P. Romîne la Budapesta, mem
brii delegației de foști luptători pe 
frontul antihitlerist și delegația de 
pionieri care participă la festivită
țile organizate în R. P. Ungară cu 
prilejul zilei de 23 August.

In cursul după-amiezii delegațiile 
romîne au depus coroane de flori 
la Monumentul Eroilor romîni.

Seara, Comitetul orășenesc al 
P.M.S.U., Consiliul popular orășe
nesc, Comitetul orășenesc al 
Frontului Popular Patriotic, au 
organizat o aditnare festivă în 

Programul turului campionatului regional 
de fotbal — seria II-a —

ETAPA I-a : U.M.C. Cugir—Șu-
rianul Petrești, Aurul Brad—Aurul 
Certej, Minerul Deva—Unirea Alba 
Iulia, Aurul Zlatna—Recolta Bucu- 
reșci, C.F.R. Teiuș—Metalul Cugir, 
Șurianul Sebeș—Voința Deva.

ETAPA II-a : Șurianul Petrești- 
Aurul Brad, Voința Deva—Aurul 
Zlatna, Aurul Certej — Șurianul 
Sebeș, Recolta Bucureșci—C.F.R. 
Teiuș, Unirea Alba-Iulia—U.M.C. 
Cugir, Metalul Cugir — Minerul 
Deva.

ETAPA IlI-a : Aurul Certej — 
C.F.R. Teiuș, Recolta Bucureșci— 
Minerul Deva, Unirea Alba-Iulia— 
Aurul Brad, Șurianul Sebeș—Șuria
nul Petrești, Voința Deva—U.M.C. 
Cusrir, Metalul Cugir—Aurul Zlatna.

ETAPA IV-a: Minerul Deva-Su- 
rianul Petrești, U.M.C. Cugir—Re
colta Bucureșci. Aurul Zlatna—Au
rul Certej, Șurianul Sebeș— Unirea 
Alba. C.F.R. Teiuș—Voința Deva, 
Aurul Brad—Metalul Cugir.

ETAPA V-a : Recolta Bucureșci 
—Șurianul Sebeș, Metalul Cugir— 
U.M.C. Cugir. Unirea Alba-Iulia— 
Aurul Zlatna, Șurianul Petrești— 
C.F.R. Teiuș, Aurul Certej—Voința 

din toate statele Indiei, funcționari 
superiori din Ministerul Culturii, 
Petrolului, Informațiilor, membri ai 
Asociației de prietenie indîano-ro- 
mînă, conducători ai sindicatelor, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

IRAK
BAGDAD (Agerpres). — Amba

sadorul R. P. Romîne Ia Bagdad, 
I. Georgescu, a oferit în ziua de 23 
August o recepție Ia care au parti
cipat primul ministru Kassem, mi
niștrii, guvernatorul militar și pri
marul capitalei, generali, înalți func
ționari de stat, reprezentanți ai or
ganizațiilor obștești, oameni de cul
tură și ziariști.

De asemenea au participat șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Bagdad și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Ziarele „Al Bilad" și „Irak Ti
mes" au publicat fiecare cîte o pa
gină cu date privind lupta de eli
berare a poporului romîn de sub 
jugul fascist și despre însemnatele 
realizări obținute în cei 15 ani de 
Ia eliberarea Romîniei. Articole în
chinate zilei de 23 August au apă
rut și în alte ziare irakiene.

Postul de radio Bagdad a difuzat 
un amplu comentariu închinat zilei 
de 23 August, urmat de un pro
gram de muzică romînească.

sala muzeului ,,Deri“. Au luat cu- 
vîntul Istvan Gal, vicepreședinte al 
Consiliului popular orășenesc, și 
Vasile Gliga, prim-secretar al Am
basadei R. P. Romîne la Budapesta. 
A urmat apoi un reușit program ar
tistic.

R.P. CHINEZĂ
PEKIN. (Agerpres) China Nouă 

anunță : Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Romîniej, în 
R. P. Chineză au apărut 4 noi lu
crări literare traduse din limba ro- 
mînă: „Răscoala" de LTviu Re- 
breanu, „Pasărea furtunii" de Pe
tru Dumitriu, „Moromeții" de Ma
rin Preda precum și o culegere de 
poezii de Maria Banuș.

Incepînd din anul 1949, în R. P. 
Chineză au apărut peste 40 de tit
luri ale literaturii romîne. Printre 
acestea se numără opere ale scrii
torilor clasici și contemporani, vo
lume de versuri, cărți pentru copii 
etc.

Deva, Aurul Brad—Minerul Deva.
ETAPA VI-a : Șurianul Sebeș— 

Metalul Cugir, Voința Deva—Re
colta Bucureșci, Unirea Alba-Iulia 
—Aurul Certej. Minerul Deva — 
C.F.R. Teiuș, Șurianul Petrești — 
Aurul Zlatna, U.M.C. Cugir—Au
rul Brad.

ETAPA VH-a : Aurul Zlatna— 
Minerul Deva. C.F.R. Teiuș— 
U.M.C. Cugir, Recolta Bucureșci— 
Unirea Alba-Iulia, Aurul Certej— 
Șurianul Petrești, Voința Deva— 
Metalul Cugir, Șurianul Sebeș — 
Aurul Brad.

ETAPA VlII-a : C.F.R. Teiuș— 
Șurianul Sebeș, Șurianul Petrești:— 
Recolta Bucureșci, U.M.C. Cugir— 
Aurul Zlatna, Minerul Deva—Au
rul Certej, Aurul Brad—Voința De
va,. Metalul Cugir—Unirea Alba.

ETAPA IX-a : Unirea Alba-Iulia 
—Voința Deva, Minerul Deva— 
U.M.C. Cugir, Șurianul Petrești—• 
Metalul Cugir, Aurul Brad .— 
C.F.R. Teiuș, Aurul Zlatna—Șuria
nul Sebeș, Aurul Certej—Recolta 
Bucureșci.

ETAPA X-a : Voința Deva—Șu
rianul Petrești, Șurianul Sebeș—

Scopul vizitei lui Erhard Iu Turda și Grecia
BONN (Agerpres). Vizita pe care 

vice-cancelarul și ministrul Econo
miei al Germaniei occidentale, Er
hard a tnireprins-o zilele acestea in 
Turcia și in Grecia este comentată 
de agențiile de presă și ziarele vest- 
europene ca făcînd parte din mane
vrele de expansiune economică a 
Republicii Federale Germane in re
giunea mediteraneană. Nu este un 
secret pentru nimeni că vizita sa 
a urmărit „studierea programelor 
de stabilizare economică" a celor 
două guverne.

In legătură cu aceasta, agenția 
France Presse subliniază că minis
trul federal al Economiei a decla
rat că printre problemele discutate 
la Ankara și Atena a figurat și cea 
a „investițiilor de capital particular 
vest-german" in economiile țărilor 
respective, in aceste probleme Er
hard manifestind „optimism". Fap
tul că reprezentantul cercurilor eco
nomice vest-germane consideră a- 
ceas*ă problemă (N.R. „rezolvată 
favorabil" pentru interesele pe care 
le susține) reiese și din modul in - - - - - - - ♦♦- - - - - -

Activitate subversivă și 
diversionistă de spionaj 
imperialist în Berlinul 

occidental
BERLIN (Agerpres). Ziarul

„Neus Deutschland" a publicat un 
articol în care demască activitatea 
serviciilor secrete imperialiste în 
Berlinul occidental. După cum se 
subliniază in articol, în ultimele zile 
au trecut în R.D.G. o serie de foști 
colaboratori ai serviciului secret a- 
merican din Berlinul occidental, 
care au cerut autorităților din R.D. 
Germană azil politic. Printre ei fi
gurează Paul Lautereach, fost cola
borator al serviciului secret al 
S.U.A., care părăsise clandestin 
R. D. Germană în anul 1955. So
sind în Berlinul occidental, el a 
fost angajat în rețeaua organizații
lor de spionaj din Berlinul occiden
tal.

Ziarul citează numele și adresele 
agentilor serviciilor de spionaj im
perialiste care se îndeletnicesc cu

♦♦-------------

Experiențele cu arma nucleară 
prezintă un pericol pentru omenire

WASHINGTON (Agerpres). La 
23 august a fost dat publicității un 
raport al Comitetului pentru ener
gia atomică al Congresului ameri
can în legătură cu pericolul radia-

1959-1960
Minerul Deva, Recolta Bucureșci— 
Metalul Cugir, Unirea Alba-Iulia— 
C.F.R. Teiuș, Aurul Zlatna—Aurul 
Brad, Aurui Certej—U.M.C. Cugir.

ETAPA Xl-a : Metalul Cugir— 
Aurul Certej, U.M.C. Cugir—Șuria
nul Sebeș, Recolta Bucureșci—Au
rul Brad, C.F.R. Teiuș—Aurul Zlat
na, Șurianul Petrești—Unirea Alba, 
Voința Deva—Minerul Deva.

Campionatul va începe la 30 au
gust și se va desfășura în conti
nuare la 6, 13, 20, 27 septembrie 
ș.a.m.d.

Campionatul de juniori se va des
fășura și el tot în două serii avînd 
aceeași programare pe etape ca si 
echipele de seniori, sînt exceptate de 
a, participa în campionat cu echipe 
de itmiori echipele Dinamo Orăștie, 
Șantierul Hunedoara și Aurul Cer
tej. In locul echipei Șantierul Hu
nedoara intră echipa de juniori Jiul 
Petroșani, în locul echipei Dinamo 
Orășlfe intră Minerul Lupeni, în 
seria I-a, iar în locul echipei Aurul 
Certej din seria Il-â intră echipa de 
juniori Corvinul Hunedoara. 

care nu s-a sfiit să critice politica 
guvernelor gazde în măsura în care 
ea nu favorizează aceste interese. 
Agenția France Presse relatează 
astfel din Atena că în presa greacă 
au transpirat relatări din care re
iese că Erhard și-a exprimat nemul
țumirea pentru ceea ce el considera 
ca fiind „înlîrzieri nejustificate în 
pregătirea planurilor de folosire a 
creditelor vest-germane". In cursul 
tratativelor greco-vest-germane, a- 
ceastă nemulțumire a lui Erhard a 
căpătat chiar forma unei critici fă
țișe a politicii economice a guver
nului de la Atena. „Participanta 
vest-germani la tratative — rela
tează din Atena France Presse — 
dezaprobă după cit se pare politica 
greacă actuală, care favorizează ex
portul de anumite produse și loveș
te prin tarife prohibiste alte produ
se și afirmă că această politică este 
contrară intereselor economiei con
temporane" (adică intereselor-vest- 
germane).

Vizita lui Erhard in capitalele 
Greciei și Turciei a mai urmărit și 

o activitate criminală împotriva 
R. D. Germane. Printre aceștia fi
gurează Herbert Steinborn, rezident 
al serviciului secret american; Tho
mas, colaborator al serviciului se
cret englez; Schindler, colaborator 
al serviciului secret american, care 
se ocupau de recrutarea și pregăti
rea unor tineri din Berlinul demo
crat și din R. D. Germană pentru a 
desfășura o activitate cu caracter 
de spionaj.

Numai sub protecția trupelor de 
ocupație imperialiste, subliniază 
ziarul, s-a putut transforma Berli
nul occidental într-un refugiu al 
serviciilor secrete occidentale. Des- 
fășurînd o activitatea subversivă și 
diversionistă, aceste servicii ațîță 
„războiul rece", care face parte in
tegrantă din strategia NIA.T.O.

țiilor atomice provenite din expe
riențele cu arma nucleară. In ra
port se menționează că cenușa ra
dioactivă provenită de la ultimele 
experiențe cade mult mai repede pe 
pămînt decît au prevăzut autorită
țile am-ricane. Deși raportul evită 
să se pronunțe în legătură cu cam
pania dusă pe tărîm internațional 
pen'ru încetarea experiențelor nu
cleare, el a avertizat de primejdia 
pe care o prezintă pentru omenire 
o eventuală reluare și continuare a 
acestor experiențe.

Agenția United Press Internatio
nal anunță din insula Trinidad — 
Federația Indiilor de vest — că 
fizicianul englez David Evans a 
început să facă o investigație la 
cererea guvernului din Trinidad 
care s-a plîns de primejdia radia
țiilor provenind de la baza mili
tară navală americană da la Ghaw- 
gaiaramac, situată pe această insulă. 

« M O R Ț
Uniunea raională a cooperativelor de consuni Alba, aduce 

la cunoștința celor interesați că școlile tehnice de cooperație 
cu durata de doi ani, primesc pentru specialitățile de contabili 
si merceologi, absolvenți cu diplome de maturitate ai școlilor 
medii în anul școlar 1959-1960 pentru anul I, pe baza exame
nului de admitere.

Elevii care îndeplinesc condițiile cerute primesc lunar 
burse.

Examenul de admitere începe la data de 25 septembrie a.c. 
ora 8 dimineața la sediul școlilor.

înscrierile se primesc pînă la data de 15 septembrie a. c. 
la serviciul organizare și cadre al Uniunii raionale Alba de 
unde se pot lua și informații amănunțite.

„studierea condițiilor în care aces- < 
te două țări s-ar putea asocia pieții 
comune". Agenția France Presse, 
care amintește că atît guvernul 
grec cit și cel turc au formulat ce
reri de intrare în acest organism- 
economic vest-european, subliniază- 
totuși că această problemă înseăm- 
tă pentru ■ „Clubul Micii Europe'" 
(adică pentru „piața comună) o se
rie de „căsătorii dificile". Este sem
nificativ faptul că, citind declarații 
ale oficialităților economice din 
„Piața comună", France Presse 
subliniază că pentru a atrage noi 
membri în acest „club" mai ales în 
momentul de față cînd „piața co
mună" are de înfruntat concurența- 
„micii zone a liberului schimb" ri
vale, „va fi necesar să se acorde- 
condiții sveciale" eventualilor noi 
membri. Călătoria lui Erhard — se 
subliniază în aceste cercuri — pare- 
a avea deci și rolul să facă ca a- 
ces'e „condiții speciale" reclamate- 
de noi postulând să fie cit mai pu
țin dezavantajoase pentru conducă
torii „pieții comune".

Se împlinesc 40 de 
ani de la înființare^ 
P.C. din DanemarcîF

COPENH AG A (Agerpres). In le
gătură cu apropiata aniversare ar 
40 de ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Danemarca, C. C. 
al Partidu’ui Comunist din Dane
marca a dat publicității o chemare 
adresată tuturor membrilor partidu
lui și membrilor Uniunii Tineretului 
Comunist, precum și tuturor citito
rilor ziarului „Land og Folk".

La 9 noiembrie 1959, se spune- 
în această chemare, publicată in 
ziarul „Land og Folk", partidul nos
tru. sărbătorește 40 de ani de la în
ființarea sa. Partidul Comunist din 
Danemarca s-a născut ln_ lupta îm
potriva războiului și capitalismului, 
în lupta pentru interesele clasei 
muncitoare pentru pace și socia
lism".

In cei 40 de ani care au trecut; 
se arată în chemare, partidul nos
tru a îndeplinit numeroase sarcinj^^ 
in interesul clasei muncitoare dc^p 
neze, în interesul țării noastre. Co
muniștii au condus lupta împotriva 
șomajului în deceniul al_ patrulea, 
lupta împotriva războiului și fas
cismului, împotriva militarismului 
german. In anii de după război 
Partidul Comunist din Danemarca 
a luptai împotriva politicii N.A.T.O. 
care amenință pacea.

In legătură cu aceasta. Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Danemarca cheamă pe toți membrii 
partidului ca, în cadrul pregătirii 
în vederea sărbătorii să atragă în 
partid noi membri și sa sporească 
numărul abonaților la ziarul „Land 
og Folk".

— ★ — .
încă 70.000 de muncitori 

americani în grevă

La 24 august a izbucnit o nouă 
grevă care a cuprins șantierele na
vale de pe coasta de vest a Ocea
nului Pacific, unde lucrează 70.000 
de muncitori. Muncitorii cer mări
rea salariilor.


