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O lucrare hotârltoarc pentru 
sporirea recoltei de porumb

Știați că și în raionul nostru 
se află o poiană a narciselor ? 
Ea este situată între Cetea și 
Ivăniș.

Pe ogoarele raionului nostru se 
desfășoară în aceste zile o susținută 
muncă la întreținerea culturilor. Mo
bilizați de organizațiile de partid și 
îndrumați cu răspundere de cadrele 
de ingineri din gospodăriile colecti
ve, colectiviștii acordă toată atenția 
acestor lucrări, conștienți fiind că 
executarea lor la timp, după regu
lile cerute de agrotehnică hotărăște 
în cea mai mare parte soarta recoltei.

Raionul nostru cultivă an de an 
mari suprafețe cu porumb ce este 
tj^iinai nu numai consumului popu
lației, ci în mod deosebit constituie 
baza dezvoltării creșterii animale
lor. In acest an, de pildă, gospodă
riile colective din raion cultivă cu 
porumb mai bine de 7.200 hectare, 
din care o mare suprafață cu po
rumb de înaltă productivitate. Iată 
•ie ce grija pentru a folosi la ma
ximum condițiile existente în vede
rea obținerii unei producții cît mai 
mari de porumb de pe fiecare hectar 
trebuie să fie în aceste zile preocu
parea de căpetenie a tuturor celor 
ce muncesc în agricultură.

In multe din gospodăriile noastre 
colective din raion consiliile de con
ducere privesc cu întreaga răspun
dere sarcina deosebit de actuală a 
întreținerii porumbului în cele mai 
bune condiții. La gospodăriile co
lective din Ciugud, Galtiu, Ighiu, 
Telna și altele praștia l-a la porumb 
a fost terminată, în timp ce la cele 
din Cistei, Micești, Vințul de Jos 
se prășesc ultimele hectare. La gos
podăria din Cistei, la indicația ingi
nerului agronom, s-a început și cea 
de-a doua prașilă cu sapa rotativă 
printre rînduri. In aceste gospodării 
s-a acordat o atenție deosebită și 
calității lucrărilor executate. La e- 
fectuarea primei prașile s-a asigu
rat densitatea plantelor, ținîndu-se 
cont de hibridul însămînțat și de 
futilitatea solului.
^Timpul călduros care s-a menținut 
pînă la sfîrșitul săptămînii trecute 
ca și ploile căzute au favorizat o 
dezvoltare rapidă atît a porumbului 
'Jt și a buruienilor. A răsărit și s-a 
lezvoltat și porumbul însămînțat 
.nai tîrziu. Din această cauză trebuie 
intensificate lucrările de întreținere 
la porumb în întregul raion, mai 
ales că unele gospodării sînt mult 
rămase în urmă. La Căpud, de pil
dă, deși porumbul e bun de prășit, 
consiliul de conducere n-a luat nici 
acum măsuri pentru începerea pră- 
șitului. Ce se așteaptă oare? Să 
crească buruienile mai mari decît po
rumbul? O situație tot așa de gravă 
poate fi întâlnită și la gospodăriile 
colective din Oarda de Jos și Pe- 
țelca. Din slaba preocupare pentru 
mobilizarea oamenilor de a partici
pa cu toții la lucrările de prășit, la 
Oarda de Jos din 474 ha însămîn- 
țate cu porumb s-au prășit pînă a- 
cum două zile abia 65 ha, în timp ce 
Ia Pețelca, pînă în 5 iunie, erau pră
șite abia 6 ha din suprafața însă- 
mînțată cu porumb. De asemenea la 
gospodăria colectivă din Bărăbanț, 
deși pe o mare suprafață de teren

din tarlaua dinspre Mureș porum
bul trebuia prășit încă de o săptă- 
mînă, este lăsat să-l năpădească 
buruienile. Sînt apoi cazuri, cum se 
întâmplă la gospodăria colectivă din 
Mihalț, unde se neglijează executa
rea prașilei la porumb pe motivul 
efectuării altor munci și nu se mo
bilizează toate forțele de care dis
pune gospodăria la prăștiul porum
bului.

Gospodăriile colective din raion, în 
majoritatea lor, și-au propus să ob
țină în acest an de pe o mare su
prafață de teren cîte 5.000 kg po
rumb boabe la hectar în teren ne
irigat. încă din toamnă s-au luat o 
seamă de măsuri. S-au efectuat sub 
îndrumarea inginerilor agronomi 
lucrările de însămînțare. Dar, pentru 
a obține o astfel de recoltă e nece
sar să se execute și lucrările de în
treținere cu aceeași răspundere. In 
rnulte gospodării, ca cele din Totoi, 
Ciugud, Bucerdea, Cricău, Galtiu și 
altele, consiliile de conducere, sub 
directa îndrumare a organizațiilor 
de partid, cu sprijinul cadrelor de 
ingineri și tehnicieni, au efectuat 
prășitul cu sapa rotativă și cel ma
nual pe întreaga suprafață, înce- 
pînd chiar și prășitul al doilea cu 
sapa rotativă. Din păcate mai sînt 
unele conduceri de gospodării colec
tive care nesocotesc în mod neper- 
mis executarea la timp a lucrărilor 
de întreținere. La gospodăriile co
lective din Obreja și Bărăbanț, de 
exemplu, la porumbul planificat a 
se obține 5.000 kg la hectar nici cel 
puțin n-a început prășitul.

Ploile căzute în ultimele zile fa
vorizează creșterea și mai rapidă a 
buruienilor. De aceea, consiliile de 
conducere din gospodării, cu spriji
nul nemijlocit al organizațiilor de 
bază, trebuie să ia toate măsurile 
pentru terminarea urgentă a primei 
prașile și începerea după indicațiile 
inginerilor agronomi a celei de-a 
doua. Să fie folosite toate forțele, 
astfel ca lucrările de prășit să fie 
făcute de cel puțin 3-4 ori, la timp 
și la un înalt nivel agrotehnic.
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A început construcția unui nou bloc
Zilele acestea, pe strada Leante 

Filipescu, în apropiere de piața o- 
rașului, a început construcția unui 
nou bloc destinat locuințelor pentru 
oamenii muncii din oraș. Blocul va 
avea 24 de apartamente prevăzute cu 
tot confortul necesar.

Constructorii — muncitorii gru-

putui de șantiere din Alba Iulia, al 
T.R.C.H. — au început și lucrează 
de zor la săparea fundației. Cu toa
te greutățile provocate de existența 
abundentă a apei, lucrările înain
tează Cu succes. In următoarele zile 
constructorii vor trece la turnarea 
fundației.

Realizări de seamă la I. R.T.A. Alba
km și în proporție de 123,3 la 
la călători transportați.

tone 
sută

Printre muncitorii din cadrul Au
tobazei care au obținut cele mai 
bune rezultate se nutmără conducă
torii auto Vasiu Vasile, Suhovschi 
Constantin, Bogățean Nicolae, Mo
rarii Nicolae, Corodeanu Constantin 
și Răducan Nicolae, mecanicii O- 
prean Nicolae, Oprean Gheorghe 
și fierarul Oancea Romulus.

Colectivul de muncă de la Auto
baza de transporturi auto Alba Iu
lia a încheiat luna mai cu succese 
deosebite în muncă, cum n-au fost 
înregistrate în nici una din lunile 
care au trecut de la începutul anu
lui. Astfel, pe Autobază sarcinile 
planului de producție au fost înde
plinite în proporție de 164,8 la sută 
la tone transportate, 112,9 la sută la

Brigada Il-a de cîmp fruntașă 
pe gospodărie

La primirea drapelului, tov. Sîrbu 
Simion, brigadier, și-a luat angaja
mentul în numele brigăzii sale de 
ă-1 menține pe întreg anul.

Tovarășul Dobîrtă Mi&ail, preșe
dintele gospodăriei 
mîaînd drapelul, a 
ros brigada a II-a 
succese în muncă.

In cadrul brigăzii s-au evidențiat 
tovarășii Bonta Gheorghe, Suciu 
Maria și Sălcer Marioara.

Coresp. DUMITRU LONGH1N

De curînd, în viața colectiviștilor 
din Cistei a avut loc un eveniment 
deosebit. »

Brigăzii a Il-a i s-a decernat dra
pelul de brigadă fruntașă pe gospo
dărie în întrecerea socialistă la în
treținerea culturilor pe 1962.

Brigada a Il-a de cîmp condusă 
de tovarășul Sîrbu Simion încă de 
la începutul anului și-a organizat 
bine echipele, a mobilizat colectiviștii 
zilnic la muncă, reușind ca toate lu
crările de întreținere să le termine 
înainte de data fixată.

colective, în- 
felicitat căldu- 

și i-a urat noi

Anii, oamenii și întreprinderea
Consemnarea laconică din biroul 

tehnic al fabricii „.Ardeleana" pare 
să iscodească de data aceasta și mai 
neastâmpărată uitarea așternută pes
te ani. Foaia albă înrămată cu fel 
de fel de floricele de o mînă mește
șugită îți oprește privirea asupra-i 
și te obligă. Treci cu privirea peste 
ani, peste viața consemnată însăși 
ea aici în scrisul acesta subțire. Ci
tești, te întorci în urmă și 
tui totul...

O mînă de oameni uitați 
tă — în greaua asuprire a

reconsti-

de soar- 
patronu-

După cinci luni
Muncind cu însuflețire pentru a-și 

traduce în viață angajamentele lua
te în întrecere, colectivul întreprin
derii „Horia" a încheiat un rodnic 
bilanț la capătul celor cinci luni 
cîte s-au scurs din acest an. Harni
cul colectiv și-a îndeplinit, pe aceas
tă perioadă, planul producției glo
bale în proporție de 101,31 la sută, 
iar cel al producției marfă în pro
porție de 101,10 la sută.

In munca desfășurată pentru rea
lizarea și depășirea planului de pro
ducție, o contribuție de seamă și-au 
adus-o toți muncitorii întreprinderii. 
Cele mai bune rezultate însă le-a-u 
obținut tovarășii din secțiile turnă
torie, împletituri sîrmă și lăcătușe- 
rie I și 11. 1

Demn de remarcat este faptul că 
muncitori din secția turnătorie și-au 
depășit cu 61 la sută planul pe cele 
cinci luni ale anului în cur-s și că, 
celelalte trei secții și-au depășit fie
care planul pe luna mai cu 15-30 
la sută.

Pregătiri intense
La gospodăria colectivă „Progre

sul" din Galda de Jos, în aceste zile, 
se desfășoară o vie activitate în 
toate sectoarele. Odată cu executa
rea lucrărilor de întreținere a cul
turilor prășitoare și în grădina de 
legume, brigada din Oiejdea lucrea
ză de zor la plantarea tutunului pd 
cele 17 ha cultivate cu această plan
tă. Brigada din Galda de Jos a ter
minat construcția noului sediu și a 
unei magazii de cereale cu o capa
citate de 15 vagoane, iar în prezent 
se fac lucrările de finisare. De cî- 
teva zile a început și recoltarea lu- 
cernei. Pînă în prezent s-a recoltat 
suprafața de 20 hectare.

Pentru o bună furajare a vacilor 
de lapte, colectiviștii din Galda de 
Jos, lucrează cu multă însuflețire și 
la ilnsilozarea lucernei și trifoiului 
pentru a le prelungi durata de masă 
verde.

lui — munceau istoviți de puteri. 
Dincolo de ferestrele mici se fabrica 
încălțămintea. Puținele mașini bă- 
teaiu un tic-tac neregulat. Din cînd 
în cînd ușa se deschidea și în hala 
încărcată cu nori fumurii de praf a- 
părea exploatatorul. Omul își piro
nea privirea asupra obiectului în lu
cru și se întorcea doar atunci cînd 
era chemat.

— Tu, măi! De mîine nu mai vii 
la lucru.

— Să vedeți, am copii, 5 la nu
măr.

— Să-i ia naiba. Ai înțeles? De 
mîine...

Dc frunțile aplecate asupra cala
podului se loveau parcă furtuni. In 
inimi stăruia revolta și creștea pe 
măsură ce se adîncea

Dar oamenii nu se frîng cu 
cu două. S-au înrolat 
tregul popor în marea luptă pentru 
mai bine, și au alungat pe cei ce-i 
asupreau. Cîrmaci spre această bi
ruință le-a fost partidul. El a des
chis drumul adevăratei vieți.

Găsești în filele monografiei fa
bricii „Ardeleana" consemate cuvin
te ce-ți vorbesc despre această nouă 
viață. Sînt puternice, emoționante.

mizeria.
una

alături de în-

Cîțiva din fruntașii fabricii : Doina Pirvu, croitor în piele, Ion 
Dreghici, ștanțator și Raveca Boitor, croitor în piele.

Vorbesc în tonul a tot ce te încon
joară — fabrica, oamenii.

La numai o lună și ceva de la ac
tul naționalizării, fabrica producea 
încă o dată mai mult decît în vre
mea patronilor. In 1956 producția de 
încălțăminte a crescut de mai bine 
de 6 ori față de 1948. In 1962 se 
realizează întreaga producție a anu
lui 1947. în numai 33 de zile. Puterea 
populară a descătușat adevărate 
fluvii de energii. Oameni, altădată 
tăcuți, au pornit într-un nemaiîntâl
nit marș spre viață. Fabrica s-a 
schimbat și ea de la un an la altul. 
Azi peste 80 la sută din utilajul ve
chi a fost schimbat cu utilaj mo
dern, s-au mecanizat o serie de o- 
perații, ce altădată se executau cu 
multă greutate. In halele mari 
luminoase 
taie benzi 
nu-ți mai 
de trecut.

Am cutreierat într-una din zilele 
trecute halele luminoase ale secțiilor 
împreună cu secretarul organizației 
de bază, Drăgoi loan și cu directo-

N. GIURGIU

Și 
ale fabricii au fost mon- 
rulante. Pînă nici curtea 
dă prilej să-ți amintești

(Continuare în pag. 2-a)

...la cinematograful 
gust" rulează între 11-13 iunie 
filmul polonez „Vizita președin
telui", iar la cinematograful „Vic
toria" filmul cehoslovac colorat 
pentru cinemascop „Vals pentru 
un milion".

...în ziua de 13 iunie 1962, or
chestra de muzică populară „Doi
na Argeșului" cu Victoria Baciu 
și Tita Bărbulescu va prezenta în 
sala Casei raionale de cultură pro
gramul intitulat „Cîntecul tineri
lor soliști".’

...in scopul bunei deserviri a 
populației cu produse lactate, 
O.C.L. Comerț mixt a luat măsura 
de a deschide un nou magazin 
pentru desfacerea produselor lac
tate în cartierul ceferiștilor. Ma
gazinul fiind complet amenajat, 
va fi deschis peste cîteva zile.



PRIETENII POEZIEI Prin cîteva unități de alimentație publică
O joie de tineret obișnuită și to

tuși aparte de altele. Ușa clubului 
„Auto" din Alba Iulia se deschide 
din minut în minut. Și, cu fiecare 
nou venit discuțiile devin tot mai 
animate.

— Eu, am învățat zilele acestea 
două poezii noi — își face auzit 
glasul un tînăr trecînd pragul clu
bului.

— Eu... voi recita poezia „Parti
dului" — anunță un altul din mij
locul unui grup.

Și, discuțiile nu mai contenesc. 
Tinerii își împărtășesc preferințele 
pentru o poezie sau alta, emoțiile 
versurilor învățate. Lucru firesc în
tre prietenii poeziei, mai ales că 
joia de tinerei la care participau a- 
vea ca temă tocmai: poezia.

Larg popularizată, acțiunea ini
țiată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. „Cine știe cele mai multe 
poezii despre partid și patrie", a 
creat o preocupare activă pentru 
învățarea de cît mai multe poezii 
atît în rîndurile elevilor cît și în 
cele ale tinerilor muncitori din în
treprinderile orașului. Și fiecare 
voia acum să facă dovada preocu
pării sale.

In sală se statornici liniștea. Cine 
va recita întîi? întrebării îi dete 
răspuns utemista Lidian Ileana, 
muncitoare la fabrica „Ardeleana". 
Se desprinse cu pași siguri spre 
mijlocul sălii și începu să recite cu 
înflăcărare:

Anii, oamenii și întreprinderea
(Urmare din pag. l-a)

rul fabricii, inginerul Alexandru Fo- 
garasi. Ne-am oprit asupra multor 
din aceste fapte. Toate oglindesc 
același splendid peisaj al zilelor de 
azi. Ne-am oprit la cel mai bun 
•stanțor din fabrică, la Dreghici loan, 
la unele dintre cele mai iscusite 
croitorese de fețe. Am consemn 
■cîteva cifre. Comunista Ana .Vv 
van a economisit singură de la 
ceputul anului 8.930 dm.p. piele 
gelescu Marin 7.193 dm.p.. 
Scheau Paraschiva 6.217 dm.p. p 
1e. Și șirul faptelor continuă. L 
mitru Gheorghe, Boitor Elisabeta, 
Cristea Maria și mulți alții ca ei nu 
se mîndresc numai cu faptul că sînt 

’ muncitori de nădejde în fabrică. Nu!
Ei sînt în același timp și elevi sîr- 
guincioși la școala medie serală. Ca 
mîine facultățile îi vor primi cu por
țile deschise. Cînd a plecat de a- 
casi să-și caute un rost în viață 
Stanciu loan și-a conturat precis 

- vrerea. Se gîndea să mearga să învețe 
o meserie. A venit aici la „Ardelea
na" și cum era și firesc a fost în
conjurat cu întreaga căldură ce i 
se poate oferi cuiva. Și nu fără te
mei. Stanciu le-a îndreptățit încre- 

Cu inima-ți fierbinte 
Și luminoasa-ți minte, 
Partid al țării mele, 
Să ne călăuzești 
Pe drumul nostru harnic 
Si pașnic înainte, 
Să ne durăm aevea. 
O țară ca-n povești.

Versurile din poezia „Partidului" 
de M. Breslașu, în prezentarea că
rora tînăra muncitoare a pus toată 
rîvna și priceperea, au plăcut mult 
tinerilor, de aceeași apreciere bucu- 
rîndu-se și versurile recitate de ute- 
mistul Tit Liviu Pienaru în care 
a înfățișat deosebit de expresiv chi
nul luptătorului Petre Gheorghe. 
Stăpîniți de oarecari emoții au re
citat apoi, din poeziile învățate, 
Szabo Ida și Ioan Bulbucan, care 
s-au dovedit cei mai buni recita
tori.

Manifestarea organizată de Co
mitetul orășenesc în cadrul joii de 
tineret a fost din plin trăită de toți 
tinerii întruniți în sala clubului 
„Auto**. In unanimitate ei și-au ex
primat dorința ca asemenea mani
festări și altele de acest fel să aibă 
loc cît mai des, fiind deosebit de 
plăcute și instructive.

In sunetul muzicii, tinerii au în
ceput apoi dansul. Bucuroși și plini 
de viață, fețele tuturor exprimau 
hotăriirea de a merge neabătuți pe 
drumul luminat de învățătura parti
dului.

VIRGIL CISTEIANU

derea. Azi șeful de sector, comunis
tul loan Stanciu, e în ultimul an la 
școala de maiștri.

Consemnarea la cronica de pe fila 
albă prinsă în biroul tehnic e poate 
depășită în multe fapte. Dar nu 
încape îndoială că ele se vor com
pleta zi de zi, ceas de ceas. La noua 
monografie a fabricii lucrează o în
treagă fabrică, lucrează un colectiv 
de oameni harnici, entuziaști.

LA GRADINA DE VARA. Consumatorul către ospătar: O halbă vă 
rog. Ospătarul: Vineeel... Consumatorul: Ști ceva ? N-o lăsa să vină 
singura. Mai bine adu-mio dumneata.

----------- RAID-ANCHETĂ -----------
An de an tot mai multe, mai bine înzestrate și aprovizonate, unitățile 

de alimentație publică din raion constituie o pîrghie însemnată în sa
tisfacerea cerințelor mereu crescînde ale consumatorilor.

Pe alocuri însă, în ce privește buna deservire și felul cum sînt între
ținute aceste unități, se mai fac simțite și unele lipsuri, în scopul lichi
dării cărora redacția ziarului ,Steaua roșie" a întreprins un raid an
chetă.

Redăm mai jos cîteva din constatările făcute cu acest prilej.

Pentru oamenii muncii din Zlatna
De curînd, la Zlatna s-a redes

chis grădina de vară de lîngă cine
matograf. Față de anul trecut gră
dina se prezintă cu totul altfel. Prin 
grija O.C.L. Comerț mixt Alba Iu- 
lia, grădina a fost înzestrată cu 
mese și scaune noi, cu fețe de mese. 
Printre măsurile luate pentru a face 
grădina cît mai frumoasă sînt și a-

CRestîe de puțin respect
menea schimbări în prezentarea 
berii. Ai de-a face însă cu un nou 
soi de îmbuteliere. Berea e îmbute
liată în sticle ce poartă pe ele res
turi de staniol de la prima îmbute
liere. De ce asemenea neglijență ? 
Să fie lipsă de apă pentru spălat 
și îndepărtarea staniolului de 
sticle? Nu! E mai degrabă lipsă 
respect față de consumatori.

oIntri î.ntr-un bufet să servești 
bere la sticlă. Ospătarul îți face pri
mirea cuvenită și... aștepți. In sfîr- 
șit ți se servește și berea. Rămîi 
însă puțin nedumerit. Iți pui fel de 
fel de întrebări. Să se fi schimbat 
oare ambalajul? Să ți se ofere sur
priza de a avea pe lîngă sticlă și 
„decorații" cu staniol ?

Te convingi că n-ai parte de ase-

Bufetul „expres“ — (
Situat în șoseaua principală bufetul 

expres din Teiuș e frecventat nu nu
mai de oamenii din partea locului 
ci și de cei în trecere pe aici. Ii a- 
trage se vede denumirea de „ex
pres".

Ce folos însă că bufetul e „ex
pres" și deservirea-i cu încetineală? 
Șir de cetățeni așteaptă să fie ser
viți în timp ce barmanul face plata 
pe la unele mese, se întreține cu u- 
nii consumatori.

Mai sînt apoi și alte rele în a- 
cest bufet și care, în mod expres, 
trebuie să fie lichidate. Lipsa de 
scrumiere de pe mese „silește" 

menajarea spațiilor dintre aiese cu 
zgură, amenajarea drumului de acces 
spre grădină etc.

Completată cu o bună și rapidă 
deservire, grădina de vară recent 
deschisă la Zlatna vine să satisfacă 
o cerință justă a oamenilor muncii 
din această așezare.

Pe 
de

sumatorul să arunce pe jos resturile 
de țigări. Alimentele din vitrina 
frigiderului sînt fără nici un gust a- 
ranjate, iar într-o parte oglinda care 
înconjoară localul este spartă de 
multă vreme și nimeni nu se gîn- 
dește s-o înlocuiască.

O măsură expres deci pentru li
chidarea 
nită.

acestor lipsuri e bîneve-

Capriciile
comportarea sa necuviin-• Pentru 

cioasă față de consumatori, vînzăto- 
rul Tamaș Ladislau de la bufetul 
.„Mureșul“-Partoș a fost criticat în nr. 
650 ai ziarului „Steaua roșie". Ba 
a fost și sancțibnat de Eon ducere a 
O.C.L. Comerț mixt. Dar...

Tamaș Ladislau a rămas același 
om capricios. Uitînd cu totul și de 
critică și de sancțiunea din luna 
martie, el își dă mereu „arama pe 
față". Și iată numai un ca<z din cele 
multe :

Intr-una din zile solicitîndu-i-se 

Raidul efectuat, scoate în evidență, pe lingă fapte pozitive, și o sea
mă de deficiențe în munca unor lucrători din cadrul unităților de ali
mentație publică.

Față de lipsurile semnalate, O.C.L., Comerț mixt și U.R.C.C. trebuie 
să ia măsuri, imprimînd peste tot celor ce muncesc în acest sector 
simțul bunei gospodăriri, simțul disciplinei și al comportării demne față 
de consumatori.

♦

De ce atîta nepăsare ?
Pînă mai anul trecuit Alba Iulia 

își avea asigurată întreaga canti
tate de gheață necesară prin produ
cerea ei la unitatea de fabricație a 
I.I. L. „Horia". Din toamnă însă, 
fabrica a fost preluată de I.R.I.C. 
Deva. Se părea, după asigurările 
date de conducerea acestei între
prinderi, că se vor face de urgență 
reparații, că i se va mări capacita
tea, că utilajul va fi perfecționat. 
S-au și început încă de atunci pri
mele lucrări. Dar...

Au trecut de lâ preluare mai bi
ne de o jumătate de an. In afară 
însă de acel început din toamnă, de 
cîteva ciocănituri din primăvară, 
aici nu s-a mai făcut nimic. Și iaiă- 
r.e în plin sezon călduros, puși în 
situația ca un oraș întreg (fără a 
mai vorbi de Teiuș și Zlatna) să su
fere din lipsa de gheață pentru că 
conducerea I.R.I.C. Deva dovedește 
o gravă nepăsare față de urgentarea 
reparațiilor. Nu se gîndesc oaijjfo- 
varășii răspunzători de această lip
să că prin atitudinea lor provoacă 
neajunsuri nu numai populației, ci 
și acelor unități socialiste care au 
în această perioadă nevoie de ghea
ță ?

Justificările sînt de prisos. Se cere 
în primul rînd interes din partea 
I.R.I.C. Deva, se cere o preocupare 
mai serioasă din partea organelor 
secției comerciale ale sfatului popu
lar raional. Rezolvarea problemei 
gheții nu mai poate suferi nici o a- 
minare.

se repeta
vînzătorului Tamaș Ladislau restul 
de către unul din consumatori, el i-a 
răspuns acestuia, un om în vîrstă 
printr-o ploaie de înjurături. Ba mai 
mult. In furia ce-1 apucase a fost ne
voie de intervenția celorlalți consu
matori pentru a-1 opri de la acte tfe 
brutalitate față de cetățeanul care-i 
ceruse restul.

O asemenea comportare, unică îr 
felul ei, necesită o măsură unică. S< 
vede că numai o astfel de măsurs 
îl poate aduce la realitate pe vtoză 
torul Tamaș Ladislau.

F/l

Cîteva completări la un registru de evidentă
Dintre preocupările tovarășei Ta

maș Clara, directoarea căminului 
cultural din Pețelca, una iese în 
mod deosebit în relief: evidența. In
tr-un registru bine îngrijit, ține to
varășa Tamaș Clara o evidență... 
oglindă nu altceva. înscrie în el tot 
ce face și... ceea ce nu face din sar
cinile ce-i revin ca directoare de că
min cultural.

Fără grai însă, cu toată evidența 
ce o conține, registrul cu pricina nu 
spune prea multe. La această con
cluzie ajungi cît ce stai de vorbă cu 
oamenii satului. Colectiviștii din Pe
țelca nu sînt mici pe departe mulțu
miți de activitatea culturală ce se 
desfășoară în satul lor. Și nemulțu
mirea li pe deplin justificată.

Astfel stînd lucrurile, cîteva com
pletări la registrul de evidență a 
activității culturale din Pețelca sînt 
de-a dreptul binevenite. Și să le 
luăm pe rînd.

Tovarășa Tamaș Clara, directoa
rea căminului cultural, care iși are 
domiciliul în Căpud, dă ce-i drept 
și pe la Pețelca. Dar... așa ca să nu 
se poată spune că n-are căminul un 
cap. Vine în toiul zilei, de două-trei 
ori pe săptămînă, cînd colectiviștii 
sînt plecați la muncă. Pleacă apoi 

tot cu ziuă, să nu se întoarcă cum
va oamenii de pe ogoare! Și scu- 
za-i gata. Cu cine să lucrezi? Cui 
să-i vorbești despre cutare sau cu
tare lucru?

Nu uită însă niciodată tovarășa 
Tamaș Clara să înscrie în registru. 
De! Cum altfel și-ar putea justifica 
activitatea-i zilnică? lată, bunăoa
ră, numai un caz. Pentru, zilele de 
7 și 15 mai, directoarea căminului 
cultural a scris negru pe alb în re
gistru de activitate: citirea ziarului 
în cîmp. Atît. Fără nici o precizare. 
Ce anume o fi citit tovarășa Tamaș 
Clara și cui? Nimeni dintre colecti
viștii din Pețelca n-au cunoștință 
despre acest lucru și nici n-au de 
unde să aibă îndată ce pînă în pre
zent nici unul din activiștii cultu
rali de aici n-a călcat cimpul.

Sint apoi înscrise în registru cî
teva expuneri ca, de pildă, „Mază
rea o plantă de cultură valoroasă", 
„Cultura legumelor — ramură im
portantă aducătoare de mari veni
turi" și „Măsuri agrotehnice pentru 
obținerea a 5.000 kg porumb boabe 
în cultură neirigată". Expuneri bu
ne, prețioase, menite să vină în aju
torul colectiviștilor. Numai că, la 
Pețelca, gospodăria colectivă n-are 

în cultură nici un fir de mazăre. 
N-are gospodăria apoi nici grădină 
de legume și nici lot de porumb pre
văzut pentru 5.000 kg porumb boabe 
la hectar. Se vede deci cît de colo 
că aceste expuneri au fost înscrise 
în mod birocratic. Și, se mai vede 
încă ceva:, faptul că activiștii cul
turali de aici nu cunosc gospodăria 
colectivă și în consecință își desfă
șoară munca în mod îngust.

Colectiviștii din Pețelca apreciază 
că o activitate culturală legată de 
preocupările lor i-ar ajuta mult. De 
acest lucru trebuie să țină seamă a- 
tît tovarășa Tamaș Clara, cît și to
varășele învățătoare Crișan Veroni
ca și Trif Maria. Colectiviștii le aș
teaptă. Și e de datoria lor să mear
gă în mijlocul lor. Să le vorbească 
despre necesitatea de a porni de în
dată la prășitul porumbului, lucrare 
mult rămasă în urmă aici. Să le 
vorbească de asemenea despre căile 
obținerii de producții sporite la lap
te, să-i informeze operativ despre 
cele mai noi vești din țară și de 
peste hotare.

Numai în acest fel registrul de e- 
vidență al activității culturale din 
Pețelca va putea fi pe deplin și în 
mod just completat.

Numai promisiunile nu-s de ajuns
Ziua cînd la Galda de Jos s-a a- 

prins pentru întîia oară becul elec
tric a fost zi de mare sărbătoare 
pentru toți cetățenii satului. S-au 
bucurat deopotrivă de însemnata 
realizare și cei pe a căror ulițe e- 
rau deja întinse firele, ca și cei care 
așteptau extinderea . rețelei și prin 
părțile de sat locuite de ei.

De la data cînd în Galda de Jos 
s-a aprins becul însă, a trecut un 
timp destul de lung și sătenii de pe 
ulița morii, ca și cei ce-și au cămi
nele pe partea stîngă a văii Gălzii,

Presolarelor acum li vremea
In scopul instalării de presolarc 

la magazinul-textile din Teiuș, con
ducerea cooperativei „9 Mai" s-a 
adresat în repetate rînduri secției din 
Teiuș a cooperativei meșteșugărești 
„Mureșul", unitate în măsură să e- 
xecute această lucrare.

Cererilor repetate ale cooperativei 
„9 Mai", li s-a „răspuns" însă prin 

încă nu se bucură de binefacerib 
curentului electric, cu toate că și-ai 
achitat partea lor de contribuție.

La cererea cetățenilor de a st 
grăbi extinderea rețelei electrice, ce- 
drept, tovarășii din conducerea sfa 
t-ului popular comunal au răspun: 
afirmativ. Au promis că se vor o 
cupa de acest lucru. Pînă în pre 
zent însă n-au trecut la acțiune. Și 
oamenii așteaptă, însă numai pro 
misiunile nu-s de ajuns.

CERGHEDEAN AUREL

tăcere de către unitatea solicitată 
Astfel fiind, respectivul magazin < 
și acum fără presolare, cu roleteb 
trase pentru a nu se decol >ra măr 
furile expuse în vitrine. Și doar pre 
solarelor acum li vremea! Ce au d< 
spus tovarășii de la cooperativ; 
„Mureșul" de acest lucru?

MAN MARIA și BUCUR EMILI?



VIAȚA DE PARTID

Toată atenția încheierii anului școlar In aceste zile pringospodăriile colective
în învățămintul de partid dâo noua recoltă Pentru o recoltă

De curînd au început convorbirile 
recapitulative de încheiere a anului 
școlar în învățămintul de partid cu 
caracter de oraș. In acest an școlat 
organizațiile de partid au obținut re
zultate însemnate în organizarea și 
conducerea învățămîntului. In cer
curi și cursuri au studiat cea mai 
mare parte a membrilor și candida- 
ților de partid precum și un număr 
mare de oameni ai muncii fără 
partid. Organizațiile de partid au 
controlat mai sistematic conținutul 
învățămîntului de partid, au anali
zat periodic modul cum se desfășoa
ră el urmărind apropierea lui și mai 
mult de viață și a luat măsuri pen
tru ridicarea continuă a nivelului în
vățămîntului de partid.

Studiind în cadrul cercurilor și 
cursurilor, membrii de partid și oa
menii muncii de la Uzina Metalo- 
Chim că Zlatna au înțeles mai bine 
sarcinile ce le revin, ce au de făcut 
în mod practic la locul de muncă.

Și nu puține sînt cazurile cînd 
muncitorii de aici prin atitudinea lor 
înflăcărată, conștiincioasă ișiȚeali- 
«ază și-și depășesc sarcinile de 

aducție, intervin la timp în rezol
varea problemelor procesului de pro
ducție. Intr-una din zile, defectîndu- 
se instalația de săruri care punea în 
pericol funcționarea întregii uzine, 
comunistul Nistor Sabin a mobilizat 
imediat grupa de partid și împreună 
au înlăturat pericolul. Tot la aceas
tă uzină tov. Pușcașii Ștefan, 
■cursant la cercul de economie concre
tă, a făcut nu de mult timp o inovație 
care a adus o economie antecalcu- 
tată de peste 57.000 Iei.

Un număr tot mai mare de 
■cursanti, printre care Marian V'a- 
•sile, Ghiță Hie, Joja Pavel, Avram 
Traian de la Exploatarea „Gh. Do- 
ja“, Man Eugen, Maneasă Simion, 
Chirilă loan, Crișan Iulian, de la 
■Complexul C.F.R, Teiuș-Coșlariu și 
multi alții, aplicînd în viață cele în
sușite în formele de învățămînt de 
partid, au făcut valoroase propu
neri pentru îmbunătățirea procesu
lui de producție. Asemenea exemple 
pot fi date multe.

La rezultatele obținute în învăță- 
mîntul de partid o mare contribuție 
au adus-o propagandiștii care 
printr-o muncă perseverentă au fă
cut ca lecțiile să fie cît mai atrac
tive, să dea rezultate tot mai bune. 
Printre aceștia șe numără și tova
rășii Ordean Nicodim de la Atelierul 
OKiiral de reparații din Alba lulia, 
Birnbea Viorel de la C.F.R. Asam
blare, inginera Vădeau Maria de 
fa fabrica „Ardeleana" și mulți alții.

Unele organizații de bază, ca 
cele de la I.C.R.A., Agrosem, I.R.I.C. 
și altele, n-au acordat întotdeauna în 

•cursul anului atenția cuvenită în
vățământului de partid, din care 
cauză nici rezultatele nu sînt cele 
mai bune.

In perioada actuală, esențial este 
ca atît consultațiile ce se organizea
ză acum cît și convorbirile recapitu
lative să asigure însușirea proble
melor de bază ale marxism-îeninis- 

•mului în strînsă legătură cu probleme- 
îe|Celeimai actuale ale politicii parti
dului nostru. Este necesar să fie 
mai departe combătute tendințele 
care se mai manifestă în unele 
cercuri sau cursuri de a prezenta 
problemele teoretice într-un mod 
abstract, general, de a trata cu su
perficialitate sarcinile concrete, spe
cifice raionului și întreprinderii reș- 
nective. Grija pentru legarea strînsă 
a teoriei de practică trebuie să ducă 

IN CLIȘEU : Mulgătoarea fruntașă Avram Maria de la G.A.C. Ciu
ruc. obține de la vaca Lenttța, zilnic cîte 20 litri lapte.

la evitarea înțelegerii simpliste a 
acestei legături. Trebuie să se în
țeleagă că eficacitatea propagandei 
crește prin lămurirea problemelor 
practicii sub latura lor teoretică 
principală.

Un loc important în discuțiile re
capitulative trebuie să-1 ocupe dez
baterea raportului prezentat la se
siunea extraordinară a Marii Adu
nări Naționale, document de excep
țională însemnătate teoretică și 
practică în care se face bilanțul rea
lizărilor obținute de poporul nostru 
sub conducerea partidului. Pentru 
aprofundarea tuturor problemelor 
din programul de învățămînt de 
partid este necesar ca discuțiile re
capitulative să fie organizate în 2-3 
ședințe de cerc.

încheierea anului de învățămînt 
de partid nu trebuie să însemneze 
o stagnare în munca de ridicare a 
nivelului politic al oamenilor muncii. 
Pentru aceasta, pînă la deschiderea 
noului an școlar în învățămintul de 
>artid organizațiile de partid atît de 
la oraș cît și de la sate au datoria 
să organizeze lunar expuneri te
meinic pregătite pe diferite teme 
nrin care să fie lămurite problemele 
esențiale ale politicii interne ale 
partidului nostru, precum si proble
mele privind situația internaționa
lă. îndeosebi prin aceste expuneri să 
se explice maselor de oameni ai 
muncii în ce constă tăria sistemului 
mondial socialist si cum acesta se 
dezvoltă și se întărește continuu.

Hotărîrea plenarei C. C. al P.M.R. 
din 23-25 aprilie a.c. pune sarcini deo
sebit de importante în domeniul 
muncii educative, de aceea organi
zațiile de partid au datoria să ia 
de îndată măsuri pentru traducerea 
ei în viață.

In vederea ridicării nivelului po
litic al candidaților și noilor mem
bri de partid, precum și al activu
lui fără de partid,f la sate trebuie să 
se organizeze sistematic convor
biri legate de caracterul și rolul de 
conducător al partidului, îndatori
rile și drepturile membrilor de partid, 
trăsăturile morale ale comuniștilor, 
precum și pe alte probleme legate de 
viața internă de partid.

îndată după încheierea anului șco
lar în învățămintul de partid, or
ganizațiile de partid trebuie să ana
lizeze în adunări generale modul 
cum s-a desfășurat acesta, punin- 
du-se accent deosebit pe conținutul

MIRON BETEA
Directorul Cabinetului de partid 
al Comitetului raional de partid 

Alba
(Continuare în pag. 4-a)

In acest an, sețctorul taurin al gos
podăriilor colective din raionul nos
tru trebuie să cunoască o puternică 
dezvoltare, atît prin cumpărări cît 
și prin reținerea de prăsilă a celor 
mai valoroși produși. In vederea 
cumpărărilor de animale statul a 
acordat gospodăriilor colective în
semnate credite în condiții deosebit 
de avantajoase. Astfel numai pentru 
cumpărări de vaci, juninci și vițele 
pe anul acesta s-a acordat un cre
dit de peste 3.350.000 lei. Efectivele 
de taurine proprietate obștească vor 
trebui să crească pînă la sfîrșitul a- 
nului cu 756 vaci și juninci și cu 
peste 1.700 de vițele.

Colectiviștii clin Micești acordă o 
deosebită atenție îngrijirii și întreți
nerii culturilor. Munca lor este răs
plătită din belșug. In fiecare an ei 
obțin producții tot mai sporite la 
hectar.

Una dintre preocupările de seamă 
ale colectiviștilor din Micești este 
grădina de legume, care în acest an 
este mult mărită și va aduce veni
turi tot mai mari. încă de pe acum

Șefa de echipă Muntean Li- 
via (dreapta) de la G.A.C. Te- 
iuș, obține rezultate deosebite 
cu echipa pe care o conduce.

Trebuie acordată 
mai multă atenție îngrijirii 

vacilor de lapte
Una dintre ramurile care aduc ve

nituri mari gospodăriilor colective 
sînt și fermele de vaci. Acestea însă 
trebuie îngrijite și furajate cu multă 
atenție pentru a se obține rezultate 
bune și producții mari de lapte.

In multe gospodării colective din 
raionul nostru s-au obținut rezul
tate mulțumitoare și în acest an. De 
exemplu, gospodăria colectivă din 
Micești, pe primele 5 luni, a obți
nut o producție medie de 1.100 li
tri lapte, iar gospodăria colectivă 
din Benic 940 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, ceea ce ne face să 
credem că pînă la sfîrșitul anului 
producția de lapte planificată va 
fi îndeplinită și chiar depășită.

Sînt însă și unele gospodării, ca 
Pețelca, Hăpria, [ghiu și altele, un
de producția de lapte este mult sub 
posibilități, lucru ce trebuie să dea 
de gîndit consiliilor de conducere și 
să ia de urgență toate măsurile pen
tru a schimba această stare de lu
cruri, deoarece au toate condițiile 
necesare.

Cumpărarea animalelor-problemă la ordinea zilei
Consiliile de conducere ale multor 

gospodării colective din raion au 
acordat atenția cuvenită acestei im
portante acțiuni pentru dezvoltarea 
sectorului taurin proprietate obșteas
că, reușind să obțină unele rezultate 
bune. Pînă în zilele trecute s-au 
cumpărat peste 260 de vaci și 400 
vițele.

Bine s-au orientat gospodăriile 
colective din Berghin, Ciugud, Stra
ja, Stremț, Micești, Teiuș și altele 
care au cumpărat din timp în cea 
mai mare parte efectivele planificate 
de vaci și vițele. Acum cînd hrana 
vacilor de lapte în mare parte este 
asigurată de pășune, se vor putea 
obține cantități sporite de lapte ca
re, valorificate, vor acoperi o mare 
parte din costul animalelor. De pil
dă, gospodăria colectivă din Stremț 
și-a cumpărat 31 de vaci din cele 
38 planificate, cea din Straja a cum
părat 17 vaci din 22 și multe alte 
gospodării, ca cele din Micești și 
Teiuș, care au cumpărat în întregi
me numărul de vaci planificat. Și la 
cumpărarea vițelelor s-a văzut o 
preocupare de seamă din partea mul
tor gospodării, cum sînt cele din 
Alba lulia, Ighiel, Pețelca și Căpud, 
care au cumpărat cea mai mare 
parte din vițelele planificate.

Dacă în gospodăriile colective a- 
mintite mai sus s-a văzut o preocu

au început să se vadă rezultatele 
prin vailorifiicjarea legumelor tim
purii. Numai în cîteva zile colecti
viștii de aici au valorificat gulioare 
și ceapă verde în valoare de peste 
5.000 lei. Peste cîteva zile vor în
cepe și recoltatul cartofilor de vară, 
care de asemenea sînt foarte frumo
și, iar valorificați aduc venituri bă
nești foarte mari colectiviștilor.

------------------ ««------------ ------
La re&oltatul furajelor

An de an colectiviștii din raionul 
nostru acordă tot mai multă grijă 
pentru o cît mai bună furajare a a- 
nimalelor în scopul obținerii de pro
ducții sporite de laipte și carne, 
'.lari suprafețe de lucerna și trifoi 
au fost asigurate și în acest an de 
către toate gospodăriile colective. 
Recolta fiind bogată și timpul priel
nic, harnicii colectiviști din majo

Construirea adăposturilor pentru 
animale în centrul preocupării

Una dintre principalele sarcini 
care trebuie să fie în permanență în 
centrul preocupării consiliilor de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve din raionul nostru este asigura
rea de adăposturi corespunzătoare, 
din timp, pentru animalele a căror nu
măr este în continuă creștere.

îndrumați și sprijiniți cu toată 
răspunderea de organizația de partid 
și de sfatul popular al orașului, co
lectiviștii din Alba lulia, printr-o 
mai bună organizare a muncii și 
prin folosirea în măsură tot mai 
mare a posibilităților locale, au reu

pare în cumpărarea animalelor, tre
buie să arătăm, totuși, că avem și 
unele gospodării a căror consilii de 
conducere nu acordă atenție cuveni
tă organizării și folosirii comisiilor 
pentru cumpărarea animalelor. Nu
mai așa se explică faptul că la une
le gospodării se tărăgănează în mod 
nejustificat cumpărarea vacilor și 
a vițelelor din creditele acordate de 
stat. De exemplu, gospodăria colec
tivă din Benic, pînă la această dată, 
a cumpărat doar 7 vaci din 25 și 6 
vițele din cele 90 planificate, iar la 
Henig s-au cumpărat 8 vaci față de 
25 și 10 vițele față de 70 cît au pla
nificat. Și mai rău se prezintă si
tuația în gospodăriile colective din 
Bărăbant, Ighiu, Bucerdea Vinoasă, 
Oarda și Țelna, care pînă la această 
dată nu au făcut aproape nimic în 
această problemă.

Totuși, dacă s-a văzut o preocu
pare din partea consiliilor de condu
cere în cumpărarea animalelor din 
credite, în mod cu totul ne justificat 
se desfășoară ritmul de procurare a 
animalelor planificate din fonduri 
proprii, unde din totalul de 220 cîte 
au fost planificate, au fost cumpă
rate abia 32 capete și acestea numai 
în cîteva gospodării ca Berghin, He
nig și Obreja, iar altele ca Mi
halț și Oarda de Jos pînă la 
această dată nu au cumpărat nici 

bogată de struguri
In acest an, așa după cum se pre

zintă viile gospodăriilor colective 
din raionul nostru pînă în prezent, 
se poate afirma cu toată încrederea 
că producția de struguri la hectar 
va fi o producție record, cum n-a 
fost de mai mulți ani. Insă, pentru 
a menține recolta ce se arată, tre
buie executate încă multe lucrări în 
vie. Și, acest lucru a fost înțeles pe 
deplin de către colectiviștii din Bu
cerdea Vinoasă, Cricău, Ighiu și al
te gospodării care posedă suprafețe 
mai mari de vie. De executarea la 
timp a unor lucrări depinde în mare 
măsură producția de struguri. Una 
dintre aceste lucrări este stropitul 
viilor, lucrare care se execută de 
cîte ori este nevoie. Prima stropire’ 
trebuie executată în aceste zile îna
inte de înflorirea strugurilor.

Colectiviștii din Bucerdea Vinoa
să au și terminat prima stropire. 
Trebuie desfășurată o muncă inten
să și la celelalte unități pentru a 
termina grabnic această lucrare.

ritatea gospodăriilor colective, mun
cesc de zor la recoltatul acestor fu
raje de bază.

Pînă în prezent, gospodăria co
lectivă din Galtiu a recoltat lucerna 
de pe suprafața de 31 ha, cea din 
Totoi, de pe 29 ha, iar în gospodă
riile din Vințul de Jos, Gailda de Jos 
și altele se lucrează de zor la cosi
tul trifoilienelor. ,

♦♦-------------------

șit să construiască și în acest an 
un nou grajd pentru 100 capete. Zi
dăria fiind terminată, harnicii co
lectiviști lucrează acum la lemnă
rie. Tot aici se lucrează de zor și la 
acoperirea maternității noi pentru 
50 scroafe. In acest an, se va cons
trui și o îngrășătorie de 200 porci, 
pentru care au și început pregătirile.

Printre colectiviștii fruntași care 
muncesc cu multă însuflețire la lu
crările de construcții se numără tov. 
Popa loan, Gligor Paraschiva, Chi
rilă Șofron și alții.

un animal din fonduri proprii, deși 
au planificat să cumpere în acest 
an un număr însemnat.

O deosebită atenție trebuie acor
dată gospodăririi și folosirii sumelor 
de bani destinate procurării anima
lelor din fondurile proprii și din 
creditele acordate de stat. Aici, ca 
exemplu bun se poate da gospodăria 
colectivă din Galda de Jos care a 
cumpărat 21 de vaci și juninci cu 
suma de lei 57.200 și altele ca Drîm- 
bar, Pețelca și Totoi, care au gos
podărit bine banii și au cumpărat 
animale la prețuri avantajoase. Nu 
același lucru se poate spune însă 
de gospodăriile colective din Ber
ghin, Galtiu și altele, care au oferit 
cu multă ușurință prețuri mari pe 
animalele cumpărate, depășind ta
riful stabilit.

Consiliile de conducere ale gospo
dăriilor colective trebuie să foloseas
că cu cît mai multă chibzuință cre
ditele acordate de stat, precum și 
fondurile proprii și să ia cele mai 
eficace măsuri pentru grăbirea cum
părărilor de animale, astfel ca pla
nul să fie în cel mai scurt timp în
deplinit. Comitetul executiv al con
siliului agricol raional va trebui să 
asigure o mobilizare mai operativă 
a colectiviștilor la îndeplinirea pla
nului de cumpărări de animale, pen
tru ca toate gospodăriile colective 
din raion să-și creeze încă din acest 
an puternice ferme de vaci și v'țele.

G. SZABO



Pag.

Actualități din țările socialiste Toata atenția încheierii anului școlar 
în învățămîntul de partid

u- *■s- s-1 Hidrocentrală dirijată de automat
Ușile hidrocentralei de pe rîul 

Karamîș stau închise de cinci ani. 
Aici nu vin să lucreze nici ingineri, 
nici dispeceri. Despre starea și func
ționarea agregatelor și diferitelor 
instalații ale hidrocentralei comuni
că prin telefon un aparat rare se 
numește „autoraportor". Pentru a- 
ceasta este suficient să se formeze 
numărul respectiv al telefonului ur
ban la care a fost conectat aparatul 
automat.

Conducerea de la distanță a procesului 
de elaborare a oțelului

Specialiștii de la centrul de cal
cul al Academiei de Științe din 
R. S. S. Ucraineană au construit o 
instalație pentru conducerea de la 
dinstanță a procesului de ela
borare al oțelului. In cursul ex
periențelor, cu ajutorul acestei in

Satul eston iși schimbă înfățișarea
Satul eston își schimbă înfățișa

rea. In cele 800 de colhozuri și sov
hozuri ale republicii s-a, început 
construirea unor așezări de tip oră
șenesc pe baza unor planuri gene
rale de construcții’ sătești, elaborate 
special în acest scop. Lucrările se 
vor termina în 1970.

S-au construit sau se află în curs 
de construcție circa 5.000 de case, 
85 de cluburi, un mare număr de 
creșe și grădinițe de copii, școli, spi
tale și diferite instituții cultural-so- 
ciale de tip orășenesc. La lucrări se 
folosesc metode industriale, panouri 
și blocuri mari.

Prototip al noului sat eston îl 
poate constitui centrul colhozului 
,.Eduard Wilde** din raionul Rakve- 
res. In satul Paiusti, unde este si
tuat acest colhoz, în locul cocioabe

r. d. Germana | Noi zăcăminte de gaze naturale
In cursul unor explorări geologi

ce, expert” germani și sovietici au 
descoperit la Ruedersdorf, la est de 
Berlin, noi zăcăminte de gaze na
turale. Captarea gazelor a fost e- 
fectuată imediat, în vederea exploa
tării lor industriale.

R. D. Germană dispune de mari 
zăcăminte de gaze naturale. Numai 
în regiunea Erfurt exploatarea ga
zelor se face într-un asemenea ritm

Telegramele de presă au anunțat- 
zilele trecute că S.U.A. transformă 
Libia într-o bază racheto-nucleară 
și că, în acest scop, la baza milita
ră de aviație Wilus Field de lîngă 
Tripoli se fac vaste lucrări pentru 
instalarea unor rampe de lansare a 
rachetelor. Vestea nu a surprins pe 
nimeni. Libia se află de multă vre
me în atenția Pentagonului. Cu zece 
ani în urmă a fost semnat la Ben- 
gazi un acord îln baza căruia S.U.A. 
au dobîndit dreptul ca, pe lîngă lăr
girea bazei Wilus Field, înființată 
mai de mult, să creeze noi baze ae
riene pe pămîntul țării deșerturilor, 
cum este denumită Libia.

Wilus Field — „pămînt 
american*4

Libia, care după ctirii declara prin 
1953 John Foster Dulles, fostul se
cretar al Departamentului de Stat 
a merican, „este situată pe poziții- 
cheie ale litoralului mediteranian al 
Africii de nord“, și ale cărei țărmuri 
se îlntind pe o distanță de circa 
2 j'TG de kilometri, cu multe golfuri 
și porțuri practicabile, a atras de 
multă vreme pe strategii atlantici. 
Aceștia au căutat să adapteze teri
toriul Libiei planurilor lor agresive, 
încă din timpul celui de-al doilea 
război mondial. Anglia a creat baze 
militare la Bengazi, Tobruk, El A- 
dem și în alte locuri. Ea a fost ne
voită să împartă punctele strategi
ce cu S.U.A. și baza de la Wilus 
Field este unul din aceste puncte. 
Baza este înconjurată de un zid 
înalt de beton, avînd deasupra trei 
rînduri de sîrmă ghimpată. Nici un 
libian nu știe ce se întîmplă dincolo 
de aceste ziduri. Wilus Field este

In cazul de defectare a instalații
lor aparatul anunță despre aceasta 
în mod automat pe dispecerul prin
cipal.

Această instalație își va găsi o 
largă aplicare în secțiile automati
zate ale diferitelor uzine, 'a căile 
ferate și în posturile maritime și flu
viale, pretutindeni unde sînt nece
sare informații sigure cu privire la 
funcționarea unei instalații sau al
teia.

stalații a fost condus de la Kiev pro
cesul de elaborare a oțelului în- 
tr-una din secțiile uzinei siderurgice 
din Dneprodzerjinsk. Această expe
riență are un mare viitor, fiind uni
ca în practica mondială.

lor sărăcăcioase cu acoperișuri din 
paie, rămase de la Estonia burghe
ză, se înalță acum de-a lungul stră
zilor largi, asfaltate, case de piatră 
cu mai multe apartamente, în care 
există băi, încălzire centrală, apă 
curentă ?i alt confort specific locuin
țelor de la orașe.

La marele magazin universal al 
satului, colhoznicii pot cumpăra tot 
ce au .nevoie: produse alimentare, 
îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilă, 
televizoare, motociclete etc. Alături 
de magazin s-a deschis o braserie, 
iar în centrul colhozului un club cu 
sală de cinematograf și o galerie de 
tablouri. In sat s-au amenajat scua- 
ruri, alei cu pomi.

.Asemenea schimbări au loc în pre
zent în multe sate ale Estoniei.

încît pînă în 1965 ea va atinge 60 
de milioane metri cubi anual.

Din Langensalzc (regiunea Er
furt), gazul natural captat este 
transportat într-o conductă de 40 
km pînă la uzinele industriale din 
Eisenach.

Potrivit experților, aproximativ 
două treimi din subsolul R. D. Ger
mane conține zăcăminte importante 
de gaze naturale.

in fața hărții

Llhie — țară a deserturilor
„pămînt american1*. S.U.A. au reu
șit să arendeze pe timp de 20 de 
ani acest teritoriu. Multă vreme au 
circula* în jurul bazei fel de fel de 
zvonuri, mai ales în legătură cu fap
tul că americanii ar fi adus acolo 
arme atomice? Acum lucrurile s-au 
limpezit. Wilus Field nu va fi doar 
o simplă bază aeriană. Pentagonul 
va instala rampe de lansare a ra
chetelor cu încărcături atomice.

Cel mai scăzut nivel 
de trai din lume

Așezată pe coasta mediteraniană 
a Africii între R.A.U. și Sudan la 
răsărit, Tunisia și Algeria la apus, 
Niger și Ciad la miază-zi, Libia are 
o suprafață de 1.760.000 kmp — tot 
atit cît Franța. R.F.G., Italia ți Spa
nia laolaltă. Numai o fășie îngustă 
a literalului este locuită, restul țării 
fiind un nesfirșit deșert.

înapoierea economică a țării, mi
zeria, în care se zbate poporul libian se 
explică nu numai prin sărăcia pămîn- 
tuitr acestei țări a deșertului. Libia 
a fost călcată și jefuită de-a lungul 
vremii de nenumărați cotropitori, 
încă îr. secolul al XVI-lea ea a Că
zut pradă năvălitorilor turci, care 
au stapînit-o timp de aproape patru 
secole. La sfîrșitul veacului al 19- 
lea, în timpul împărțirii Africii de 
către colonialiști, Libia a devenit o- 
biect de dispută între puterile euro
pene. Câpătînd pînă la urmă încu
viințarea tacită a celorlalți preten
dent', Italia a început în 1911 co

R. P. Polonă | SILEZIĂ - 
inima industriei poloneze

Silezia Superioară este una din 
cele mai mari regiuni industriale ale 
Poloniei populare. Silezia înseamnă 
oțel, înseamnă cărbuni și laminate, 
mașini și progres tehnic, ea este o 
adevărată forjă a industriei polone
ze. o pepinieră de cadre cu înaltă 
calificare.

Silezia Superioară ocupă o supra
față nu prea mare, care reprezintă 
numai trei la sută din întregul te
ritoriu al Poloniei. Totuși, ea dă pes
te 25 Ia sută din întreaga producție 
industrială a tării. Polonia primește 
de aici peste 85 la sută din extrac
ția de cărbune, 75 1a sută din pro
ducția de oțel, peste 50 la sută din 
producția de cocs și mai bine de 25 
la sută din producția de energie e- 
lectrică. In întreprinderile industria
le din Silezia lucrează aproximativ 
25 la sută din numărul total al mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor 
polonezi.

Minerii, metalurgiștii. chimiștii și 
constructorii de mașini din Silezia 
au primit anul trecut 50.000 de lo
cuințe noi. Pentru tinerii locuitori 
ai Sileziei Superioare s-au construit 
60 de școli.

Planuri și mai grandioase sînt 
prevăzute pentru anul în curs. Re
zultatele obținute de oamenii muncii 
din Silezia Superioară în primele 
luni atestă că și aceste planuri vor 
fi traduse cu succes în viață.

R. P. D. Coreeană

Construcția de locuințe 
la Phenian

In primele trei luni ale anului cu
rent la Phenian, s-a început constru
irea a 6.200 de apartamente din 
care 3.000 au și fost date în folosin
ța oamenilor muncii.

Sub lozinca 4 apartamente de fie
care constructor pe an, lucrările pen
tru înălțarea de noi blocuri de lo
cuințe iau pe zi ce trece amploare 
în orașul Phenian. Montării celei 
de-a doua părți a construcțiilor de 
locuințe din raionul central au ob
ținut un asemenea ritm care le per
mite să dea anual 5,15 apartamente 
de fiecare constructor.

In perioada postbelică construc
torii din Phenian au dat în folosință 
4.820.000 m.p. de suprafață locuibi
lă și instituții social-culturale.

tropirea colonială a Libiei pe care 
n-a terminat-o decît în 1932, ca ur
mare a rezistenței opuse de triburile 
libiene, a căror vitejie este cunoscu
tă din antichitate. Numai prin min- 
ci’ici șl prin coruperea vîrfurilor feu
dale libaneze a reușit Italia să sub
juge țara. In cel de-al doilea război 
mondial, țara deșerturilor a lost o- 
cupată de trupele engleze, franceze 
și americane.

Colonialiștii au lăsat în urmă, ca 
în toate locurile pe unde au trecut, 
sărăcie și mizerie. Proclamarea in
dependenței țării la 24 decembrie 
1951 nu a schimbat cu mult situația 
grea a populației. La o ședință a 
Consiliului economic și social al 
O.N.U., reprezentantul Libiei de
clara acum cîțiva ani că populația 
țării are cel mai Scăzut nivel de trai 
din lume și că aproximativ 90 la 
sută dintre îibieni sînt analfabețî. 
Dacă excludem fabrica textilă de la 
Tripoli și cele cîteva mici întreorin- 
deri prelucrătoare, Libia nu are de 
fapt industrie. Peste 80 la sută din 
nopulație se ocupă cu agricultura. 
La sate s-au păstrat încă rînduielile 
semifeudale, iar în unele regiuni — 
rămășițe ale orînduirii tribale. Ță
ranii sînt nevoiți să dea feudalilor 
cea mai mare parte din recoltă. De 
fapt, singura provincie unde se poa
te practica cît de cît agricultura este 
Tripolitania, populația din Cirenai-1 
ca ocupîndu-se cu creșterea nomadă 
a vitelor, iar în Fezzan viața ne- 

fiind posibilă decît în rarele oaze.

(Urmare din pag. 3-a)
lui. Pe baza unei analize temeinice, 
pe baza sarcinilor trasate de partid 
în legătură cu îmbunătățirea conti
nuă a muncii de propagandă, este 
necesar ca organizațiile de partid să 

I ia măsurile cele mai potrivite pentru 
continua ridicare a nivelului învăță- 
mintului.

Să depunem toată străduința pen

AUTOBAZA I.R.T.A. ALBA IULIA
4 Pune la dispoziția instituțiilor și organizațiilor 4

de masă autobuze confortabile și de mare J
capacitate pe orice distanți pentru excursii.

Pentru excursiile organizate în grupuri 7
V =—. se acordă mari reduceri tarifare, f
V Doritorii se pot adresa conducerii Autobazei Y
V prin comenzi scrise. Informații se dau zilnic Y
{= la sediul Autobazei sau la telefon 451 —452.. =J
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ȘCOALA PROFESIONALA DE MECANICI AGRICOLI 3
ALBA IULIA—REGIUNEA HUNEDOARA

ANUNȚA
că recrutează pentru noul an școlar 1962/1963 

TIM C DI absolvenți a 7 clase
I IN L l\ I nătate perfectă și
1 111 IL4 1 \ w.{ rrotnri în ntYiH

înscrierile

absolvenți a 7 clase elementare cu o să- —xx _s cu dorința Să devină 
mecanizatori în agricultură, avînd domici
liul stabil în cuprinsul regiunii Hunedoara 
la examenul de admitere se fac la unitățile 
S.M.T. din raza de domiciliu a candidatului, 
unde sînt afișate detailat toate condițiunile 
de acte și m ate r i i I e ce se cer la examen.s
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| | O.C.L COMERȚ MIXT ĂLBÂ IULIA | |
FACE CUNOSCUT CONSUMATORILOR CĂ:

I IN MAGAZINUL „autoservire” | 
| ȘI IN MAGAZIN01 „LACTATE” | 

DIN STRADA UNIRII
4 se desface zilnic lapte proaspăt către consumatori 

pe baz ă de abonament, la orele dorite! j
Abonamentele pe durata solicitată de cumpărători 

se achită odată cu întocmirea abonamentului.
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Curmalul este singurul prieten al lo
cuitorului oazelor de pe întinsele de- 
șerturi.

Libia se trezește...
Situația economică grea în care 

se zbate Libia, transformarea ei 
într-o bază atomică americană, con
stituie piedici serioase în lupta pen
tru mai bine a poporului libian. A- 
ceste piedici nu sînt însă de netrecut. 
Poporul libian începe să-și dea sea
ma care îi sînt dușmanii. Se fac au
zite tot mai des și mai puternic gla
surile care cer să se pună capăt în- 
feudării țării de către monopoluri, 
staționării trupelor străine, existen
ței bazelor aducătoare de moarte. In- 
trebîndu-se cu ce s-a ales poporul 
libian de pe urma încheierii de a- 
corduri militare cu americanii și 
englezii, ziarul „Al Libyi“ scria: „cu 
nimic altceva decît cu depozite de 
armament aducătoare de moarte și 
cu vuietele infernale ale avioanelor 
care ne amenință existența'*. Libia 
se trezește la viață. Acum doi ani 
a fost înființat Consiliul pentru dez
voltarea economică a țării, care a 
elaborat proiectul primului plan de 
cinci ani, au fost înființate diferite 
organisme care vor controla activi
tatea societăților străine. Recent s-a 
făcut primul pas spre scuturarea ju
gului exploatator în industria petro
lului. înființîndu-se prima societate 
petrolieră libiană. In ciuda prejudi
ciilor aduse de colonialiștii de ieri și 
de neocolonialiștii de azi, Libia își 
concentrează forțele pentru crearea 
unei economii proprii, pentru dobîn- 
direa unei depline suveranități și in
dependențe naționale, pentru o viață 
mai bună. 

tru asigurarea unei tot mai bune or
ganizări și desfășurări a învățămîn- 
tului de partid, astfel încît in anul 
de învățămînt de partid ce urmează 
să contribuim din plin Ia ridicarea 
nivelului politico-ideologic al mem
brilor de partid, să asigurăm creș
terea rolului lor de avangardă în 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului nostru.
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| UZINELE METALURGICE I 

| _ CHIMICE ZLATNA | 
1 Raionul Alba, reg. Hunedoara I 4 

i AN6AJEAZÂ: [ 
| în condițiile H. C. M. f 

1 1063/1961 în ce privește | 
f stagiul, studiile și re- | 
1 munerația, următorul | 
f personal:

I = ingineri chimiști | 
J g inginer mecanic | 
j H inginer energetic I 
f Cererile se adresea- g 
1 zâ direct conducerii | 
1 Uzinelor metalurgice | 

chimice - Zlatna.
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Ăbonați-vă la ziarul
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