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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Prin hărnicia întregului colectiv

La atelierul de zonă C.F.R. din 
Alb,a Iulia întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan se desfășoară cu multă în
suflețire. Pentru titlul de grupă 
fruntașă pe unitate, în fiecare lună 
se desfășoară o luptă aprigă. Fie
care din ele, fie de tîmplari, lăcătuși 
sau fierari își depun tot efortul, 
toate cunoștințele și priceperea pen
tru ca plănui de reparații să fie rea-

i^ezultate
De curînd,. la întreprinderea „Vin- 

alcool" din Alba Iulia s-a încheiat 
bilanțul pe primul semestru al anu
lui curent. Rezultatele obținute cu 
■ajeastă ocazie sînt cît' se poate de 
frumoase. In această perioadă de 
timp planul global de producție a 
fost îndeplinit în proporție de 105,67 
la sută, iar productivitatea muncii a 
crescut cu 4,99 la sută. Tot în a- 
cest timp au fost obținute economii 
la prețul de cost In valoare de 
61.000 lei și un beneficiu pe între
prindere de 53.000 lei peste plan.

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

Cu multă însuflețire
La gospodăria agricolă colectivă 

din Țelna, bătălia strînsului recoltei 
de păioase este organizată cu mult 
simț de răspundere. Prin participa
rea tuturor forțelor, la seceratul 
grîului, de îndată ce Acesta a dat 
în pîrgă, a făcut posibil ca această 
lucrare să se termine pe întreaga 
suprafață în numai 3 zile.

In prezent, colectiviștii din Țelna 
■zoresc căratul snopilor grei la arie, 
unde din ziua del7 iulie au început 
cu multă intensitate treierișul. Ro
dul muncii lor harnice este deosebit 
de bogat. De pe suprafața cultivată 
cu grîu, recoltată în primele zile, 
s-a obținut în medie 2.200 kg la 
hectar, iar grîul din soiul Ponca 
promite o recoltă de circa 2.600 kg 
la hectar.

Concomitent cu treierișul, colec
tiviștii execută arătură adîncă.

lizat și depășit, pentru o cît mai 
bună calitate a lucrărilor efectuate.

Pe primele 15 zile ale lunii iulie 
rezultatele întrecerii sînt demne de 
remarcat. Planul de producție pe u- 
nitate a fost depășit cu 6 la sută, iar 
din grupele care au obținut cele mai 
frumoase rezultate se numără grupa 
de lăcătuși condusă de tov. Zdrînc 
Petru, care și-a depășit sarcinile de 
plan cu 8 la sută.

frumoase
Succese însemnate a obținut a- 

cest harnic colectiv și pe primele 
15 zile ale lunii iulie prin reali
zarea sarcinilor de plan în propor
ție de 102,5 Ța sută.

Un aport deosebit în obținerea a- 
cestor frumoase realizări l-au adus 
comuniștii Iancău L, Horvath L, 
David L., Muntean R. și alții.

In ritm sporit
Pentru a-și consolida succesele 

obținute în producție pe primul se
mestru, colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri de lai I.I.L. „Ho- 
ria“ încă din primele zile ale lunii 
iulie au imprimat întrecerii socia
liste un ritm sporit.

Drept urmare a însuflețirii cu 
care s-a muncit în întrecere la fie
care loc de muncă, pe prima decadă 
a lunii iulie, succesele sînt cît se 
poate de edificatoare.

Secția tipografie, a obținut o de
pășire a planului de producție de 
15 la sută, secția mecanică II o 
depășire de 3 la sută, iar secțiile 
lăcătușerie I, tîmplărie I și II și 
sectorul ceramic Sîntimbru o depă
șire de 2 la sută fiecare.

Ar ECHIPA CONDUSĂ de comunistul Novăcean Ion, de la U.M.C. 
Zlatna, sectorul metalurgic, depășește lunar sarcinile de plan cu 15 
pînă la 17 la sută. De asemenea, echipa se situează în fiecare lună 
sub cifra consumurilor specifice, dînd totodată produse de cea mai 
bună calitate.

★ Comunistul ȘTEF GHEORGHE, tîmplar la întreprinderea „Ho- 
ria“ din Alba Iulia, execută numai lucrări de bună calitate. îm
preună cu tovarășii săi din echipă depășesc lunar norma cu peste 30 
la sută.

★ BRIGADA A 7-a S.M.T. Alba Iulia, condusă de șeful de brigadă 
Șerbănuț Ștefan, care a realizat pînă la 20 iulie planul pe campania 
de vară în proporție de 25 la sută, este fruntașă pe stațiune. Din ca
drul brigăzii cele mai bune rezultate au fost obținute de tractoriștii To- 
dică Gligor, care a realizat pînă la aceeași dată 40 la sută din plan și 
Holeanca Ion — 38 la sută.

Ar ECHIPA DE ZIDARI condusă de comunistul Pleșa Gheorghe,î 
de la I.G.O. Alba Iulia, pe lîngă faptul că își depășește lună de lună 
sarcinile de plan, efectuează și lucrări de bună calitate.

In prima decadă din luna iulie, echipa lui a realizat deasemenea oi 
depășire a planului de 5 la sută. i

In raionul nostru bătălia pentru 
strîngerea recoltei de cereale pă
ioase se desfășoară în aceste zile 
din plin. In multe unități agricole 
socialiste secerișul a fost terminat 
și acum se muncește de zor pentru 
a termina într-un timp cît mai scurt 
treierișul.

Ca buni gospodari, odată cu exe
cutarea acestor lucrări, oamenii 
muncii de pe ogoare trebuie să-și 
îndrepte toată atenția la pregătirea 
recoltei anului viitor, care, așa cum 
o dovedește experiența, soarta aces
teia se hotărăște acum în zilele de 
vară.

Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta 
plenară a C.C. al P.M.R. acordă o 
deosebită atenție sarcinilor care 
stau în fața oamenilor muncii din 
agricultură, privitor la sporirea con
tinuă a producției de cereale în a- 
nul viitor și în următorii ani. Pentru 
realizarea acestor importante sar
cini trebuie pregătite din timp con
dițiile care să asigure aplicarea în
tregului complex de măsuri agro
tehnice.

Una din lucrările importante din 
complexul de măsuri care trebuie 
executată în această perioadă este 
arătura adîncă de vară, lucrare pe 
care Ministerul Agriculturii reco
mandă să se execute paralel cu re
coltarea, pe toate terenurile unde a- 
ceste arături sînt indicate.

Gospodăriile colective din Oiejdea, 
Mihalț, Cistei și altele, care în a- 
nul trecut au executat arătură a- 
dincă de vară în miriște și odată 
cu aceasta au încorporat în sol, 
pentru fertilizarea lui, importante 
cantități de îngrășeminte, au ob
ținut în acest an sporuri însem
nate de recoltă. Așa, de exemplu, 
gospodăria colectivă din Oiejdea 
a obținut la griul semănat în mi
riște, în arătură adîncă de vară, 
executată imediat după recoltare și 
îngrășată cu produse chimice, o re
coltă de peste 2.400 kg grîu la 
hectar, în timp ce pe terenul unde 
s-a întîrziat executarea arăturii, re
colta s-a dovedit a fi mai mică.

Convinși din experiență proprie 
de importanța arăturilor adînci de 
vară în sporirea producției agricole, 
colectiviștii din Mihalț, Vințul de 
Jos, Cistei, ajutați de S.M.T., au 
trecut la executarea arăturilor pe 
terenul eliberat de paiele rezultate 
de la combine și printre clăi, în 
primele zile de seceriș.

Procentul, însă, scăzut de 7 la 
sută, cît s-a arat pînă la 20 iulie 
în raion, ne arată că mai sînt încă

multe gospodării colective, ca cele 
de la Stremț, Galda de Jos, Sibi- 
șeni, Șard și altele, unde arăturile 
sînt mult rămase în urmă. La gospo
dăria colectivă din Teiuș, bunăoară, 
datorită faptului că conducerea gos
podăriei nu grăbește strîngerea 
paielor după combine, executarea 
arăturilor se amînă de la o zi la 
alta.

Dat fiind rolul important ce-1 au 
arăturile adînci de vară timpurii 
în complexul de măsuri agroteh
nice pentru sporirea producției a- 
gricole, este neejesar ca această 
problemă să fie privită cu toată 
răspunderea de organele de partid 
și de stat de la comune, precum 
și de toate conducerile unităților 
agricole socialiste și să se ia mă
suri tehnice și organizatorice pentru 
a se executa arături pe suprafețe 
cît mai mari. Organele tehnice a- 
gricole de la comune trebuie să 
explice lucrătorilor de pe ogoare 
că este în primul rînd în interesul 
lor să execute arătură adîncă de 
vară pe suprafețe cît mai mari. Să 
arate acestora în mod științific că 
solul nearat duce la pierderi de re
coltă care uneori trece de 1.000 kg 
la hectar.

C ondițiile prielnice existente per
mit executarea de arături într-un 
timp scurt pe suprafețe mari. De 
aceea, în gospodăriile colective să 
se grăbească eliberarea terenului și 
să se treacă cu toate forțele la arat. 
In acest sens, gospodăriile colective 
trebuie să folosească atît ajutorul 
dat de S.M.T. cît și atelajele pro
prii.

Pentru grăbirea arăturilor, 
S.M.T.-ul va trebui să ia toate mă
surile pentru organizarea în ceie 
mai bune condițiuni a schimbului 
doi la tractoare, așa după cum și-a 
prevăzut.

in vederea sporirii recoltei este 
deosebit de important să se acorde 
toată atenția calității arăturilor, 
care trebuie să fie executate la adîn- 
cimea cerută de agrotehnică, în 
raport cu solul, să nu rămînă gre
șuri și să fie grăpate.

Dat fiind condițiile favorabile de 
umiditate din acest an, toată aten
ția trebuie să acorde în aceste zile 
conducerile gospodăriilor colective 
însămînțărilor duble în miriște, cul- 
tivîndu-se cît mai mult porumb fu
rajer atît pentru masă verde, cît 
și pentru însilozare.

Acțiuni patriotice

Peste 200 ore muncă
patriotică într-o zi

Duminica trecută, un mare număr 
de tineri și tinere din Cistei au dat 
o mînă de ajutor colectiviștilor la 
strînsul furajelor.

In cele peste 200 ore de muncă 
patriotică efectuate în acea zi, ei au 
strîns fînul de pe 14 hectare. Tot 
duminica trecută, tinerii de aici au 
mai strîns și paifefe, rămase în 
urma combinei, de pe o suprafață 
de 15 hectare.

Printre tinerii fruntași în aceste

acțiuni se numără Dobîrtă Maria, 
Aldea Nicolae, Dobîrtă Anica și 
mulți alții.

Și, conștienți fiind de faptul că 
recolta trebuie strînsă în cel mai 
scurt timp, că amînarea acestei ope
rațiuni poate genera pierderi, tinerii 
din Cistei s-au angajat să continuie 
și pe viitor a sprijini munca colec
tiviștilor.

Coresp. DUMITRU LOGHIN

----------♦ «

Metale vechi pentru mașini și unelte noi
Mai multe metale vechi înseamnă 

mai multe mașini și unelte noi, în
seamnă avînt industrial. Hotărîți 
fiind să aplice acest principiu iz- 
vorît din sarcinile trasate de Con
gresul al III-lea al partidului, oa
menii muncii din raionul nostru 
participă cu căldură la acțiunile de 
colectare și expediere a metalelor 
vechi spre oțelăriile patriei.

Printre fruntașii în aceste acțiuni, 
de la începutul lunii iulie și pînă în

prezent se numără muncitorii de la 
moara „Nicolae Bălcescu", care au 
predat LC.M.-ului 6.500 kg fier 
vechi, muncitorii și tehnicienii de 
la întreprinderea „Gh. Doja“ din 
Zlatna, care au colectat și predat 
LC.M.-ului peste 10.000 kg fier și 
fontă veche. Deasemenea munci
torii tineri si vîrstnici de la S.M.T., 
I.R.T.A. Alba Iulia și U.M.C. Zlatna, 
împreună au colectat și predat 
LC.M.-ului peste 35.000 kg metal 
vechi.

__ Copiii de la grădinița sezonieră din Mihalț la masa de prînz. 
fei...

Micuții de la grădiniță

Sporirea producției de cereale 
în anul viitor este o sarcină de 
mare răspundere. De aceea, nu tre
buie precupețit nici un efort pentru 
executarea tuturor lucrărilor pregă
titoare la un înalt nivel agrotehnic. 
Executarea arăturilor la adîncimea 
corespunzătoare, folosirea mijloace
lor proprii ale gospodăriilor pentru 
executarea de arături de vară pe 
suprafețe cît mai mari, sînt sarcini 
centrale de mare răspundere pentru 
îndeplinirea cărora organizațiile de 
partid, comitetele executive ale sfa
turilor populare de la comune, pre
cum și toți lucrătorii ogoarelor tre
buie să-și aducă toată contribuția. 
------------------ —------------------—

I
Sîntem în plină vară. La gos
podăria colectivă din Mihalț munca 
este în toi. In timp cel cîmpul frea
mătă de muncă și voie bună, 
nici satul tlu-i lipsit de zumzet. 
Glasurile celor peste 70 copii de 
la grădinița sezonieră răzbat pînă 
departe. Sub ochii atenți ai to
varășelor educatoare Sechereș Lia 
și Barna Constanța., copii celor ce 
muncesc cu hărnicie pe ogoarele 
colectivei ‘ ‘ ""

dată cu colectiva.
In sala mare împodobită cu su

gestive desene, cei mici, așezați 
la măsuțe pe talia lor, fiecare copil

i își găsește ocupația preferată. ricite. *
( Micuței Cîrnaț Daniela îi place Coresp. CRISTEA OLGA

cresc și învață, cresc o-

să deseneze și să recite poezii. Stî- 
nea Rodica iubește mult păpușile.

Dar micuții de la grădinița se
zonieră din Mihalț desfășoară și 
alte activități importante.

In cinstea aniversării zilei de 
23 August, măreața zi a eliberării, 
Daniela se pregătește să recite 
poezia „Partidul". Stînea Rodica, 
Breaz Maria, Balici Dorin, Breaz 
Fănel și alții pregătesc piesa „Nun
ta în codru" și vor aduna multe 
plante medicinale.

Lipsiți de griji, copiii de la gră
dinița sezonieră din Mihalț simt 
din plin bucuriile copilăriei lor fe-

In sectorul comercial — | 
| restaurantul „Dacia" g 
@ mai sînt încă ospătari ne- @

atenli și chiar brutali cu §
S publicul consumator (aviz ®
g osp. Micloși).

Mîncăruri bune și gustoase ș® 
g dînsul vinde ne-ncetat, &
® dar la buna comportare m
m ar avea... de cumpărat. a



Duminică, 16 iulie, a avut loc în 
satul Totoi seminarul cu activiștii 
culturali din raionul nostru. Au 
participat directorii căminelor cultu
rale, bibliotecari, activiști de partid, 
inspectori ai secției raionale de în- 
vățămînt și cultură, activiști ai Casei 
raionale de cultură, invitați.

Din cele două referate prezentate 
la acest seminar de tovarășii Cio- 
botă Nicolaie, inspector metodist al 
secției raionale de învățămînt și 
cultură și Vaidesegan Mircea., direc
torul Casei raionale de cultură, cît 
și din cele expuse, atît la deschiderea 
seminarului, pe parcurs și la sfîrși- 
tul lui, de tovarășul Victor Pășteanu, 
șeful secției raionale de învățămînt 
și cultură, au reieșit clar sarcinile 
principale ce stau în perioada ac
tuală în fața activiștilor culturali.

Activitatea cultural-educativă de 
masă la sate este chemată ca, în 
lumina documentelor celui de-al 
111-lea Congres al partidului, să-și 
aducă o contribuție din ce în ce 
mai sporită în sprijinul consoli
dării economico-organizatorice a 
gospodăriilor agricole colective, la 
creșterea neîncetată a producției a- 
gricole.

In această perioadă deci, activiștii 
culturali vor trebui să sprijine, 
prin toate forțele lor, campania 
treierișului și lucrările agricole de 
vară. Ei trebuie să aleagă cele mai 
potrivite și eficace mijloace și for
me atractive, să găsească momen
tele cele mai prielnice pentru des
fășurarea muncii culturale, să dea 
un caracter operativ și accentuat 
educativ acestei acțiuni.

Centrul activității cultural-educa
tive de masă trebuie să se afle în 
această perioadă acolo unde sînt 
oamenii, unde aceștia muncesc — 
la arie — acolo unde din zori și 
pină noaptea se dă bătălia strîn- 
gerii recoltei.

Se va pune un accent deosebit 
'pe agitația vizuală. La arii, acti
viștii culturali vor trebui să afișeze 
principalele articole apărute în pre
să, să 1
muncile 
standuri 
ma-nență 
ariei.

Programele artistice ce vor fi 
prezentate acum la arii sau in
tr-un loc umbrit, unde se impro
vizează o scenă, de preferință pe 
un teren în formă de amfiteatru, 
trebuie să fie, ca durată și conținut 
chiar, deosebite de cele obișnuite 
din timpul iernii. După o confe
rință, care va trata probleme ac
tuale sau o informare politică, se 
va prezenta țăranilor muncitori un 
program de brigadă, nu prea lung, 
dar plin de exemple din munca lor 
de zi cu zi, exemple bune și delă
sări în muncă, exemple culese spon
tan, fapte petrecute, dacă se poate

popularizeze fruntașii în 
agricole, să organizeze 
de cărți, să apară în per- 

articole noi- la gazeta

♦♦--------------------

Acum, cînd campania de vară 
e în plină desfășurare, cînd colec
tiviștii sînt antrenați în munca 
cîmpului, greu întîlnești ziua pe u- 
lițele satului pe cineva. Recolta 
bogată și timpul prielnic muncilor 
agricole de vară i-a scos pe toți, 
pe mic și mare, pe ogoare.

Cineva a mai rămas, totuși, în 
sat. Aceștia sînt activiștii culturali 
care, consultînd cărțile, revistele 
și ziarele sosite proaspăt, culeg 
știri, culeg informații asupra eve
nimentelor petrecute în țară și pes
te hotare, fac recenzii, ca apoi, 
înarmați cu acest bogat bagaj de 
noutăți, să-i întâmpine seara, după 
terminarea lucrului, pe colectiviști.

E aproape întuneric. Pe ulița 
Hornului a pornit-o, purtând sub 
braț reviste și ziare, învățătoarea 
Laura Marcu, directorul căminului 
cultural, și studenta Doina Truța, 
aflată în vacanță; spre ulița Morii 
își îndreaptă pașii, împreună cu 
elevul Dumitru Aurel tovarășul 
Loghin Dumitru, directorul școlii; 
spre Grancea, spre Grădina nouă 
și alte părți ale satului, alte și alte 
grupuri fac același lucru.

La sediul gospodăriei, colecti
viștii s-au strîns ciorchine în ju
rul directorului căminului, care le 
citește din ziare ultimele știri în 
legătură cu mișcarea țărănească 
din Franța. Mulți din auditori pun

al țăranilor muncitori, la

ehiar în acea zi. Se va prezenta 
apoi cîteva cîntece, citiri artistice 
sau recitări. Ținînd deci cont de 
timpul liber limitat în această pe
rioadă 
prînz, de exemplu, programele ar
tistice 
un caracter 
și să nu dureze mai mult de 30— 
40 minute.

Tot în această perioadă se cere a 
se acordă o atenție deosebită muncii 
politice de masă. Să se explice ță
ranilor muncitori hotaririle parti
dului și guvernului, ale organelor 
locale de partid și de stat, să se 
popularizeze realizările obținute de 
oamenii muncii sub conducerea 
partidului nostru pe drumul con
strucției socialiste, să se explice 
permanent și sistematic țăranilor 
muncitori evenimentele politice in
terne și internaționale.

Eficacitatea muncii politice de 
masă depinde de caracterul ei con
cret. Conținutul materialelor pre
zentate. trebuie să se refere în per
manență la sarcinile concrete ce re
vin tuturor oamenilor muncii din 
agricultură și în special să se re
fere la sarcinile ce revin acestora 
din Raportul prezentat de tovarășul 
Gheorgne Gheorgliiu-Dej la plenara 
C.C. al P.M.R. din 30 iunie—1 iulie
a. c.

Numai cunoscînd cu temei aceste 
sarcini și traducîndu-le în fapte, 
oamenii muncii de pe ogoare, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
vor putea obține noi și tot mai mari 
succese în lupta pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al 111-lea al 
partidului în domeniul construcției 
socialiste la sate și în dezvoltarea 
agriculturii.

In continuarea lucrărilor semina-1 
rului s-a prelucrat cu activiștii cul
turali regulamentul Festivalului re
gional al formațiilor de teatru de 
■aimatori ...... ""
festival organizat 
Comitetului executiv 
popular al regiunii 
a Consiliului regional 
Hunedoara.

Scopul urmărit 
ca : dezvoltarea 
velo'r dramatice, 
tă a oamenilor 
nivelului artistic 
este continuarea 
țiilor de teatru, pentru a pregăti al 
Hl-lea Festival bienal de teatru „I. 
L. Caragiale". Directorii de cămine 
culturale și de școli, .și în general 
toți activiștii culturali din raion au 
obligația de a sprijini și a mobiliza 
la acest festival un număr cît mai 
mare de țărani muncitori talentați, 
de. a înființa, noi formațiuni artis
tice de amatori, de a împrospăta 
și îmbogăți repertoriile acestora în 
Vederea unor spectacole cît mai

prezentate trebuie să aibă 
operativ, mobilizator,

.Aniversarea Republicii", 
din inițiativa 

al Sfatului 
Hunedoara și 
al sindicatelor

acest festival,de
activității colect 
educarea socialis 
muncii, ridicarea 

al spectacolelor, 
activității forma-

o serie de întrebări pe marginea 
celor citite, la care primesc răs
punsurile cuvenite. De mult interes 
s-a bucurat apoi și recenzia nu
velei „Desfășurarea" de Marin 
Preda, prezentată de studenta Doi
na Truța. Și, deși oamenii-s obo
siți după o zi de lucru, totuși chef 
de discuții au. Cer lămuriri asupra 
zborului primului cosmonaut din 
lume — maiorul sovietic Gagarin 
— se interesează despre principa
lele boli pe care le pot avea ani
malele, despre mana viței de vie 
și despre multe alte probleme.

Seara tîrziu activiștii culturali 
s-au întâlnit din nou la cămin. Cei 
ce au fost pe ulița Morii au sosit 
ultimii. Trecînd pe la moș Iacob 
Frățilă, povestitorul satului, cum 
îl numesc cișteienii, i-a cam ținut 
de vorbă. De, a vrut moșul, așa... 
ca răsplată pentru oboseala lor, să 
le povestească cîhe ceva despre tre
cutul negru al satului, și... a cam 
trecut timpul.

Mulțumiți ele treaba ce au fă
cut-o în acea seară, activiștii cul
turali țes planuri pentru viitor, 
pentru a doua zi, a.treia zi. Metoda 
folosită de ei a dat roade, e potri
vită pentru această perioadă de 
muncă avîntată pe ogoare și sînt 1 
hotărîți s-o folosească din plin și , 
în viitor.

V. ȘERBU CISTEIANU '

reușite în cadrul festivalului „Ani
versarea Republicii".

In ce privește discuțiile ce au 
fost purtate de activiștii culturali 
la seminarul de duminica trecută, 
se cer a fi spuse aici cîteva cu
vinte. S-a observat tendința unor 
directori de cămine culturale, e- 
xempiu celor de la Cricău, llăpria și 
din alte părți, de a veni nepregătiți 
la aceste ședințe de lucru. Mai 
mult decît atît,. a reieșit din cele 
discutate că la unele cămine cultu
rale activitatea a slăbit in ultimul 
timp. Câ directorii căminelor cul
turale n-au antrenat în munca lor 
pe studenții și elevii aflați în va
canță, pe toți acei care în această 
perioadă nu. sînt angrenați în cam
pania secerișului, mulțumindu-se a-și 
motiva inactivitatea cu cuvintele 
„n-am cu cine face muncă cultu
rală".

In partea a doua a seminarului, 
partea practică, formațiile artistice 
de amatori din Toloi au prezentat, 
în aer liber, un reușit program ar
tistic, la care, pe lîngă activiștii 
culturali care au participat la semi
nar, au luat parte și un mare nu
măr de țărani muncitori din sat.

Din partea biroului raional de 
partid, tov. Sandu Lucreția, preșe
dinta Comitetului raional al femeilor 
a apreciat munca activiștilor cultu
rali din raion și a dat indicații a- 
supra obiectivelor muncii cultural- 
artistice în această perioadă. Să se 
folosească cele mai variate forme 
de activitate culturală la locul de 
muncă pentru a fi cît mai eficace 
și cuprinzătoare, a accentuat vor
bitoarea. ■

In încheierea lucrărilor semina
rului, tovarășul V. Pășteanu, apre
ciind ca seminarul și-a atins scopul 
scontat, a mulțumit organelor cc/ 
munale de partid și de stat 
pentru primirea și sprijinul acordat 
bunei reușite a seminarului.

Sistem „Cooperativa Mureșul"
In multe sectoare de activitate 

s-au încetățenit relații bune de co
laborare, de respectarea angaja
mentelor și bună deservire, lucru 
ce face să crească prestigiul aces
tora. Sînt însă și unele sectoare de 
activitate, unde lucrurile nu merg 
chiar așa de bine.

Așa, spre exemplu, la cooperativa 
meșteșugărească „Mureșul" din Alba 
Iulia considerăm că în unele pro
bleme activitatea merge defectuos. 
Iată despre ce este vorba. In urmă 
cu vreo trei luni, Clubul muncitori
lor ceferiști din Teiuș a făcut o co
mandă pentru executarea a 3 firme 
de sticlă cu rame.

După ce s-a întocmit devizul res
pectiv de către numita cooperativă, 
a fost prezentat conducerii clubului 
spre a fi recunoscut și pentru ca, 
apoi, această unitate să poată exe
cuta lucrarea. Odată cu devizul s-a 
cerut și semnarea procesului verbal 
de recepție și scrisoarea de accept. 
Altfel nu se putea, sau n-a vrut 
unitatea să execute lucrarea, întru- 
cît se temea de un refuz (dacă nu 
corespundea).

— Lucrarea va fi gata pe 1 mai, 
a promis tov. Șooș Francisc care 
prezentase devizul și care urma să 
execute lucrarea în secția vopsi- 
torie ce se află în Teiuș (la domi
ciliul dînsului).

Au trecut zile multe de la 1 mai, 
a venit și 1 iunie, a trecut luna

Să nu facem
Cît de 

săptămînă 
ogoare, te duci <’ 
masă la căminul cultural. Asculți 
o conferință interesantă, vezi un 
program artistic frumos, un film.

La căminul cultural din Berghin 
lucrurile, din păcate, nu stau toc
mai așa. Directorului căminului, tov. 
Secheli Nicolae, se pare că-i place 
mai mult să facă planuri (pe hîr-

plăcut e cînd, după o 
de 'muncă încordată pe 

i duminica după

să treacă la fapte, să nu 
mulțumească numai cu 
scrise pe hîrtie.

NAD1U

Un bilanț îmbucurător

pare că-i place

Rezultatele obținute de muncitorii 
Sectorului de exploatare I.F. Zlatna 
în primele 6 luni ale anului sînt 
deosebit de frumoase. îndrumați 
fiind de organizațiile de partid din 
exploatări în întrecerea pentru rea
lizarea unui indice cît mai ridicat 
de utilizare al lemnului, muncitorii 
celor 6 unități de exploatare și-au 
ridicat continuu nivelul tehnico- 
profesional, au utilizat la maximum

Lipsuri ce se
„Să creem călătorilor condiții cît 

mai bune de călătorie", iată una 
din sarcinile permanente ce stau 
în fața lucrătorilor de la I.R.T.A. 
Alba Iulia.

Din păcate însă, nu întotdeauna 
reușesc să facă acest lucru. In ur
mă cu cîteva zile, de pildă, pe ruta 
Alba Iulia—Sibiu (ora 6,30), cursa 
avea două geamuri complet lipsă. 
In altă zi (14.VIL a.c.), autobusu
lui, de pe aceeași rută, nerevizuit IOAN

Crește puterea economică, a gospodăriei
Pentru a-și spori și mai mult ve

niturile, colectiviștii din Oarda de 
Sus au hotărît să dezvolte pe lîngă 

iunie și a venit și iulie, ne aflăm 
în a doua jumătate a lunii iulie 
și firmele nu sînt nici acum gata. 
Tov. Șooș a justificat mai întîi că 
nu i-a dat cooperativa material la 
timp(?), apoi că nu i-a executat 
ramele secția de tîmplărie (cu toate 
că aceasta le-a executat de mult).

Oare acest sistem de a amîna 
clientul de pe o zi pe alta consi
deră cooperativa că este bun? Dar 
să punem și o altă întrebare. De 
ce a introdus cooperativa dispoziția 
de încasare a sumei de 1.195 lei 
(cît este valoarea lucrării) și a 
încasat suma încă de ia data de 
4 mai a.c.? După legile în vigoare, 
lucrarea se achită la terminarea ei, 
după ce clientul a recepționat-o și 
nicidecum înainte ca aceasta să fie 
pusă cel puțin în lucru.

Acest caz nu este unicul. Aceeași 
cooperativă a mai încasat bani atît 
prin virament cît și în numerar 
de la Comitetul sindical al Stației 
Teiuș pentru o gazetă de perete, 
care la fel are un stagiu, la tov. 
Școș Francisc, de peste trei luni 
de zile.

Așteptăm ca aceste probleme să 
fie rezolvate în cel mai scurt timp 
posibil într-un „alt sistem", și nici
decum prin sistemul „recepția odată 
cu comanda" folosit pînă în prezent 
de cooperativa „Mureșul" din Alba 
Iulia.

TIRTESCU V1NTILĂ

numai planuri
tie), dar nu să le și traducă în 
fapte. După conferințe, la acest 
cămin nu s-a mai prezentat cam 
de mult timp nici un program ar
tistic, colectiviștii plecînd deci, nu 
prea mulțumiți.

Este timpul ca tovarășul Secheli 
să treacă la fapte, să nu se mai 

planuri

1OAN

mecanismele din dotare, 
acest fel să realizeze 
producție în semestrul 
porție de 104,53 la sută.

Cele mai bune rezultate le-au
obținut în această perioadă munci
torii Cîmpean Petru II, Troancheș 
Nicodim, Scrob Simion, Cîmpean 
Petru I și alții.

reușind în 
planul de 

1 în pro-

P. V. P.

cer lichidate
în prealabil, i s-a defectat ambreia- 
jul. Pe lîngă acestea, în nenumă
rate rînjluri curățenia autobuselor 
lasă de dorit, scaunele sînt mur
dare și defecte, iar ușile și gea
murile, nereparate la timp, pcc ut 
intrarea prafului.

Conducerea autobazei trebuie să 
analizeze aceste lipsuri, 
mai scurt timp să treacă 
darea lor.

și-n cql 
la lichi-

DUMITRESCU

Ș'

producția cerealelor și un 
sector zootehnic. In acest scop și-au 
prevăzut în planul de producție ca 
la sfîrșitul acestui an să-și asigure 
din credite și din fonduri proprii 
un număr de 55 vaci și juninci 
30 capete tineret taurin.

Pînă în prezent, gospodăria 
realizat 52 capete vaci și juninci 
41 capete tineret taurin, precum 
36 porci. '

HAȚEGAN IOAN

puternic

a
Și
Și

IN CLIȘEU : îngrijitorul de 
animale Ananie Gheorghe, hrănește 
cu grijă porcii gospodăriei.
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Plenara Comitetului raional U.T.M.

Cu sprijinul tineretului
Secerișul și treierișul — in cel mai scurt timp!

Plenara Comitetului raional 
U.T.M. a analizat, zilele trecute, 
felul cum au muncit organizațiile 
U.T.M. din raion pentru îndeplini
rea sarcinilor ce le-au stat în față, 
sarcini reieșite din documentele 

celui de-al lil-lea Congres al P.M.R.
Informarea biroului raional, ex

pusă în plenară de către tov. Viorel 
Benea, prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M., a fost bogată în 
multe rezultate pozitive obținute de 
tineretul din raionul nostru, în toate 
domeniile de activitate, îndrumat de 
organizațiile U.T.M., sub conduce
rea organizațiilor de partid.

Astfel, în industrie, cele 55 bri
găzi de producție ale tineretului au 
adus o contribuție de seamă la în
deplinirea și depășirea sarcinilor e- 
conomice afe întreprinderilor din 
raion. Lupta pentru calitatea pro
duselor, realizarea de economii au 
fost obiective principale care au stat 
la baza întrecerii ce s-a desfășurat 
între brigăzi. Valoarea economiilor 
realizate de tineret în anul 1960 
s-a ridicat la suma de 2.230.000 
lei, din care 989.000 lei reprezintă 
valoarea economiilor realizate de 
cele 55 brigăzi de producție ale ti
neretului.

Prin aplicarea în procesul de pro
ducție a inovațiilor realizate de cei 
85 tineri antrenați în mișcarea de 
inovații și raționalizări s-au realizat 
economii a căror valoare se ridică 
la 280.000 lei.

In perioada la care se referă in
formarea biroului raional, adică de 
la Conferința raională U.T.M. și 
pină în prezent, s-a acordat mai 
mare atenție ridicării calificării 
profesionale a tinerilor muncitori, 
în care scop au fost organizate 62 
cursuri de ridicarea calificării pro
fesionale cu un efectiv de 1.630 
tineri.

Referindu-se la activitatea orga
nizațiilor U.T.M. de la sate, infor
marea a oglindit, și în acest sec
tor, rezultate bune ca: participarea 
tineretului la munca politică ce s-a 
desfășurat pentru transformarea so
cialistă a agriculturii, munca cul- 
tural-sportivă, acțiuni cu caracter 
patriotic. Astfel, prin munca patrio
tică a tineretului a fost ameliorată 
și redată agriculturii o suprafață 
de peste 1.400 ha teren. Cu forțele 
tineretului, în anul 1960, a fost în- 
silozată cantitatea de 3.500 tone po
rumb, iar cea mai mare suprafață 
de pășune din raion a fost curățată 
tot de tineri.

O altă acțiune care s-a bucurat 
de sprijinul tineretului a fost plan
tarea de pomi fructiferi și ornamen

înfăptuirea sarcinilor privind 
dezvoltarea multilaterală a produc
ției agricole — subliniază tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej îjn Ra
portul prezentat la recenta plenară 
a C.C. al partidului — necesită 
executarea unui important volum 
de construcții gospodărești — graj
duri, maternități și îngrășătorii de 
porci, saivane, magazii, pătule și 
altele.

Ținînd seamă de creșterea conti
nuă a efectivului de animale, al 
căror număr, în urma împrumutu
lui pe termen lung acordat de stat, 
a sporit tot mai mult, gospodăriile 
colective din raionul nostru, îndru
mate și sprijinite de organele de 
partid și de stat de la comune și 
raion, și-au prevăzut o creștere a 
spațiului de adăpostire a animale
lor, în raport cu cerințele fiecăreia.

Astfel, pentru acest an, în unită
țile socialist-cooperatiste urmează 
să se construiască 51 graj
duri, 38 maternități șf îngrășătorii 
pentru porci, 10 saivane, 3 cotețe 
pentru păsări, precum și alte con
strucții gospodărești.

Gospodăria colectivă din Vințul 
de Jos, care în prezent dispune de 
un număr de 60 bovine și care 
pune un accent deosebit pe spori
rea lor, prin reținerea și creșterea 
întregului efectiv de tineret bovin 
rezultat din prăsilă proprie, și-a 
propus să construiască, în acest an, 
un grajd pentru 100 vite mari. Asi- 
gurîndu-și cărămida-, o bună parte 
din materialul lemnos, pietrișul ne
cesar fundației și alte materiale pe 
plan local și folosind la ridicarea 
construcției zidari și . dulgheri din 
rîndul colectiviștilor, ca Tîrnăvean 
Gheorghe, Galben Gheorghe, Todo- 
ran Filip și alții, organizați într-o 

tali, atît în livezi cît și pe margi
nea șoselelor, precum și la reface
rea fondului forestier din raionul 
nostru. In aceste acțiuni un rol deo
sebit l-au avut cele 106 brigăzi de 
muncă patriotică de la sate, în care 
sînt cuprinși 3.700 tineri care prin 
munca lor au realizat economii ce 
se ridică la peste 820.000 lei.

In această perioadă, așa cum a 
reieșit din informarea prezentată, 
Comitetul raional U.T.M. a acordat 
mai multă atenție muncii de educare 
comunistă a tineretului, în mod 
deosebit ocupîndu-se mai concret și 
obținînd rezultate mai bune în 
cercurile invătămîntului politic 
U.T.M.

De asemenea, ca urmare a unei 
îndrumări mai concrete și a unui 
sprijin mai calificat din partea Co
mitetului raional, s-a îmbunătățit 
viața de organizație. Adunările ge
nerale se țin cu mai multă regula
ritate, ele dezbat probleme legate 
de viața tineretului, tinerii participă 
în număr tot mai mare la acțiunile 
ce se întreprind. In școli, utemiștii 
dau dovadă de mai mare preocu
pare pentru învățătură și, ca ur
mare, s-au obținut rezultate îmbu
nătățite față de anul trecut.

Rezultatele de mai sus, precum 
și multe altele scoase în evidență 
atît în informarea biroului raional 
cît și din discuțiile purtate de cei 
17 tovarăși ce au luat cuvîntul la 
discuții sînt rodul muncii organi
zațiilor de tineret din raionul nos
tru sub conducerea organizațiilor 
de partid.

Dezbaterile ce au avut loc, au 
scos însă în evidență și o seamă 
de aspecte negative în munca unor 
organizații de bază U.T.M. și a 
Comitetului raional U.T.M.

S-a desprins, printre altele, că 
este necesar să fie ajutate mai 
mult din partea Comitetului raional 
U.T.M. organizațiile de bază din 
G.A.C. Că în prea mică măsură a 
fost controlată și sprijinită munca 
la I.M. „Gh. Doja“, fabrica „Ar
deleana", I.R.T.A. și altele.

Trebuie apoi să se pună un accent 
mai mare pe formele de muncă 
tinerești. Să se muncească mai mult 
și cu rezultate mai bune pentru e- 
ducarea comunistă a tineretului.

Plenara Comitetului raional U.T.M. 
a adoptat o hotărîre din care se 
desprind sarcini pentru organizațiile 
U.T.M. în perioada ce urmează. în
deplinirea lor la timp va contribui 
la obținerea unor noi realizări, ca o 
contribuție de seamă a tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid.

Toată preocuparea construirii adăposturilor pentru animale
în gospodăriile agricole colective

echipă de construcție, grajdul a fost 
ridicat pînă la centura de beton, 
într-o perioadă scurtă de timp. In 
prezent, paralel cu lucrările de zi
dărie, se lucrează și la fa-sonarea 
materialului lemnos pentru acoperiș. 
Tot în acest an a construit un sai
van pentru 600 oi, o cocină pentru 
porci și de curînd a terminat ame
najarea unei magazii pentru cereale. 
Prin folosirea unor cantități sporite 
de materiale procurate pe plan lo
cal, executarea de lucrări cu meș
teri din cadrul gospodăriei și prin 
prestarea . unui număr sporit de ore 
de muncă voluntară, colectiviștii 
din Vințul de Jos au reușit să rea
lizeze construcții bune și la un preț 
de cost redus.

Rezultate bune în ce privește 
construcțiile^ are Și gospodăria co
lectivă din Berghin, care a con
struit în acest an o maternitate 
pentru 50 scroafe de prăsilă și a 
început lucrările pentru construirea 
unui grajd pentru 100 bovine.

Colectiviștii din Teiuș, Mihalț, 
Cistei și-au planificat, de aseme
nea, să construiască în acest an 
grajduri, maternități și alte con- 

' strucții. Cu fonduri proprii și Îm
prumut pe termen lung, colectiviștii 
din Teiuș, care în acest an și-au 
prevăzut să construiască 2 grajduri, 
2 maternități,, un pătul pentru 20 
vagoane porumb, și-au procurat în
tregul material lemnos gata pregă
tit pentru cea mâi mare parte din 
construcțiile planificate. Au ridicat 
în roșu o construcție pentru ateliere

G.A.C. Oiejdea. — Recoltatul griului cu combina, prevăzută cu dis 
pozitiv de strîns paiele.

De ce se întîrzie treierișul ?
In comuna Șard, cu toate că de 

la data de cînd unitățile socialiste 
au început secerișul au trecut zece 
zile, încă pînă în ziua de 17 iulie 
nu s-a treierat nici un bob. Vino- 
vați pentru creșterea continuă a 
decalajului între recoltare și treie- 
riș se fac, în primul rînd, tovarășii 
din consiliile de conducere a uni
tăților socialiste din satele Șard și 
Micești, care nu au luat din vreme 
toate măsurile organizatorice pentru 
amenajarea ariilor.

Astfel, din cele trei arii planifi
cate în comuna Șard, la data de 
15 iulie încă nu era nici una or
ganizată și amenajată cu cele ne
cesare, iar cele două batoze trimise

In atenția viticultorilor

Să apărăm strugurii de făinare
Datorită căldurilor mari din a- 

ceastă lună, atacul strugurilor de 
către făinare, care este o boală tot 
atît de păgubitoare ca și mana și 
care a apărut pe la începutul lunii 
iulie sub formă de focare, acum s-a 
generalizat.

Sarcina principală este de a duce 
o luptă dîrză cu această boală cau
zată tot de o ciupercă. Ea se com
bate cu sulf (pucioasă), prin pră- 
fuirea ciorchinilor cu prăfuitor de 
mînă, folosind o cantitate de 40 kg 
sulf la hectar. Prăfuirea se efectu
ează dimineața pe rouă sau seara, 
deoarece pe căldură mare — arșiță 
puternică de soare — se pot pro
duce arsuri la struguri și viță.

Făinarea se mai poate combate 
cu succes cu sulf muiabil de 0,4%, 

și sînt avansați cu construirea pă- 
tulului și remizei. Mult rămași în 
urmă sînt în ce privește construirea 
grajdurilor și maternității. Ținînd 
seamă însă de posibilitățile mari 
pe care le are gospodăria, cu ate
liere proprii de fierărie, tîmplărie, 
cu echipă de constructori formată 
din meșteri pricepuți, aceasta are 
toate condițiile să termine executa
rea construcțiilor de care are ne
voie, într-un timp cît mai scurt. 
Pentru aceasta este nevoie însă ca 
conducerea gospodăriei în frunte cu 
tovarășul Timiș Grigore, președinte, 
îndrumată cu toată răspunderea de 
organizația de partid, să acorde 
toată atenția importantei probleme 
ia construcțiilor în sectorul zooteh
nic.

Unele rezultate în ce privește 
ridicarea construcțiilor planificate 
au obținut și colectiviștii din Mi
halț, care sînt pe terminate cu 
construirea uscătoriei de tutun, și au 
terminat un coteț pentru 1000 pă
sări. In ce privește însă ridicarea 
adăposturilor pentru animale tre
buie arătat că nu a făcut decît să 
termine fundamentul la un grajd 
pentru 100 taurine, au confecționat 
100.000 cărămizi și și-au asigurat 
unele materiale. In urmă sînt a- 
ceștia și în ce privește construirea 
maternității pentru scroafele de 
prăsilă. Astfel stînd lucrurile, pe 
drept cuvînt se pune întrebarea: 
unde va adăposti gospodăria cele 
peste 250 bovine de care va dis
pune la sfîrșitul anului și cum se 

de S.M.T. Alba continuau să stea 
nefolosite în curtea gospodăriei co
lective din Șard. Mai mult, unită
țile socialiste din această comună 
nu folosesc toate forțele și atelajele 
de care dispun la căratul snopilor 
la arii.

Față de această situație, Comitetul 
executiv al Sfatului popular al co
munei Șard are datoria de a în
druma prin măsuri concrete unită
țile socialiste din comună în orga
nizarea ariilor, buna desfășurare 
a treierișului, precum și a tuturor 
celorlalte lucrări de vară pe care 
gospodăriile colective le au de în
deplinit.

adică 400 grame la 100 litri apă, 
sau prin tratament mixt cu zeamă 
bordeleză, cînd combatem și mana.

Deoarece ploile din ultimele zile 
au favorizat și reluarea atacului de 
mană, acum în perioada de creștere 
și maturizare a strugurilor, se im
pune și recomandăm un tratament 
mixt, odată cu stropitul IV, care 
trebuie executat de la data de 19— 
24 iulie 1961, cu o zeamă borde
leză de 0,75—1%, la care se a- 
daugă după ce aceasta este pre
gătită cîte 400 grame sulf muiabil 
„Thiovit" de fiecare 100 litri zea
mă bordeleză. Se stropesc apoi cu 
această soluție strugurii pînă la 
îmbăiere.

Statia de avertizare 
I.C.H.V. — IGHIU

va asigura înmulțirea cu rezultate 
bune a sectorului porcin dacă nu 
se va efectua din timp construirea 
maternității? Conducerea gospodă
riei, în frunte cu tovarășul Bedelean 
Gheorghe, președinte, are datoria 
să dea răspunsul la această între
bare prin fapte, luiînd toate măsu
rile pentru a termina într-un timp 
cît mai scurt construcțiile.

Rămase în urmă cu construirea 
grajdurilor sînt și gospodăriile co
lective din Cistei, Bucerdea Vi- 
noasă, Oiejdea, Alba Iulia, Henig, 
Totoi, Straja și altele care, deși 
dispun de un număr sporit de vaci 
și juninci, cărora trebuie să le a- 
sigure din timp adăposturi cores
punzătoare, continuă să bată pasul 
pe loc în construirea lor. Această 
rămînere în urmă în ce privește 
construcțiile este cu totul nejus
tificată, deoarece fiecare din aceste 
gospodării dispune de importante 
cantități de materiale asigurate pe 
plan local și primite pe bază de 
împrumut pe termen lung acordat 
de stat și fiecare gospodărie are 
meșteri pricepuți și brațe suficiente 
de muncă care' să ajute la ridica
rea construcțiilor. Ceea ce lipsește 
însă, este lipsa de preocupare în a- 
ceastă problemă a consiliilor de 
conducere, a slabului ajutor pe care 
acestea îl primesc din partea orga
nizațiilor de partid și a comitetelor 
executive ale sfaturilor populare lo
cale. Insuficient s-au preocupat de 
problema construcțiilor în gospo
dăriile colective și unele organe teh

Au terminai
seceratul griului

Colectiviștii din sătuli Oarda de 
Jos obțin rezultate frumoase în 
munca de recoltare și treieriș. Ast
fel, la data de 17 iulie ei au termi
nat seceratul grîului pe întreaga 
suprafață. Paralel cu secerișul, au 
cărat snopii la aria bine amenajată 
din apropierea satului și au început 
in ritm sporit treierișul.

Pe terenul eliberat de culturi, co
lectiviștii, cu sprijinul S.M.T.-ului, 
execută arături adinei de vară.

Transportul snopilor 
la arie trebuie grăbit

Colectiviștii din Sîntimbru, care 
au început de mai bine de o săp- 
tămînă secerișul, si(nt iacum pe 

terminate cu această lucrare.
Datorită însă faptului că comi

tetul executiv al sfatului popular 
și conducerea gospodăriei colective 
din Sîntimbru nu acordă toată im
portanța muncilor de strîngere a 
recoltei, snopii în loc să fie tran
sportați și așezați în stoguri la arie 
și a se începe astfel' treierișul, a- 
ceștia continuă să se afle în cîmp, 
iar batoza stă fără să lucreze 
pe arie. Totodată, tărăgănarea 
transportului recoltei la arie face 
să se întîrzie și executarea arătu
rilor adînci de vară.

Comitetul executiv al sfatului 
popular din comună și conducerea 
gospodăriei trebuie să mobilizeze 
toate forțele pentru a se transporta 
de urgență snopii la arie pentru a 
se putea începe și desfășura din 
plin treierișul.

Colectivistele fruntașe Nicoară Ma
ria și Bucerzan Valeria, la cules 

de caise — G.A.C. Benic.

nice de specialitate raionale, cum 
sînt tovarășii Cormoș Dumitru și 
Breaz Petru, care de la amplasarea 
construcțiilor nu au mai fost vă- 
zuji prin gospodăriile colective de
cît foarte rar.

Ridicarea din timp a construc
țiilor necesare ' adăpostirii anima
lelor este o sarcină actuală de 
mare răspundere, căreia organiza
țiile de partid și sfaturile populare 
de la comune, conducerile gospo
dăriilor colective, precum și toți 
colectiviștii trebuie să-i acorde 
toată importanța, deoarece nu se 
poate asigura o sporire a șeptelului, 
fără adăposturi pentru animale.

De aceea, organizațiile de partid, 
comitetele executive ale sfaturilor 
populare de la comune trebuie de 
îndată' să analizeze cu toată răs
punderea problema construcțiilor și, 
trecînd la măsuri concrete, să asi
gure organizarea de echipe de 
construcții în fiecare gospodărie, să 
se ia măsuri pentru procurarea ma
terialelor necesare, punîndu-se un 
accent deosebit pe asigurarea că
rămizii și a altor materiale pe plan 
local. Să se înceapă de urgență 
săparea fundațiilor și ridicarea con
strucțiilor, ținîndu-se seamă la am
plasarea acestora de prețioasele în
vățăminte prevăzute în Raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la recenta plenară 
a C.C. al P.M.R.

Asigurînd din timp adăposturi 
bune și ieftine pentru animale, 
gospodăriile colective din raionul 
nostru vor înainta cu pași repezi 
pe calea întăririi economice și or
ganizatorice, a asigurării unor con
diții de viață tot mai bune colec- 
viștilor.

FL. BARABAȘ
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De-a lungul Balticii poloneze
500 de kilometri — o distanță care 

cu un avion modern poate fi parcursă 
în cel mult o oră — atît măsoară 
actuala graniță maritimă a Polo
niei. Litoralul baltic polonez a cu
noscut în ultimele decenii nu numai 
furtunile mări»,, ci și încercările 
războiului, dar viața adevărată, 
pașnică și plină de roade a cunos
cut-o abia în anii puterii populare. 
De la Szczecin și pînă dincolo de 
Gdansk, pe țărmurile scăldate de 
soarele nordului viața pulsează as
tăzi din plin.

Construcția navală, porturile, tu
rismul — iată cîteva domenii în 
care — prin ieșirea sa la mare — Po
lonia populară e cunoscută în în
treaga lume. Dacă ținem seama 
că marile porturi, de pildă, Szczecin, 
Gdynia, Gdansk au fost distruse a- 
proape în proporție de 80 la sută 
de urgia războiului, se poate afir- 
nla că tot ce se vede acum — șan
tierele navale, cartiere și orașe în
tregi reconstruite din temelii, sta
țiuni de odihnă moderne și multe 
altele sînt creația regimului demo
crat-popular.

Puternica dezvoltare a porturilor, 
a construcției navale, a flotei co
merciale și pescărești, îi dă Polo
niei dreptul să se numere printre 
puterile maritime ale lumii, cu un 
însemnat prestigiu pe arena inter
națională.

Numai în decurs de patru ani, 
de pildă, între 1955—1958, investi
țiile în domeniul economiei mari
time au crescut de trei ori — de 
la cifra de 375,4 la 1.185,8 (în mi
lioane zloți). In 1960 flota comer
cială polonă număra 127 vase, din 
care 74 pe bază de motoare, cifră 
mai ridicată decît media mondială.

Șantierele navale din Gdansk și 
Szczecin construiesc vase coman
date de U.R.S.S., Indonezia, Ar
gentina, ca și de unele țări euro
pene fără ieșire la mare, ca Ceho
slovacia și Elveția. Polonia ocupă al 
doilea loc în lume după Japonia în 
domeniul construcției de vase pes
cărești și primul loc în domeniul 
construcției de baze plutitoare pes
cărești.

Reconstruirea și dezvoltarea ra
pidă a porturilor poloneze după 

război a contribuit în mare măsură 
la creșterea traficului de mărfuri 
în transportul maritim. Astăzi, în 
toate porturile poloneze se încarcă 
și descarcă aproape 20 milioane tone 
mărfuri. In 1965, vasele poloneze 
vor transporta în întreaga lume 10 
milioane tone mărfuri, adică aproa
pe de două ori mai mult fată de 
1960.

O dată cu creșterea producției 
de vase a crescut și exportul lor, 
în acest domeniu Polonia ocupînd 
locul al șaselea în lume înaintea 
Angliei.

In momentul de față Polonia 
dispune de 4 mari șantiere navale 
— două la Gdansk, unul la Gdynia 
și unul la Szczecin — în care s-au 
construit după război 500 de vase 
de diferite tipuri cu un de
plasament total de 1.200.000 tone, 
70 la sută din acestea fiind co
menzi din străinătate.

Intr-un ritm rapid s-a dezvoltat
----------------------------

Noi tipuri de avioane pentru agricultură
Constructorii polonezi pregătesc 

noi tipuri de avioane, elicoptere și 
planoare, punînd accentul principal 
pe aparate destinate agriculturii. 
Avionul „Pzl—101 A", care se află 
în studiu, este un aparat care va 
zbura la o altitudine foarte mică, 
(5—10 metri) și care va fi folosit 
la împrăștierea îngrășămintelor pe

Construcția de școli
In anii ultimului plan cincinal 

(1956—1960) statul polonez a făcut 
investiții pentru construirea a 3.500 
de școli noi. In prezent, sumele 
investite în acest scop au fost du
blate. In același timp — în cadrul 
sărbătoririi Mileniului statului polo
nez — a fost luată inițiativa de 
a se construi 1.000 de școli din 
fondurile furnizate de populație. A- 
cestea vor completa programul de 
construcții naționale.

In anul 1959—1960, dintre cele 

după război pescăritul maritim. In 
comparație cu anul 1945, cînd flota 
de pescuit dispunea de 46 cutere 
și 500 bărci, în prezent ea dispune 
de 550 cutere, 130 vase pescărești 
moderne, două vase-fabrică și două 
baze plutitoare pentru pescuitul de 
cursă lungă. Pescuitul se ridică a- 
cum la 180.000 tone anual (de 12 
ori mai mult decît înainte de răz
boi). Conform prevederilor, în ac
tualul cincinal se vor construi alte 
62 de vase pescărești.

★
La 22 iulie, ziua eliberării Po

loniei de sub jugul fascist, cei 500 
km ai litoralului polonez, porturile, 
șantierele, stațiunile climaterice vor 
îmbrăca din nou haina de sărbă
toare. Oamenii muncii de pe lito
ralul Balticii întîmpină cea de-a 
17-a aniversare a eliberării țării lor 
cu noi și mari succese în construc
ția de vase, în ridicarea orașelor 
și porturilor, cu hotărîrea de a 
munci cu rîvnă pentru înflorirea 
pămîntului lor, pentru întărirea 
păcii în lume.

cîmp. Agricultura va primi printre 
altele, un mic elicopter, „Latka", 
avînd o greutate de 900 kg a cărui 
construcție va necesita cheltuieli cu 
50 la sută mai reduse decît la eli
copterele obișnuite. „Latka" va fi 
printre altele folosit pentru detec
tarea incendiilor în păduri, pentru 
fotoreportaje etc.

„1.000 de școli ale mileniului" 136 
au fost terminate și date în folo
sință, iar 430 sînt în curs de con
strucție.

-----------------O-----------------

O nouă fibră artificială poloneză
O nouă fibră artificială poloneză, 

imitînd perfect iuta, a fost realizată 
la întreprinderile de fibre artificiale 
de la Tomaszow, din apropiere de 
Lodz.

Noua fibră corespunde întrutotul

0 nouă regiune industrială pe valea Vistulei
Valea de pe cursul inferior al 

Vistulei, care se întinde de la Plock 
la Tczew, pe o suprafață de aproxi
mativ 14.000 km p., se va transforma 
în viitorul apropiat într-o nouă 
mare regiune industrială a Poloniei. 
A fost întocmit un plan de perspec
tivă de dezvoltare a economiei a- 
cestei regiuni, care se întinde pe 
teritoriile a trei voievodate — Var
șovia, Bydgoszcz și Gdansk.

Vistula va deveni o mare sursă 
de energie electrică ieftină, totodată 
se va îmbunătăți considerabil și 
folosirea ei ca arteră de transport. 
Proiectele prevăd construirea pe 
cursul inferior al Vistulei a unei 
cascade de hidrocentrale. Primul 
lac de acumulare și prima hidro
centrală de la Wloclawec vor fi con
struite în viitorii cinci ani.

In prezent, navigația pe Vistula 
este împiedicată de înnămolirea flu
viului în numeroase locuri. Sistemul 
de noduri hidraulice va ridica con-

--------♦♦--------

„Orășelul medicinei” din Cracovia
ln raionul Prokocim din sud-es- 

tul Cracoviei (R.P. Polonă) se con
struiește pe o suprafață de 100 ha 
noul centru al Academiei de Medi
cină — un adevărat „orășel al me- 
dicinei".

In noile și modernele clădiri, u- 
nele deja construite, se află printre 
altele, trei clinici: de pediatrie, de 
boli contagioase și »de psihiatrie. Tot 
aici vor funcționa și o școală de su
rori medicale cu internat pentru 240 
eleve, o școală dietetică și un labo
rator medical.

„Orășelul medicinei" va fi comple
tat cu noi instituții moderne, printre 
care un hotel pentru medici și un 
cămin pentru studenții în medicină 
care studiază aici.

nevoilor industriale, înlocuind cu 
succes iuta naturală. Datorită aces
tui fapt, cantitatea de 1.000 tone 
planificată a fi produsă în cursul 
acestui an de către întreprinderile 
de la Tomaszow va fi dublată. 

siderabil nivelul apelor și în felul 
acesta pe Vistula vor putea naviga 
vase cu un deplasament de 1.000 
tone.

Orașele așezate pel cursul inferior 
al Vistulei vor cunoaște o mare 
dezvoltare industrială. Orașul Plock 
va deveni centrul petrochimiei. La 
Wloclawec se vor construi cele mai 
mari fabrici de fibre sintetice din 
țară și un combinat al industriei 
celulozei și hîrtiei. Noi întreprinderi 
vor fi construite, de asemenea, la 
Torun, Bydgoszcz, Grudziadz și în 
alte orașe ale noii regiuni indus
triale.

In perioada planului cincinal se va 
dezvolta în Silezia Inferioară noul 
centru minier și de prelucrare a cu
prului din ținutul Glogow și Lubin. 
Uzina din Legnica va fi mărită. In 
fotografie: vedere parțială a aces
tei uzine. (Agerpres)

In legătură cu discutarea problemei Kuweitului tn 
Consiliul de Securitate, publicăm, la cererea citi

torilor, un dooumentar In această problemă 
-----------------------------------------------------------♦ Ce se petrece în Kuweit?
KUWEITUL este un mic prin

cipat arab situat în partea de nord- 
est a Peninsulei Arabice. Teritoriul 
Kuweitului, avînd o suprafață de 
15.500 km p, este format din deșer- 
turi și semideșerturi. ■

Din principat fac parte și cîteva 
insule aflate în Golful Persic: Bu- 
bian, Feilak și altele. Clima țării 
este continentală .Vara, temperatura 
se ridică la 45—50 grade la umbră, 
iar iarna coboară adeseori pînă la 
0 grade.

Potrivit unor date aproximative, 
la începutul anului 1961 populația 
principatului era de 250.000 de oa
meni. Dintre aceștia, 45 la sută sînt 
străini, ocupați în industria petroli
feră: aproape 40.000 sînt irakieni, 
30.000 iranieni, 15—17.000 refugiați 
din Palestina, 8.000 libanezi, 6.000
sirieni și egipteni, peste 3.000 en
glezi.

I j I RAN

IRAK Abadan
B3sra

c-oifut 
l-Kuweft ------

PERSIC >

A B

S A U D

Majoritatea populației este con
centrată în orașele de pe litoral. 
Numai a patra parte din totalul ei 
trăiește în localitățile rurale. Capi
tala principatului este El-Kuweit, 
oraș cu o populație de 130.000 de 
oameni..

In perioada Imperiului otoman, 
teritoriul Kuweitului și actuala 
provincie irakiană Basra cfonsti- 
tuiau o singură unitate adminis
trativă. In prezent cîrmuitorul 
Kuweitului este șeicul Abdallah 
as-Salem as Sabah. Puterea exe
cutivă este exercitată de un con
siliu format din membrii familiei 
cîrmui torului.

Importanța situației geografice a 
Kuweitului a făcut din acest prin
cipat obiectul unei lupte și riva
lități îndelungate între puterile 
coloniale. In ultimul deceniu al 
secolului trecut, Anglia, ieșind 
învingătoare în această luptă, și-a 
subordonat Kuweitul, impunîndu-i 
în 1899 un tratat înrobitor. Cîrmu
itorul de atunci al Kuweitului, 
Mubarak as-Sabah, și-a asumat o- 
bligația să nu cedeze, să nu vîndă, 
să nu dea în arendă sau să ipo
techeze și să nu îngăduie să se o- 
cupe nici o parte a teritoriului său 
de către guvernele sau de către 
supușii altor puteri și, de aseme
nea, să nu admită pe teritoriul său 
agenți sau reprezentanți ai unor 
terțe puteri fără aprobarea preala
bilă a Angliei. Londra a promis să 
acorde în schimb Kuweitului sub
venții bănești și să-l „apere" îm
potriva atacurilor din afară.

In 1904 Marea Britanie a numit 
un reprezentant politic al său în Ku
weit, iar în 1907 a încheiat cu gu
vernul principatului un nou tratat, 
care confirma acordul din 1899.

In deceniul al patrulea, în Ku
weit au fost descoperite uriașe ză
căminte de petrol. Ele sînt evaluate 
la 8 miliarde de tone, ceea ce con
stituie 25 la sută din totalul re
zervelor prospectate în lumea capi
talistă. Sub presiunea monopoluri
lor petrolifere americane, Anglia a 
acceptat să exploateze împreună cu 
ele zăcămintele petrolifere din Ku
weit.

In 1934 trusturile petrolifere a- 
mericane și engleze au înființat pe 
bază de paritate societatea „Kuwait 
Oil Company", care a monopolizat 
prospectarea și extracția petrolului 
în acest principat. In luna decem
brie a aceluiași an, companiei i s-a 
concesionat prospectarea și extrac
ția petrolului pe întreg teritoriul 
principatului. Termenul de conce
sionare a fost stabilit inițial la 75 
de ani, iar în 1951 a fost prelungit 
cu încă 17 ani. Acesta este cel mai 
lung termen prevăzut printr-un a- 
cord de concesiune petroliferă în 
Orientul arab.

Extracția industrială a petrolului 
în Kuweit a început în 1946, cînd 
s-au obținut 800.000 de tone. In 
1959 extracția petrolului s-a și ridicat 
la 70 milioane, iar în 1960 la peste 
80 milioane tone. Petrolul din Ku
weit este cel mai ieftin petrol din 
lume. El se extrage cu sonde pu
ternice prin erupție, „Kuweit Oii 
Company" obține profituri care se 

ridică la 400 milioane de dolari 
pe an.

întreaga economie a principatului 
este subordonată intereselor mono
polurilor petrolifere anglo-ameri- 
cane. Meșteșugurile și îndeletnici
rile tradiționale ale locuitorilor din 
Kuweit — construirea de vase mici, 
pescuitul, pescuitul perlelor și altele 
— sînt în decădere. Populația ru
rală se oqupă îndeosebi cu crește
rea vitelor prin transhumanță.

In ultimii ani, în Kuweit a cres
cut revolta împotriva dominației 
engleze, împotriva șeicilor legați 
de Anglia. Pentru a preîntîmpina 
explozia ce se apropia^ Anglia a 
semnat la 19 iunie 1961 un nou 
tratat cu cîrmuitorul Kuweitului. 
Acesta prevedea ca acordul din 
1899 se anulează și că Kuweitul 
este declarat stat independent. Dar 
John Richmond, reprezentantul po
litic al Angliei în Kuweit, a decla
rat la 3 iulie că în conformitate 
cu noul tratat guvernul Angliei „va 
fi întotdeuna gata să acorde ajutor 
guvernului Kuweitului".

Opinia publică arabă a apreciat 
pe bună dreptate înlocuirea unui 
tratat prin altul drept o manevră 
care urmărește menținerea și întă
rirea influenței Angliei în Kuweit. 
Evenimentele ulterioare au confir
mat acest lucru.

După anularea acordului din 
1899, în Kuweit au fost trimise 
trupe engleze sub pretextul „apărării 
independenței principatului" împo
triva unei imaginare amenințări 
din partea Republicii Irak. Afir
mațiile că Irakul ar concentra trupe 
la frontiera cu Kuweitul în vederea 
cotropirii principatului au fost ne
cesare Londrei pentru a justifica 
ocuparea Kuweitului. Guvernul ira
kian a prezentat într-adevăr Ku

weitului pretenții teritoriale, dar a 
subliniat că intenționează să re
zolve această problemă exclusiv 
pe cale pașnică.

Anglia a concentrat în apele Ku
weitului puternice forțe maritime 
militare. Nu departe de capitala 
principatului au ancorat vasul port
avion „Bulwark", fregata „Loch 
Alvie" și altele. In regiunea frontie
rei dintre Kuweit și Irak s-au adus 
cîteva mii de soldați englezi. Ac
țiunile agresive ale Angliei sînt 
sprijinite de Pentagon, care a oferit 
avioane militare de transport pentru 
aducerea trupelor engleze în Ku
weit. Aceste acțiuni dau naștere 
unei serioase primejdii la adresa 
păcii în Orientul apropiat.

Problema situației din Kuweit a 
fost examinată de Consiliul de Se
curitate al O.N.U. Reprezentantul 
U.R.S.S., V. A. Zorin, care a luat 
cuvîntul la 5 iulie, a cerut ca Con
siliul de securitate să ia măsuri 
hotărîte care să oblige guvernul 
Angliei să-și retragă imediat tru
pele din Kuweit. Numai după a- 
ceasta, a declarat V. A. Zorin, se 
va putea vorbi despre măsuri ulte
rioare în vederea rezolvării tuturor 
problemelor litigioase care privesc 
respectiva regiune, firește, nu pe 
calea folosirii forței, ci în mod paș
nic, în conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U.

Dar puterile coloniale, în frunte 
cu Statele Unite și Anglia, au îm
piedicat adoptarea proiectului. de 
rezoluție prezentat de Republica A- 
rabă Unită, care cerea retragerea 
trupelor engleze din Kuweit. Din 
cauza acțiunilor agresive ale An
gliei în Kuweit, situația din Orien
tul apropiat continuă să rămînă în
cordată.

(Din Timpuri noi nr. 29).
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