
Să ne pregătim cu întreaga răspundere 
pentru campania de recoltare

Ne apropiem cu fiecare zi tot mai 
mult de perioada strîngerii și depo
zitării recoltei. Pentru fiecare om 
al muncii din agricultura raionului 
această campanie trebuie să consti
tuie un și mai puternic mijloc de 
mobilizare, deoarece este bine știut 
că fiecare zi pierdută în campania 
de recoltări ne poate păgubi de în
semnate cantități de produse. Iată 
de ce, paralel cu lucrările de întreți
nere, pregătirea temeinică a cam
paniei de recoltare trebuie să fie 
pusă pe primul plan în perioada ac
tuală.

In raionul nostru, atît în gospo
dăriile de stat, S.M.T. și gospodă
riile colective, cit și în proprietatea 
unor cetățeni particulari sînt un în
semnat număr de batoze și tractoa
re, care vor trebui să lucreze în ac
tuala campanie cu întreaga lor ca
pacitate. In gospodăriile colective, de 
pildă, există la ora actuală aproape 
.30 de batoze și un număr însemnat 
de tractoare. Dovedind o preocupa
re deosebită pentru pregătirea în 
vederea strîngerii recoltei, colectivul 
de muncă de la S.M.T. Alba a ra
portat de curind că a terminat de 
revizuit și reparat întreg parcul de 
tractoare, combine, batoze și celelal
te utilaje cu care va lucra în cam- 
PUKK. Mai mult, în vederea ridicării 

tractoriștilor ce vor lucra 
la Recoltări, s-a făcut instruirea și 
repartizarea lor pe gospodării, sta- 
biiindu-se totodată viteza zilnică de 
lucru. Și în gospodăriile de stat sta
diul pregătirilor e înaintat.

Pe întregul raion însă situația 
pregătirilor nu e de Ioc mulțumi
toare. Pină la data de 13 iunie a.c. 
gospodăriile colective din raion a- 
veau reparate abia 7 batoze. Sin
gură gospodăria colectivă din Ciu- 
gud datorită preocupării a terminat 
reparatul celor 3 batoze și al trac
toarelor. încolo trebuie arătat că 
pînă în prezent atît consiliile de 
conducere cît și sfaturile populare 
au neglijat în mod nepermis efec
tuarea reparațiilor. Gospodăria co
lectivă din Henig, deși are de repa
rat două batoze și un tractor, încă 
n-a început reparatul la nimic, în 
timp ce la Stremț din cinci batoze 
abia sînt reparate două, la Teiuș din 
patru tot două. Nici la Vințul de 
Jos, la Mihalț și Șard reparatul ba
tozelor si tractoarelor n-a fost ter- 
m;nat. Trebuie arătat că sînt mult 
rămase în urmă și reparațiile la ba
tozele particulare. De această se
rioasă rămînere în urmă se fac vi
novate în primul rînd comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare co
munale, care n-au luat măsuri pen- 

urgentarea acestor lucrări, spre 
Jw u ajunge ca acum la jumătatea 
lunii iunie să fie reparată abia o 
batoză din cele peste 20 proprietate 
particulară.

Luînd măsuri pentru intensifica
rea la maximum a reparării și pre
gătirii pentru recoltare, consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve, comitetele executive ale sfaturi
lor populare comunale au datoria de

La Mihalț și Cricău Două magazine noi date în folosință
Cti fiecare zi ce trece, cooperația 

de consum din raionul nostru ia o 
dezvoltare tot mai mare. Volumul 
mărfurilor ce se desface azi prin u- 
nitățile cooperației de consum este 
de necomparat cu cel desfăcut cu 
10 ani îh urmă. Numai în primul 
trimestru al acestui an volumul măr
furilor desfăcute a fost cu 7 la sută 
mai mare decît perioada corespunză
toare a anului trecut. Prin măsurile 
luate de U.R.C.C., cu sprijinul mul
tilateral primit din partea organi
zațiilor de partid, se schimbă tot mai 
mult în satele raionului și aspectul 
unităților.

Alături de magazinele mari și fru
moase inaugurate în ultimii ani la 
Pețelca, Beldiu, Benic, Hăpria, Fe- 
neș, Presaca, Galați și altele, du
minica trecută s-a consemnat darea 
în folosință a încă două magazine 
noi — la Mihalț și Cricău. Cons
trucția acestor două magazine a 
pornit din nesecatul entuziasm al 
oamenilor. La îndrumarea' organi
zațiilor de partid, în cadrul unor 
adunări, membrii cooperatori auho- 
tărît să construiască noi localuri 
mai încăpătoare, pe măsura volu
mului mare, de mărfuri ce-1 primesc 
azi satele noastre. S-au format încă 
atunci comitete de inițiativă. Și mun
ca a început. Uniunea raională a 

a acorda o atenție sporită calității 
executării reparațiilor, spre a înlă
tura definitiv cazuri ca cele petre
cute anul trecut la Sintimbru, Gal- 
tiu, Ighiu și alte comune și sate, 
unde batozele n-au fost bine repa
rate, lucrînd cu mari întreruperi.

In vederea recoltărilor e nevoie să 
fie reparate drumurile de cîinp, po
dețele în mod special, atelajele pen
tru transportul griului la arie. E- 
xemplul gospodăriei colective din 
Micești, care a confecționat tuburi 
de ciment și a reparat toate pode
țele de la drumurile din cîmp tre
buie urmat și de către gospodăriile 
colective din Șard, Teiuș, Ighiu, Bu- 
cerdea și altele, care au încă dru
muri și podețe care, dacă dă o ploa
ie mai mare, devin impracticabile, 
provocînd greutăți în transportul 
recoltei.

O atenție sporită trebuie acordată 
asigurării spațiilor de depozitare a 
recoltei. încheierea colectivizării a- 
griculturii raionului ridică în aceas
tă direcție sanyni sporite, în mod 
special în ridicarea unor construcții, 
pentru a asigura înmagazinarea și 
buna păstrare a recoltei. Aceasta 
însă va fi desigur o problemă care 
pentru viitor va trebui să stea în 
centrul atenției conducerilor gospo
dăriilor agricole colective. Dar tim
pul nu stă pe loc și va trebui să 
stringem recolta peste 3-4 săptămî- 
ni. De aceea trebuie să facem totul 
ca prin posibilitățile locale să sea- 
menajeze spațiile existente, elimi- 
nind complet lipsuri ca cele din a- 
nul trecut cînd, nefiind luate măsu
rile pentru asigurarea spațiului de 
depozitare, a fost nevoie să se de
poziteze produsele în săli des
tinate altor scopuri ca la .Mi
halț, Șard și Vurpăr. Pentru a nu 
se mai repeta asemenea practici 
consiliile de conducere ale acestor 
gospodării ca și a altora cu lipsă 
de spațiu, cu sprijinul concret al 
sfaturilor populare, trebuie să des
copere rezerve de spațiu existent în 
fiecare comună și sat și pe baza ne
cesităților să ia măsuri pentru repa
rarea, curățirea și dezinfectarea e- 
xemplară a fiecărui loc unde ur
mează să se depoziteze recolta. Cu 
multă răspundere va trebui să pre
gătească bazele de recepție spațiile 
pentru depozitarea produselor ce 
urmează a fi preluate din contrac
tări. Ele sînt datoare să asigure o 
ireproșabilă muncă a întregului per
sonal din baze pe toată perioada de 
preluare a produselor.

Este în interesul tuturor ca strin
ger ea recoltei bogate din acest an 
să se facă fără nici o pierdere. De 
aceea timpul care ne-a mai rămas 
pină la începerea marii bătălii a re
coltărilor trebuie folosit pentru gră
birea cu toate forțele a pregătirii 
tuturor agregatelor ce vor lucra în 
campanie, pentru asigurarea strîn
gerii și depozitării recoltei la timp 
și în cele mai bune condiții, astfel 
ca nici un bob din plinea poporului 
muncitor să nu se piardă.

sprijinit intens realizarea construc
țiilor, contribuind cu materiale și 
fonduri bănești ce trec de 110.000 
lei la Mihalț și peste 100.000 lei la 
Cricău. Au muncit cu entuziasm și 
oamenii. La Mihalț s-au prestat în 
perioada construcției peste 1.200 ore 
muncă cu brațele și peste 250 ore 
muncă cu atelajele la transporturi, 
evidențiindu-se în mod deosbit mem
brii cooperatori Drăgan Florean, 
Silvășan Gh., Hondroman Maria,
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tonaj sporit

1962, au fost ‘remorcate cu

Trenuri cu

cadrul cooperativei meșteș-^ă- 
„Progresuî" se desfășoară o

Brigăzile de mecanici și fochiști 
de la Depoul de locomotive C.F.R. 
Teiuș desfășoară o largă întrecere 
pentru obținerea celor mai bune re
zultate, avînd ca obiectiv de bază 
remorcarea trenurilor cu tonaj spo
rit și realizarea de dt mai multe e- 
conomii de combustibil, redudnd 
prin aceasta prețul de cost ăl trans
porturilor.

Astfel, pe perioada ianuarie 
mai

In
rești _ 
susținută muncă pentru o cit mai 
bună deservire a populației. De a- 
semenea în atenția cooperatorilor 
stă in permanență îndeplinirea pla
nului lună de lună. Astfel, pe prima

------- ♦♦-------

Lucrările de întreținere 
pe primul plan

gospodăriei agricole co- 
Cricău folosesc fiecare zi

Membrii 
lective din 
bună de lucru la întreținerea cultu
rilor. Zilnic, pe ogoarele gospodăriei 
poți întâlni sute de colectiviști mun
cind la prășitul porumbului, sau 
alte lucrări în vie.

Pînă în prezent, în această gos
podărie s-a reușit să se termine pri
ma prașilă la porumb, urmînd ca 
zilele acestea să înceapă și prașila 
a 11-a. De asemenea. în vie se lu
crează în prezent la copilitul viței 
(plivitul lăstarilor). Pentru comba
terea atacului de mană, colectiviștii 
din Cricău au efectuat primul stro
pit în întregime și au început stro
pitul al doilea.

-------♦♦--------

Un nou cinematograf sătesc
Duminică, 10 iunie, în satul To- 

toî, a fost inaugurat un nou cinema
tograf sătesc.

După festivitatea inaugurării ci
nematografului, la care a luat parte 
un mare număr de colectiviști de 
aici, a fost rulat primul film.

Usca Ion, Barna Elena și mulți al
ții. La construcția magazinului din 
Cricău o largă contribuție și-au a- 
dus-o cooperatorii Șuteu loan. Tarta 
Ana, Popa Maria, Comănici Aurel, 
Muntean Aurelia și alții. La aceasta 
se mai adaugă și contribuția bă
nească de peste 21.000 lei la Cri
cău și peste!2.000 lei la .Mihalț.

Duminică trecută, membrii coope
ratori din Mihalț și Cricău au săr
bătorit evenimentul mult așteptat. 
In ambele sate noile magazine bine 
aprovizionate și-au deschis larg u- 
șile, primindu-și primii cumpărători. 

naj sporit 287 trenuri, transportin- 
du-sc în plus o- cantitate de aproa
pe 14.000 tone de mărfuri. Totodată, 
ca urmare a folosirii acestei înain
tate metode de muncă. în aceeași 
perioadă a fost economisită cantita
tea de 1504^ tone combustibil con
veni- mal. La sfirșitul perioadei bi
lanțul arată că cele mai bune re
zultate au fost obținute de brigăzile 
era duse de mecanicii Ignea Mihai, 

n Alexandru II și alții.

decacă dtn iunie a.c., făcin-
du-se bilanțul realizărilor, au fost 
declarate fruntașe secția confecții 
serie și secția reparații din Zlatna. 
care și-au depășit planul de produc
ție cu 20 și respectiv 16 la sută.

Ca urmare a rezultatelor obținute 
în muncă. în rândul fruntașilor s-au 
situat iov. Oancea Ștefan. Magda 
Gh.. Gabor D.. Hațegan .Mihai și 
Manciulea Cornelia din secția de 
confecții în serie, tov. Covaci Gh. și 
Gh'gor Ștefan de la secția de repa
rații din Zlatna.

In cinstea Conferinței naționale 
a femeilor din R. P. R.

Ieri, în frumoasa sală a Pala
tului R.P.R. din Capitala patriei 
noastre dragi, au început lucrările 
Conferinței naționale a femeilor din 
R.P.R. Din toate colțurile țării au 
plecat delegate, reprezentante ale 
muncitoarelor și țărancelor colecti
viste. ale inginerelor și tehniciene- 
kr, ale medicilor și învățătoarelor, 
ale artistelor și gospodinelor, du- 
cînd cu ele salutul înflăcărat Con
ferinței naționale a femeilor, anga
jamentele de muncă pe care femeile 
și le-au luat ca semn al dragostei și 
recunoștinței lor nețărmurite față de 
oartidul și guvernul nostru care 
le-au creat o viață demnă, condiții 
minunate de muncă, educație și cul
tură mereu înfloritoare. Și tocmai 
datorită acestui fapt, nu există do
meniu de activitate în care femeia 
să nu se afirme. Cu spiritul lor gos
podăresc, cu dragostea lor pentru 
frumos, cu hărnicia muncii lor en
tuziaste, cu priceperea și energia lor 
creatoare, femeile participă pretu
tindeni în uzină, fabrică, pe ogoa
re, în toate acțiunile obștești, în 
scoli, la căminul cultural, la spita
le, în organizațiile de masă — peste 
tot sînt folositoare, peste tot ele 
își manifestă atașamentul față de 
cauza socialismului, participînd ac
tiv la lupta pentru înflorirea patriei 
socialiste, pentru triumful cauzei 
păcii. Și oriunde lucrează în între
prinderi, la munca cîmpului, la ca
tedră sau într-un laborator de cer
cetări, munca femeilor din țara 
noastră este prețuită și respectată.

Colectivista Măriți Hosu, din 
gospodăria colectivă din Teiuș, lu
crează cu multă pricepere în secto
rul horticol al gospodăriei, fiind 
mereu fruntașă în muncă. 

întreaga 
femeile 

lor însu- 
construc-

naționale

Respectul și stima de care se bucu
ră femeile, aprecierea înaltă acor
dată de partid și guvern muncii fe
meilor le sporesc încrederea în for
țele lor, le dă imbold în munca lor 
creatoare.

Alături de femeile din 
țară, și în raionul nostru 
s-au dovedit prin munca 
flețită o uriașă valoare în 
ția vieții noi.

In cinstea Conferinței 
femeile și-au luat însuflețite anga
jamente pe care le-au realizat și de
pășit. Participînd la înfrumusețarea 
orașului și a satelor, femeile aue- 
fectuat mii de ore de muncă patrio
tică. Numai în orașul Alba lulia fe
meile au strîns în zilele premergă
toare Conferinței naționale, peste 
.3.000 kg fier vechi.

La fabrica „Ardeleana" din ora
șul nostru, unde muncesc un mare 
număr de femei, în aceste zile în
trecerea socialistă a cunoscut un 
nou avînt, înregistrîndu-se în fie
care zi însemnate depășiri de plan, 
dîndu-se totodată 'produse de cali
tate. La secția de croit, unde mun
cesc peste 75 la sută femei, nulmai 
în ziua de 8 iunie s-a realizat o e- 
conomie de 1.234 dm. pătrați piele, 
evidențiindu-se în mod deosebit to
varășele Moldovan Ana, Cîndea 
Ana, Gligore Maria, Magda . Ana* 
Roman Alaria și multe altele.

In munca pe ogoarele gospodării
lor colective din raion, femeile și-au 
dovedit din plin hărnicia și dragos
tea pentru viața lor nouă. Muncind 
cu însuflețire, în multe gospodării 
colective femeile constituind majo-

(Continuare în pag. 2-a)

Așa după cum se Vede și din cli
șeele de față, noile magazine inau
gurate duminica trecută 
moașe si încăpătoare.

IN CLIȘEE: (De la 
dreapta) Magazinul din 
magazinul din Cricău.

sînt și fru-

stînga la 
Mihalț și



Festivalul cîntecului și dansului „Pe plaiurilelHunedoarei"

in fata satelor de spectatori
Inițiat cu scopul de a contribui la 

intensificarea activității cultural-ar- 
tistice, festivalul cîntecului și dan
sului „Pe plaiurile' Hunedoarei" se 
bucură de mult succes în raionul 
nostru. De la o fază la alta majori
tatea formațiilor artistice s au pre
zentat mai bine pregătite și cu un 
repertoriu tot mai bogat. Demn de 
remarcat este apoi faptul că, pe 
lângă tineri, la reușita festivalului 
au concurat și un însemnat număr 
de cetățeni maturi din așezările ra
ionului. Așa, bunăoară, îi cadrul fa
zei comunale, 1a Bărăbanț tovarășii 
Feketici Ilona. Cordea Aurora și 
Horvat Ion (Zuru) au interpretat 
cu aceeași măestrie o seamă de cîn- 
tece din folclorul vechi și nou ca 
și tinerii Tot Otilia, Gocea Melania 
și Breazu Gh. La Obreja. în perioa
da de pregătire a fazei intercomu- 
nale, a fost organizat un schimb de 
experiență cu artiștii amatori din 
Cistei, iar la Hăpria, prin varietatea 
formațiilor artistice care s-au în
trecut în cadru! festivalului, i s-a 
imprimat acestuia un caracter viu, 
apreciat de spectatori.

Avîndu-și verificate forțele și ta
lentele în fazele anterioare, dumi
nică, 10 iunie, la centrele Mihalț și 
Ighiu, artiștii amatori dintr-un în
semnat număr de comune și sate 
s-au întrunit pentru a-și disputa în- 
tiietatea în cadrul fazei raionale a 
festivalului, în ambele centre stă
ruind aceeași animație.

Sosiți rînd pe rînd, artiștii ama
tori participant! Ia centrul Mihalț, 
au atras spre căminul cultural de 
aici peste 600 de spectatori. Și, ur- 
cînd treptele scenei, ei au făcut încă 
de la început dovada unei bune pre
gătiri. Sutele de colectiviști a-u răs
plătit cu vii aplauze coriștii și so
liștii vocali din Totoi, dansatorii din 
Pețelca și membrii brigăzii artistice 
de agitație din Coșlariu care au 
prezentat programul cu tema „în
florește satul meu". De un viu inte
res s-a bucurat programul brigăzii 
artistice de agitație din Galtiu cu 
tema „Pentru 5.000 kg porumb boa
be la hectar". Minunat gătiți, colec
tiviștii din corul obrejenilor au fă
cut o bună impresie atît prin cos- 
tuimaj cît și prin interpretarea cîn- 
tecelor prezentate.

Legume mai multe, de calitate mai bună
In vederea aprovizionării popu

lației din raion și regiune cu legu
me și zarzavaturi în cantități îndes
tulătoare, Uniunea raională a coo
perativelor de consum a contractat 
cu gospodăriile colective din raion 
o cantitate de ceapă, cartofi, roșii, 
varză, castraveți, ardei și alte legu
me cu mult mai mare față de anii 
trecuți, asigurîndu-se asțfel pentru 
consumul populației legume de la 
primele trufandale pînă la produsele 
tîrzii de toamnă.

De câtva timp primele produse au 
și fost preluate. Pentru evitarea go
lurilor în aprovizionare se întoc- 
melsc, în funcție de starea culturilor 
și cerințelor, grafice săptămînale de 
livrare a produselor contractate. Re
zultatele acestei metode au și înce
put să se vadă. Multe gospodării 
colective au predat de pe acum can
tități însemnate de legume timpurii, 
ca ceapă, ridichi, gulii, etc., depă
șind graficele de livrare. Gospodă
ria colectivă din Mihalț, de exem
plu, a predat ridichi, ceapă verde și 
alte produse de două ori mai mult 
decît cantitatea contractată.

S-a îmbunătățit în mod simțitor 
și calitatea produselor livrate. Pri
vind cu mai multă răspundere obli
gațiile contractuale, unele gospodă-

Mobilizați de către organizațiile 
U.T.M., tinerii din orașul nostru 
participă în număr tot mai mare la 
acțiunile patriotice de strîngere a 
fierului vechi și de înfrumusețare a 
orașului. Și rezultatele muncii har
nicilor tineri sînt din cele mai grăi
toare. In ultimele luni ei au strîns 
și predat I.C.M.-ului 24.000 kg fier 
vechi. De asemenea, pentru înfru-

Entuziasta manifestare, care a 
creait clipe de neuitat colectiviștilor 
din Mihalț, a fost încheiată de co
rul căminului gazdă, care, la fell 
ca și celelalte formații, a prezentat 
cu măestrie cântecele „Glorie clasei 
muncitoare", „Colectiva noastră-i 
bună", „Cîntec de viață nouă" și al
tele.

Și în comuna Ighiu faza raională 
a festivalului s-a desfășurat într-o 
atmosferă de însuflețire. Inafară de 
căminul gazdă care s-a prezentat 
doar cu un singur solist, fiecare din 
celelalte formații participante au cu
les aplauzele celor 350 de specta
tori. Colectiviștii din Ighiu au apre
ciat, rînd pe rînd. munca activiști
lor culturali din Cricău și Bără- 
banț, care au adus pe scenă coruri 
bine pregătite, un însemnat număr 
de soliști vocali și instrumentiști. 
Au apreciat, de asemenea, munca 
activiștilor culturali din Șard și Bu- 
cerdea Vinoasă, care s-au prezentat 
cu brigăzi artistice de agitație, în 
a căror programe au fost oglindite, 
în mod artistic, preocupările actuale 
ale colectiviștilor din cele două sate.

Faza raională a festivalului cîn
tecului și dansului „Pe plaiurile Hu
nedoarei", desfășurată duminica tre
cută în cele două centre, s-a bucu
rat de un binemeritat succes. Acest 
lucru constituie un imbold atît pen
tru artiștii amatori cît și pentru ac
tiviștii culturali. Colectiviștii așteap
tă pe zi ce trece tot mai multe de 
la ei. Și e de datoria lor să le sa
tisfacă setea de cultură, de 
mos.

Sfirșit de an școlar in comuna 
Cricău.

In clișeu : Imbrăcați în fru
mosul port cricăuan, elevii sînt 
gata să urce treptele scenei.rii colective, ca cele din Ciugud, Mi- 

cești, Sîntimbru și Stremț, au pre
dat legume din cele mai frumoase. 
Gospodăria colectivă din Ciugud, de 
oildă, a predat o mare cantitate de 
ceapă din cea mai frumoasă pe care 
a sortat-o și a legat-o. Ar fi bine 
ca exemplul gospodăriei colective 
din Ciugud să fie urmat și de gos
podăriile colective din Șard, Cistei 
și altele, care nu cu toată răspunde
rea se îngrijesc de a preda coopera
ției legume de cea mai bună ca
litate.

Uniunea raională s-a preocupat și 
de îmbunătățirea și lărgirea rețelei 
de desfacere a legumelor și fructelor 
și în mod deosebit de asigurarea de
servirii muncitorilor mineri și fores
tieri. In afara măsurilor luate pînă 
în prezent, este prevăzut ca în tri
mestrul III a.c. să se construiască 
un magazin de legume și fructe la 
Almașul Mare, să se amenajeze un 
local corespunzător la Haneș și un 
chioșc la Valea Dosului. Muncitorii 
forestieri din Feneșasa și Năcrilești 
vor fi de asemenea aprovizionați cu 
legume și fructe în cantități îndes
tulătoare prin magazinele coopera
ției din aceste localități.

Coresp. CAPRA HRISTACHE
-----------

Fapte demne de laudă
musețarea orașului, amenajarea de 
spații verzi, refacerea ștrandului și 
participarea la diverse acțiuni în 
G.A.C. și G.A.S., tinerii organiza
țiilor U.T.M. de la Școala de me
serii, Școala medie „Horia, Cloșca 
și Crișan", Spitalul de bolnavi cro
nici și alții au prestat peste 43.000 
ore muncă patriotică.

Coresp. VIRGIL CJSTE1ANU

de

Un rodnic schimb 
de experiență

In vederea îmbunătățirii continue 
a activității organizațiilor de Cruce 
roșie din raion, Comitetul raional al 
Crucii roșii a organizat zilele tre
cute un rodnic schimb de experiență 
la gospodăria agricolă colectivă din 
Ighiu și la Școala de 8 ani din co
mună, care menține drapelul de 
fruntașă pe țară pentru activitatea 
intensă în domeniul educației sa
nitare a tineretului școlar.

La acest schimb de experiență au 
participat președinții comitetelor 
Cruce roșie ai circumscripțiilor de 
la comune și ai secțiilor sătești din 
raion.

In documentația practică pe care 
au făcut-o, participanții au putut 
constata că gospodăria colectivă 
este dotată cu post de prim ajutor, 
iar cele patru brigăzi de cimp cu 
trusele sanitare necesare. Ca urmare 
a preocupării comitetului de secție 
din gospodărie (președintă tov. Me- 
drea Elena), colectiviștii și-au în
sușit bogate cunoștințe sanitare. Și 
la Școala de 8 ani din comună 
vizitatorii au întilnit rezultatele u- 
nei munci susținute a organizației 
de Cruce roșie.

Din schimbul de experiență ce a 
avut loc, participanții au tras pre
țioase învățăminte, iar în 
discuțiilor ce le-au purtat ei 
manifestat hotărîrea de a 
mai susținut pentru a obține 
tate tot mai bune în activitatea de 
educare sanitară a oamenilor muncii 
de la sate.

cadrul 
și-au 

munci 
rezul-

- ----- --------------«
La șantierul Zlatna 

al T. C. M. M.-------------------- ♦

Oamenii care vin azi la Zlatna, 
după o lipsă de 2-3 ani, întîlnesc 
lucruri care pe bună dreptate îi lasă 
mirați. De cum treci pragul acestei 
așezări locuită 'm marea ei majori
tate de mineri și metalurgiști, ți se 
înfățișează un peisaj cu totul nou. 
In locul unor mici căsuțe se înșiruie 
azi blocuri frumoase în care s-au 
mutat zeci și zeci de muncitori. In 
centrul Zlatnei s-a dat în folosință 
cu numai o lună în urmă un splen
did local de școală medie. Nici îm
prejurimile nu sînt lăsate mai la 
urmă. S-au construit la Haneș și 
Almaș noi blocuri. S-au modernizat 
apoi obiectivele industriale.

Meritul pentru cuvintele de laudă 
adresate cu mai puțin de un an în 
urmă de către locuitorii Zlatnei pen
tru noile blocuri, pentru noile hale 
date în folosință, -pentru școala ce 
se proiectează majestoasă la rădă
cina dealului este desigur al cons
tructorilor. Ei au fost cei ce au dat 
viață proiectelor, ei sînt chemați să 
le dea și în viitor. E o muncă ce cere 
multă, foarte multă răspundere.

Colectivul de muncă de la șantie
rul Zlatna al T.C.M.M. din Brad 
și-a început activitatea aici la Zlat
na cu ani în urmă. A realizat pen
tru sectoarele E. M. „Gh. Doja" din

Drumul Elenei Susan spre panoul de onoare

tovarășă ingi-

— îi răspunse 
Lidia Dicu, in- 
Numai vezi că

so

din 
în

I
Auzindu-se strigată, tovarășa E- 
lena Susan ieși în grabă ștergîn- 
du-și mîinile pe șorț.

— Tocmai le dădeam puilor de 
mîncare. Meniul? Conform orei: 
uruială cu lapte acidulat. Și mă- 
nîncăl... de ți-e mai mare dragul. 
Veniți de-i vedeți, 
neră...

— Venim, venim 
de departe tovarășa 
ginera gospodăriei, 
nu sînt singură. Și..

Tovarășa Elena Susan păru a 
nu auzi ultimele cuvinte ale ingi
nerei. Iși văzu în continuare de 

' treburi. Dintr-o găleată sclipitor 
Ide curată împărți mai departe hra

nă puilor, chemîndu-i cu voce 
noră: pui!... pui!... pui!

Așa am cunoscut-o într-una 
zile pe tovarășa Elena Susan, 
plină activitate, în ocol. înconju
rată de cei aproape o mie de pui 

Iai gospodăriei colective din Vin- 
țul de Jos, cărora le este tuturor 
„mamă" bună. Și, dacă în primele 
clipe harnica colectivistă se sfii să 
vorbească despre munca ce-i este 
încredințată, pe măsură ce prinse- 
răm a ne cunoaște, glasul i se dez
legă :

— Puilor pe care i-am adus a- 
cum șase săptămâni, le-atn 

!o primire așa cum trebuie.
mai bine e să vorbim despre 
lucru la fața locului.

Și, iată-ne în puierniță. 
I peste tot lumină, curățenie 

vîrșită. Intr-o parte pe perete, ter
mometrul. Ne e de mare ajutor 
pentru a asigura în încăpere o 
temperatură constantă — se gră
bi cu explicațiile tovarășa Elena 
Susan. Apoi, continuă tot ea:

— Pîlniile acestea cu becuri, 
construite de tinichigiul gospodă
riei, au servit puilor de cloșcă. In 
padocurile pe care le vedeți se o- 
d'hnesc si acum cîte 50 de pui. iar

făcut
Dar, 

acest

In cinstea Conferinței naționale 
a femeilor din R. P. R.

(Urinare din pag, l-a)
ritatea brațelor de muncă, ele exe
cută cu mult spor lucrările de în
treținere a culturilor, se dovedesc 
pricepute îngrijitoare de păsări și 
animale.

întregul raion se mîndrește cu 
colectiviste ca: Dobîrtă Ma-rioara, 
din G.A.C. Cistei, Muntean Livia și 
Fleșer Maria, de la G.A.C. Teiuș, 
Dobrescu Ana, de la G.A.C. Mihalț, 
Oprean Maria, de la G.A.C. Ciu
gud, Măhăra Ana, de la G.A.C. 
Șard și cu multe altele.

Acum, cînd la Conferința națio
nală se analizează activitatea de
pusă în ultimii patru ani de către 

Zlatna o serie de lucrări de 
importanță economică. Anul 
a terminat și dat în folosință 
rile din Zlatna. Cu unele mici 
țiuni lichidate pe parcurs se

mare 
trecut 
blocu- 
defec- 
poate 

spune că în anul trecut șantierul de 
aici din Zlatna a căutat să-și înde
plinească angajamentele contractua
le. Pentru acest an în fața șantie
rului s-au pus de asemenea sarcini 
deosebite, colectivul de muncă fiind 
chemat să termine o serie de lu
crări, ca un bloc pentru nefamiliști 
la Haneș, baie și sală de ședințe la 
Almaș, laborator la uzina de pre
parare, diferite baracamente la Al
maș.

In afară de cele de mai sus, în 
fața șantierului trebuie să fie me
reu prezentă sarcina ce-i revine în 
direcția începerii construcțiilor de 
locuințe etapa Il-a la Zlatna, lucrare 
necontractată la timp din vina con
ducerii E. M. „Gh. Doja", ca și alte 
lucrări din planul de investiții al a- 
cestei exploatări.

Am arătat mai sus pe scurt o se
rie de sarcini deosebit de importan
te ce stau în fața muncitorilor, in
ginerilor și tehnicienilor șantierului 
din Zlatna al T.C.M.M. Să vedem 
însă în ce măsură conducerea șan
tierului s-a preocupat de îndeplini
rea sarcinilor economice ce le re-

colo e „infirmeria" unde puii mai 
puțin dezvoltați primesc îngrijiri 
speciale: căldură mai multă, hra
nă mai bună, mai bogată în pro
teine. !*■<

Cum veni vorba despre hrana 
puilor, tovarășa Elena Susan avu 
iarăși multe de spus. înșiră o în
treagă listă de bucate: dimineața 
în zori uruială cu lapte dulce; la 
ora 10, uruială cu lapte acidulat; 
la 12 uruială amestecată cu cretă 
furajeră; la ora 16 uruială cu brân
ză dată prin mașină. La ora... Și, 
de fiecare dată mîncare proaspătă, 
apă schimbată.

Ultimele cuvinte tovarășa Elena 
Susan le rosti cu vădită grabă în 
glas :

— Au rămas puii singuri și nu-i 
bine. Le aud piuitul. Simt cum mă 
cheamă. Mă duc...

★
Despre munca tovarășei Elena 

Susan am aflat încă multe lucruri 
frumoase de la inginera gospodă
riei. E harnică și pricepută. Nudă 
înapoi de la nimic când e vorba de 
înflorirea gospodăriei. Cît despre 
munca ei de aici, numai laude. în
grijește puii cu tcată pasiunea. Din 
două în două zile spoiește peste tot 
puiernița, chiar șf pe jos, iar ș,' 
zece zile în locașul de adăpos* 
puilor se face curățenie generala.

La plecare, inginera gospodăriei 
nu uită să adauge: tovarășa 
Susan e una din fruntașele 
tre. Numele îi stăruie de 
vreme la panoul de onoare, 
pe acolo treceți...

Ajuns în centrul satului, 
oprit în fața panoului. și nu mi-a 
fost greu s-o găsesc, l-am privit 
fotografia. Chipul comunistei Ele
na Susan era luminat de același 
zâmbet de încredere și hotărîre în 
viața ei nouă, ca și cel aevea pe 
care îl cunoscusem, acolo în mij 
locul puilor. S. POPESCU 

Elena 
noas- 
multă 
Și așa

iri-am

comitetele și comisiile femeilor și de 
către Consiliul Național al Femeilor 
din R.P.R., gțndurile femeilor din 
raionul nostru, ca și a celorlalte fe
mei din patria noastră, se îndreaptă 
cu adîncă recunoștință spre partidul 
nostru drag, care Ie-a eliberat pen
tru totdeauna de toate umilințele, de 
sălbăticia și prejudecățile societății 
capitaliste. Și odată cu recunoștința 
lor fierbinte își sporesc angajamen
tul de a lupta și mai hotărît, cu,, și 
mai multă abnegație pentru 
contribui la realizarea mărî^^ 
lor sarcini puse de Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. în fața întregului 
nopor, pentru a-și aduce aportul la 
înfăptuirea politicii partidului nostru.

termi- 
■lucră- 
Dosu- 
și la-

vin, cum au fost organizate lucră
rile în vederea realizării lor în ter
men. De la bun început trebuie ară
tat că, parcurgînd timpul și analizînd 
rezultatele celor aproape 6 luni 
scurse de la începutul anului și pînă 
în prezent, constați că colectivul a- 
cest-ui șantier a rămas mult în urmă 
cu îndeplinirea sarcinilor, că slaba 
organizare a muncii pe șantier a 
atras după sine perturbații serioase 
în executarea lucrărilor.

La finele primului trimestru din 
acest an șantierul trebuia- să 
ne în antrepriză, în afară de 
rile la cuptorul de la Valea 
lui, baracamentele la Almaș 
boratoruil la uzina de preparare. A- 
ceste 
nate nici pînă la începutul lunii 
iunie, 
rezultă 
pala deficiență 
festat a fost 
a muncii -pe șantier, lipsa de preo
cupare pentru aprovizionarea șan
tierului cu cele necesare. Dc pildă, 
la o serie de lucrări atacate munca 
a trebuit să fie întreruptă din lipsă 
de oameni calificați. Grupul de șan
tiere Brad, în loc să asigure ocon- 

N. SPINEANU

lucrări n-au fost încă termi-

Cauze ? Așa după cum 
din constatări, princi- 

care s-a inani- 
slaba organizare

(Continuare în pag. 4-a)



Din activitatea organizațiilor de partid

Desfășurarea întrecerii socialiste 
în dezbaterea comuniștilor

Întrecerea socialistă ce se desfă
șoară la Atelierul de zonă C.F.R. 
Alba Iulia, atît între partizi cît și 
individual, constituie o preocupare! 
permanentă a comitetului de sindi
cat, și aceasta ca urmare a faptului 
că organizația de partid îndrumă, 
ajută și controlează activitatea a- 
cestuia.

In ultima adunare generală, or
ganizația de bază de la Atelierul de 
zonă C.F.R. a analizat felul cum se 
desfășoară întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea obiectivelor propuse 
în întrecere ca: îndeplinirea planu
lui de reparații la toți indicii, îm
bunătățirea calității reparațiilor și 
reducerea timpului de imobilizare a 
vagoanelor în reparații, reducerea 
■consumurilor specifice de materiale, 
piese de schimb etc.

In perioada analizată, adică ia
nuarie-aprilie 1962, din raportul pre
zentat în cadrul adunării generale a 
■organizației de bază de către tov. 
Pancu P., președintele comisiei 
pentru organizarea întrecerii socia
liste, a reieșit că obiectivele propuse 
îj^Atrecere au fost îndeplinite și 
chiar depășite. Astfel, planul de pro
ducție în această perioadă a fost de
pășit cu 1 la sută. De asemenea, 
prețul de cost a fost redus sub cel 
planificat, cum de asemenea a fost 
redus și timpul de imobilizare a va
goanelor în reparație sub cel plani-

ficat. A fost acordată atenție deose
bită executării reparațiilor de cea 
mai 
mai mare grijă a materialelor nece
sare 
în evidență preocuparea colectivului 
de muncă pentru a pune în valoare 
toate resursele de care dispune ate
lierul.

Ca urmare a realizărilor obținute 
în producție, au fost declarați în pe
rioada ianuarie-aprilie a.c. 117 frun
tași, iar dintre partizi cele mai bune 
rezultate le-au obținut cele conduse 
de tovarășii Udrea Gheorghe, Ple- 
șa Petru, Dreghici A. și Zdrînc P.

Dezbătînd problema întrecerii so
cialiste, adunarea generală a orga
nizației de bază a apreciat ca încă 
nesatisfăcător faptul că fruntașii în 
producție și mai cu seamă metodele 
lor de muncă nu sînt suficient de 
popularizate și nu se folosesc cu 
succes toate mijloacele de populari
zare, deși ele există în cadrul ate
lierului, cum sînt gazeta de perete, 
panoul de onoare, graficele.

Adunarea generală a organizației 
de bază a trasat sarcini de 
pentru lichidarea acestor 
pentru ridicarea la un nivel 
înalt a întrecerii socialiste, 
popularizarea și generalizarea celor 
mai bune metode de muncă în spri
jinul îndeplinirii sarcinilor de pro
ducție.

bună calitate și folosirii cu cea

reparării vagoanelor. S-a scos

viitor 
lipsuri, 
tot mai 
pentru

Rald~aiictielâ
In aceste zile, pe întinsele ogoare ale raionului nostru se lucrează 

intens la întreținerea culturilor. Gospodarii buni știu că numai îngrijite 
bine și la timp plantele cresc în voie, se fac viguroase, asigură rod 
bogat. Agrotehnica estej baza producțiilor mari. Se cere însă să fie 
aplicată așa cum trebuie, gospodărește, în toate părțile unde este vor
ba de agricultură. Soarta recoltei e hotărîtă de respectarea regulilor 
agrotehnice la întreținerea culturilor. De aceea, redacția ziarului nos
tru a organizat un raid-a nchetă pe tarlalele unităților agricole socia
liste din raion. Redăm mai jos constatările făcute cu această ocazie. >

Folosesc cu pricepere fiecare zi bună de lucru
La gospodăria colectivă din Ciu- 

gud, ca și în multe altele, harnicii 
colectiviști muncesc cu însuflețire la 
întreținerea culturilor. Folosind din 
plin fiecare zi bună de lucru, ei au 
terminat prașila a 11-a la cele 16 
ha însămiițate cu floarea-soarelui 
și pe întreaga suprafață de 31 ha 
cultivată cu cartofi. Mult avansată 
este prașila a Il-a și la porumb.

O activitate rodnică se desfășoa-

ră și la grădina de legume a gos
podăriei. unde colectiviștii lucrează 
cu multă pricepere pentru a obține 
recolte bogate și timpurii, ca varză 
de vară, roșii și altele.

Printre fruntași la executarea lu
crărilor de întreținerea și îngrijirea 
culturilor se numără colectiviștii 
Stanciu Paraschiva, Popa Maria, 
Cozma Letiția, Puiu Maxim și mulți 
alții.

Recent, biroul organizației de ba
ză de la G.A.S. Oarda de Jos a 
prezentat în fața adunării generale 
a organizației de partid un raport 
despre felul cum au fost îndeplinite 
sarcinile izvorîte din hotărîrea a- 
doptată cu prilejul adunării gene- 
Se pentru dare de seamă și alegeri.

Rezultatele obținute dovedesc că 
există 
■rout ui 
pentru 
Astfel,
rîndurilor organizației de bază, 
acest timp au mai fost primiți 
membri de partid și 5 candidați 
partid. A crescut numărul membri
lor ce fac parte din activul fără de 
partid al organizației de bază de la 

22 tovarăși. Au fost organi- 
*zate grupe de partid la brigăzile 
din Șard și Berghin, ceea ce a dus 
la o mai susținută muncă politică 
și ia obținerea de importante rezul
tate economice.

In 
mari 
preț

preocupare atît din partea bi- 
cît și a organizației de bază 

îndeplinirea acestor sarcini, 
a 

în 
6 

de

pentru continua întărire

reorganizată munca la sectorul zoo
tehnic, iar ca urmare a acestui fapt, 
planul de producție Ia lapte a fost 
îndeplinit și depășit.

In cadrul adunării, la discuții au 
luat cuvîntul 5 tovarăși care au fă
cut propuneri și au criticat lipsurile 
ce se mai manifestă încă în anumite 
sectoare. Așa, de pildă, tov. Balaur 
Nicolae a arătat că la sectorul zoo
tehnic, pe lingă rezultatele deosebite 
obținute trebuie lichidată neglijența 
ce se manifestă din partea unor 
muncitori cu privire la furajarea a- 
nimalelor. Tov. Gligor E. a criticat 
lipsurile de la brigada din Berghin 
privind ex>ecutarea lucrărilor agri
cole.

Dezbaterile și discuțiile purtate au 
scos în 
se cere 
care să 
lipsuri, 
dunării 
neri cu 
șurile ce vor trebui luate în vede
rea executării la timp a lucrărilor 
din campania agricolă de vară.

Dezvoltarea continuă a șeptelului 
și mai ales a vacilor și junincilor în 
gospodăriile colective cere să se a- 
sigure din timp furaje cît mai multe 
și de calitate. Unul din furajele de 
bază al taurinelor îl constituie po
rumbul siloz. Acest lucru este bine 
cunoscut de colectiviști și de aceea 
în anul acesta toate gospodăriile 
colective și-au sporit suprafețele cul
tivate cu porumb pentru siloz. Dar 
la porumbul siloz trebuie executate 
aceleași lucrări de întreținere ca și 
la porumbul pentru boabe. Sînt însă 
unele unități care nu acordă aten
ția cuvenită întreținerii acestei cul
turi, numai așa se explică faptul că 
nici pînă la 13 iunie în gospodăriile 
colective din Mihalț, Stremț, Galda

Henig și Alba Iulia care 
porumb pentru siloz pe su
mari, nu s-a început prima 
Timpul fiind înaintat, con-

de Jos. 
cultivă 
prafețe 
prașila.
siliile de conducere din aceste gos
podării colective trebuie să ia mă
suri urgente pentru a executa toate 
lucrările de întreținere a 
lui pentru siloz.

M u n
Pe deplin convinși că

porumbu -

c e s c
e-Pe deplin convinși că numai 

fectuînd la timp și de bună calitate 
lucrările de întreținere a culturilor 
vor obține recolte sporite la hectar,

evidență faptul că în viitor 
a se lua asemenea măsuri 
ducă la lichidarea acestor 

De asemenea, în cadrul a- 
generale s-au făcut propu- 
privire la pregătirile și mă-

La gospodăria colectivă din Șard colectivistele se dovedesc a fi ne
întrecute la prașila porumbului.

Rămași în armă 
cu lucrările în cîmp
Timpul frumos din ultimele zile a 

favorizat mult dezvoltarea tuturor 
culturilor din cîrop, dar totodată 
a făcut să se înmulțească și bu
ruienile în culturi și să împiedice 
plantele în creștere. Ploile din ulti
mele zile nu au stînjenit cu nimic 
desfășurarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Aceasta ne-o dovedește 
ritmul susținut cu care se lucrează 
la întreținerea culturilor în majori
tatea gospodăriilor colective din ra
ion. Acolo unde organizarea muncii 
s-a făcut pe baze temeinice, aceste 
lucrări se desfășoară din plin. Sînt 
însă unele gospodării unde nu s-a 
terminat prașila. întîia, aceasta în 
special la porumbul pentru boabe 
și siloz.

Nu știm ce justificări pot aduce 
conducerile gospodăriilor colective 
din Oarda de Jos, Căpud și Pețelca, 
unde prima prașilă la porumb s-a 
făcut doar între 25-30 la sută. Poa
te colectiviștii din aceste locuri nu- 
și dau seama că jntîrzierea lucrări
lor înseamnă pierdere însemnată de 
recoltă. De aceea, se impune ca or
ganizațiile de bază din gospodăriile 
colective rămase în urmă să anali
zeze stadiul lucrărilor și să ia mă
suri hotărîte, pentru ca lucrările de 
întreținere să se desfășoare într-un 
ritm mult mai susținut decît pînă 
în prezent.

cu spor
colectiviștii din Teiuș muncesc în 
aceste zile cu toate forțele la pră- 
șitul culturilor de porumb, floarea- 
soarelui și sfeclă de zahăr.

Fiind îndrumați de organizația de 
partid, harnicii colectiviști, după ce 
au terminat prașila I-a la toate cul
turile, au executat și prașila a II-a 
pe o mare suprafață de porumb. De 
asemenea, sînt avansați și la execu
tarea prașilei a Il-a la floarea-soa
relui și sfecla de zahăr, procenta
jul lucrărilor fiind între 60-70 la su
tă la prașila a Il-a.

Concluzii

scopul obținerii unei producții 
de produse animaliere și la un 

de cost cît mai redus, a fost 
-------------♦♦-------------

In rîndurile 
organizației de partid
Recent, organizația de bază 

P.M.R. din G.A.C. Cistei a discutat, 
în cadrul unei adunări generale, ce
rerea de primire în rîndul membrilor 
de partid a tovarășului Dobîrtă Ion, 
și cererile de primire în rîndul can- 
didaților de partid a 
Bonta Gheorghe, Domșa 
Totoian Virginia și Cîrnaț

Luînd cuvîntul în cadrul 
comuniștii Dobîrtă Mihai, 
Ion, Cîrnaț Vaier, Giurgiu 
și alții, au susținut cu căldură fiecare 
cerere în parte. Ei au arătat că to
varășii lor, care și-au exprimat do
rința fierbinte de a deveni membri 
și candidați de partid, se numără 
printre fruntași în munca pe ogoa
re. Vorbitorii au arătat, de aseme
nea, că fiecare din cei cinci tova
răși își aduc din plin contribuția la 
întărirea gospodăriei colective, do- 
vedindu-se demni de a face parte 
din marele detașament al comuniș
tilor.

Pe baza faptelor scoase in evi
dentă, în unanimitate, membrii or
ganizației de bază au fost de acord 
c_ primirea în rîndul membrilor și 
ere daților de partid a tovarășilor 
kw de muncă.

DUMITRU LONGHIN

tovarășilor 
Rozalia, 
Maria.
adunării, 

Seicean 
Domnica

Să creștem cit mai mulți porci pe lingă stîni
Directivele Congresului al IlI-lea 

al P.M.R. prevăd sporirea efective
lor de porci cu circa 75 la sută, a- 
tingînd 7,5 milioane capete în anul 
1965. In cadrul acestei prevederi și 
gospodăriilor colective din raionul 
nostru le revin sarcini deosebit de 
importante. Ele trebuie să manifeste 
o grijă permanentă și susținută 
pentru sporirea efectivelor de porci 
din prăsilă proprie.

Experiența anilor trecuți a dove
dit că, acolo unde s-a acordat grija 
și atenția cuvenită au fost obținute 
și rezultate frumoase în sporirea e- 
fectivelor de~porci din prăsilă pro
prie și în special la scroafele de 
reproducție. In acest an, gospodă
riile colective trebuie să crească un 
număr însemnat de porci. Numai în 
gospodăriile colective din Alba Iu
lia, Berghin, Galda de Jos, Mihalț, 
Cistei, Teiuș și altele efectivele de 
porci trebuie să crească pînă la sfîr- 
șitul anului între 250 și 500 capete.

Pentru a îndeplini cu succes a- 
ceastă prevedere, consiliile de con
ducere ale gospodăriilor colective 
trebuie să acorde o deosebită grijă 
organizării muncii în acest sector, 
de a înțărca de la fiecare scroafă, 
pe an, cel puțin 16 purcei. De ase- 
nea, este necesar să asigurăm o 
hrănire și întreținere rațională a 
scroafelor gestante, în vederea ob
ținerii unor purcei bine dezvoltați la 
fătare. Regimul de alimentație să 
fie corespunzător rasei, vîrstei și pe-

rioadei de gestație, astfel ca scroa
fele gestante să nu slăbeașcă, dar 
nici să se îngrașe. Întreținerea 
scroafelor în timpul verii în tabere 
de vară contribuie la obținerea de 
bune rezultate.

Gospodăriile colective din Benic, 
Cistei, Galda de Jos (brigada din 
Mesentea) și multe altele, care în 
anii trecuți au folosit metoda de a 
scoate porcii în tabere de vară, au 
obținut rezultate foarte bune în spo
rul de creștere în greutate la purcei 
și au redus la minimum procentul 
de mortalitate. Avînd o experiență 
bogată și ținînd seamă de rezulta
tele bune pe care le-a obținut, gos
podăria colectivă din Benic și în a- 
nul acesta a fost printre primele 
care a amenajat adăposturi și a 
trimis porcii în tabere de vară, unde 
se asigură o pășune bogată în 
diferite nutrețuri care contribuie în 
mod direct la dezvoltarea și crește
rea purceilor. Exemplul lor este bine 
să fie urmat de toate gospodăriile 
colective din raion care se ocupă cu 
creșterea porcilor.

Una din metodele bune care se 
poate și trebuie aplicată în timp de 
vară la gospodăriile colective din ra
ionul nostru la creșterea porcilor 
este furajarea lor în tabere, pe lîn- 
gă stînele de oi, unde, pe lîngă lap
tele tras (furaj de bază în hrana 
porcilor) se asigură și o mare masă 
verde de nutrețuri 
ce astă metodă de

de vară este foarte economicoasă și 
dă rezultate bune în creșterea porci
lor, se obțin porci dezvoltați și vi- 
guroși cu cheltuieli foarte mici. De 
aceea, toate gospodăriile colective 
și mai ales cele care au turme 
mari de oi, ca Alba Iulia, Berghin, 
Galda de Jos, Mihalț, Cistei, Teiuș: 
Ighiu și altele, care cresc în acest 
an și un număr însemnat de porci 
trebuie să ia măsuri urgente pentru 
a organiza și amenaja tabere de 
vară pentru creșterea porcilor pe 
lingă stînele de oi. Acest lucru va 
reduce mult cheltuielile de întreți
nere și va mări cu mult veniturile 
colectiviștilor din această importan
tă ramură de producție.

După cum se vede, în marea tna- 
Ijoritate a unităților noastre socia

liste, executarea lucrărilor de în
treținere a culturilor se desfășoară 
din plin. Cu prilejul raidului s-a 
putut vedea că mai sînt și unele 
unități, puține la număr, la care 
lucrările de întreținere a culturi
lor sînt rămase în urmă. Execu
tarea la timp și de bună calitate 

Ia acestor lucrări trebuie conside- \ 
rată de către comitetele comunale ) 
de partid și sfaturile populare co- l 
munale ca o sarcină de cea mai \ 
mare importanță, pentru a cărei > 
realizare trebuie luate toate mă- < 
șurile necesare. Trebuie folosită ) 
fiecare zi, fiecare oră bună de lu- 1 
cru în cîmp, astfel ca să se exe- i 
cute lucrările agricole la timp și S 
la un înalt nivel calitativ pentru \ 

, obținerea unor recolte sporite la ? 
, hectar. )

Și în acest an colectiviștii din 
Benic cresc un însemnat număr 
de porci pe lingă stînă. In clișeu: 
O parte din porcii gospodăriei.

prin pășune. A- 
furajare pe timp



3Pe scurt
BAGDAD. După cum anunță co

respondentul din Bagdad al agen
ției Reuter, ambasadorul Statelor 
Unite ale Americii în Irak, John 
Jernegen, a părăsit la 11 iunie Bag
dadul, la cererea guvernului irakian, 
fn același timp, Irakul și-a reche
mat ambasadorul de la Washing
ton. Această măsură a guvernului 
irakian a fost determinată de stabi
lirea relațiilor diplomatice dintre 
S.U.A. și Emiratul Kuweit, situat in 
Golful Persic. Irakul consideră că 
Kuweitul face parte din teritoriul 
său și că stabilirea de relații oficiale 
cu Kuweitul constituie o violare a 
drepturilor suverane ale Irakului.

MADRID (Agerpres). — Speriat 
de întărirea opoziției, dictatorul 
Franco ia măsuri draconice pentru 
a reprima acțiunile poporului spa
niol împotriva tiraniei fasciste. El a 
promulgat o lege care răpește spa
niolilor pe timp de doi ani dreptul 
de a-și alege in mod liber domici
liul. Această lege este îndreptată în 
primul rînd împotriva oamenilor 
muncii din regiunile industriale ale 
Spaniei.

Cu ajutorul ei guvernul franchist 
contează să împiedice revenirea în 
regiuni ca Asturia, zona industrială 
din Bilbao, regiunea orașului Bar
celona, a muncitorilor deportați de 
acolo de către poliția franchistă 
pentru participare la grevă.

WASHINGTON (Agerpres)- — 
La 10 iunie, Statele Unite au efec
tuat în regiunea insulei Christmas 
o nouă explozie nucleară. Dispoziti
vul nuclear a fost lansat din avion. 
Aceasta este a 17-a explozie din ac
tuala serie de experiențe cu arma 
nucleară efectuate de S.U.A. în at
mosferă.

Climat dupâ comandă
Noua instalație sovietică de cli

mat artificial „ÎJnik-3" reproduce în 
camera sa toate climaturile globu
lui. Ea este destinată pentru culti
varea plantelor de pe diferite conti
nente, pentru lucrări experimentale. 
Ea a fost creată de oamenii de știin
ță de la Ministerul Agriculturii al 
U.R.S.S. și Institutul unional de 
cercetări științifice pentru protecția 
plantelor.

„Nlîna magică"
Oamenii de știință sovetici au 

creat „un manipulator bioelectric". 
Această mînă artificială execută co
menzi pe care omul i le dă în gînd: 
apucă un pahar cu apă, strînge mi
na care i se întinde etc. Creatorii a- 
cestei proteze minunate vor acum 
să învețe mina să deosebească căl
dura de frig, adică s-o învețe să 
simtă. Pe viitor o proteză de acest 
fel va putea, probabil, să înlocuias
că perfect o mînă pierdută.

Diamanfe artificiale
In Uniunea Sovietică funcționea

ză în prezent prima instalație expe
rimentală din lume pentru produce
rea diamantelor artificiale. Ele se 
fabrică din grafit supus la tempe
raturi de cîteva mii de grade și la 
presiuni de zeci de mii de atmos
fere. Tehnologia a fost stabilită de 
fizicianul sovietic O. Leipunski.

Diamantele artificiale s-au dove
dit în multe privințe superioare ce
lor naturale și pot fi folosite chiar 
pentru... tăierea acestora din urină.

In căutarea adevărului
O tînără de 20 de ani va pleca în 

această vară la Tombuctu împreună 
cu doi studenți de la Cambridge. Ea

Notă externă ‘ Adevărul fără transistori
Exasperați, probabil că în ciuda 

unor impresionante desfășurări de 
forțe militare, nu reușesc să răpună 
forțele patriotice care se împo
trivesc dictaturii sîngeroase a lui 
Ngo Dinh Diem, oficialitățile Pen
tagonului s-au gîndit că nu ar stri
ca să adopte o nouă metodă.

Ziarele americane au făcut mare 
publicitate declarațiilor unor func
ționari sus puși ai acestei respecta- 
tabile instituții, printre care însuși 
McNamara, ministrul de război al 
S.U.A., și generalul Harkins, co
mandantul trupelor americane din 

I Vietnamul de sud și Tailanda, că 
în vederea combaterii propagandei 

! „comuniste" se impune să se distri- 
I bure în mod gratuit locuitorilor din 
' regiunile rurale ale Vietnamului de 
I sud cît mai multe aparate de radio 
I cu transistori. Sătenii din Vietna- 
| mul de sud vor putea asculta în 
i acest mod „vocea adevărului" și se 
i vor convinge cît de puțină dreptate 
' au cei ce afirmă că viața lor e mi- 

zerabilă și că Jandarmii lui Xgo 
i Dinh Diem au instaurat un regim 
I de crîncenă teroare. Se poate ima- 
j gina un mic discurs cu care acești 

jandarmi vor însoți distribuirea ge- 
i neroaselor daruri americane: „Nu 
I este adevărat că nu aveți ce mînca.

Dacă mațele voastre chiorăie de 
foame, aceasta este propagandă co
munistă. Nu vă lăsați păcăliți. A- 

i propiați mai bine urechea de aceste 
cutii vorbitoare și veți afla că sîn- 
teți sătui. La ce bun să vă ridicați 

I împotriva părintelui vostru, preșe
dintele Diem? Cutiile trimise de 

' peste ocean vă spun că el vă vrea 
î numai binele, să duceți o viață fe-

Formarea guvernului provizoriu 
de coaliție al Laosului

KHAN-HAI (LAOS) (Agerpres). 
— La 11 iunie prințul Șuvanna 
Fumma a anunțat, de pe balconul 
clădirii unde a avut loc întîlnirea 
celor trei prinți laoțieni, că a fost 
format un guvern provizoriu de 
coaliție al Laosuluî.

Din guvern fac parte șapte adepți 
ai lui Suvanna Fumma, patru re
prezentanți ai Partidului Neo Lao 
Haksat, cinci reprezentanți ai gru
pării de la Vientiane și trei repre
zentanți ai așa-numiților neutraliști 
de la Vientiane.

Guvernul este alcătuit din 12 mi
niștri și 7 secretari de stat.

MAGAZIN
este gata să slujească drept mo
meală și chiar să fie vîndută ca 
sclavă pentru a-i prinde în flagrant 
delict pe negustorii de sclavi. Cei 
doi studenți de la Cambridge vor, de 
asemenea, să cumpere o sclavă și 
să o aducă in Anglia unde, spun ei, 
„prezența sa va constitui un vot de 
blam pentru cei ce nu vor să știe 
de acest mirșav trafic cu ființe u- 
mane".

Șeful expediției este Peter Gotha 
în vîrstă de 21 de ani, poet și stu
dent la Facultatea de Științe.

Chei tăcute
O întreprindere vest-germană a 

lansat pe piață chei tăcute. Ele sînt 
destinate soților care se întorc tir- 
ziu acasă. Aceste chei, confecțio
nate din material plastic, sînt foarte 
ușoare și foarte rezistente. Ele des
chid ușa fără să facă cel mai mic 
zgomot.

Un paznic original
Deoarece în Suedia furtul auto

mobilelor este în ultimul timp „la 
mare modă", poliția i-a înzestrat pe 
posesorii de mașini cu o originală 
instalație. Cînd vehiculul staționea
ză, undeva lingă el se fixează, in
vizibil pentru neinițiați, un pulveri- 
zator automat. Atunci cînd se în
cearcă punerea în mișcare a mași
nii, pulverizatorul o împroașcă cu 
o vopsea de un galben strident. Po
lițiștii, avizați, opresc toate automo
bilele „marcate". Pentru timpul nop
ții însă, va trebui probabil să se 
folosească vopsele fluorescente.

Păcat însă că între acțiunile con
ducătorilor Pentagonului nu există 
o mai strînsă coordonare. In zilele 
cînd McNamara-și Harkins își ex
puneau noul lor plan, agențiile de 
presă transmiteau că forțele ameri
cane aflate în jungla din Vietnamul 
de sud folosesc o nouă armă: „gre
nadele asurzitoare" aruncate din a- 
vion. Acestea fac o larmă atît de 
mare, incit oamenii aflați pînă la o 
distanță de mai multe sute de me
tri de locul exploziei devin surzi 
pentru toată viața. Dar dacă devin 
surzi, atunci cum mai pot ei auzi 
„vocea adevărului"?. Poate că vaj
nicii partizani ai „adevărului" se 
vor gîndi să furnizeze alături de 
aparatele de radio cu transistori și 
dispozitive acustice speciale, bineîn
țeles tot cu transistori... Și atunci 
pe bună dreptate se va putea spune 
poses< rilcr lor: ..Vedeți, cei ce afir
mă că sînteți surzi, vă mint".

Cit -se poate de nimerit reprezintă 
tragicomicul situației create o cari
catură apărută în ziarul austriac 
„Arbeiter Zeitung", care înfățișează 
un crainic militar vorbind la osta
tic a „Vocii Americii" instalată în 
junglă. Crainicul se adresează ast
fel ascultătorilor săi: „Aici, postul 
de radio „Vocea Americii". Transmi
tem pentru ascultătorii noștri din 
jungla sud-vietnameză, care și-au 
pierdut auzul, emisiunea intitulată 
„Pentagonul și umanitarismul"...

Da. Populația. Vietnamului de sud 
s-a convins de mult care e adevărul, 
s-a convins de „umanitarismul" ce
lor ce își zic „consilierii" lui Diem. 
Și n-a avut nevoie de transistori 
pentru aceasta.

(AGERPRES)

Pe lîngă postul de prim-ministru, 
prințul Suvanna Fumma ocupă pos
tul de ministru al apărării, prințul 
Sufanuvong și generalul Fumi No- 
savan ocupă posturile de vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri și 
vor ocupa de asemenea respectiv 
posturile de ministru al economiei 
și ministru al finanțelor. In postul 
de ministru al afacerilor externe a 
fost numit Quinim Folsena, iar în 
postul de ministru al afacerilor in
terne, Feng Fongsavang. Ambii 
sînt adepți ai lui Suvanna1 Fumma.

Astfel, în rezolvarea crizei laoție- 
ne a fost făcut un pas important.

Concursul... palavragiilor
Recent a avut loc un campionat 

original. A fost ales cel mai bun 
dintre cei mai buni palavragii. La 
concurs au participat concurenți din 
Franța, Belgia, Canada, Germania 
occidentală și alte state. Juriul a 
oferit permiul francezului Emile 
Chaumintin. Nu i-a fost ușor să ob
țină victoria: pentru a-și întrece 
vorbăreții concurenți, el a trebuit să 
turuie 883 de cuvinte de minut.

------------ ♦♦-------------

GB9DD0G0...
... după calculele savanților so

vietici, călătoria Moscova-New York 
va putea fi efectuată în 30 minute 
și 30 secunde pe bordul unei rachete 
cu 6 etaje ?

★
... un kilogram de apă conține a- 

titea molecule cîte greutăți de un 
kilogram trebuie puse pe talerul u- 
nei balanțe pentru a echilibra greu
tatea întregului glob pămîntesc?

★
... laleaua a fost cultivată prima 

dată în Olanda în evul mediu și că 
pe atunci această floare valora de o 
sută de ori mai mult decît aurul ?

★
... cameleonul poate privi în ace

lași timp în toate direcțiile? Cu un 
ochi el privește în față și în sus, iar 
cu celălalt în spate și în jos.

★
... există o specie de păianjeni 

care trăiesc și-și țes pînza în apă? 
Pînza aceasta e mult mai groasă 
și mai deasă decît a celorlalți pă
ianjeni și ea servește atît la adă- 
postirea insectei, cît și la captura
rea hranei.

★
... într-o zi călduroasă de vară, 

un mesteacăn pierde prin evapo
rare pînă la 400 litri de apă?

Cu Justificări nu se 

âneleplsnesc sarcinile de plan
(Urmare din pag. 2-a)

ducere stabilă, cu o continuitate î<n 
desfășurarea muncii, a îmbrățișat 
fără nici o rezervă metoda de a 
schimba dacă-i posibil conducerea 
în fiecare lună. In acest an au fost 
schimbați 3 șefi de șantier. Unde 
a dus o asemenea practică greșită 
se poate vedea din realizările obți
nute în primul trimestru, care nu 
reprezintă nici 25 la sută din po
sibilități. Schimbarea repetată a 
conducerii șantierului a provocat o 
serie de greutăți în dirijarea lucră
rilor, aprovizionarea tehnico-mate- 
rială. E oare admisibil ca munca pe 
un șantier ca cel din Zlatna să fie 
întreruptă sau să nu se poată des
fășura norma<l din lipsa de lopeți, 
găleți, tuburi cu oxigen pentru su
dură, plite și garnituri de sobe, fier 
beton și alte materiale, care, deși 
existau, nu au fost aduse la timp pe 
șantier? Categoric că nu. Și dacă au 
existat asemenea lipsuri, apoi trebuie 
arătat că principala defecțiune por
nește de la conducerea grupului de 
șantiere din Brad, care n-a contro
lat la timp activitatea de pe acest 
șantier și n-a luat măsuri operative 
pentru lichidarea unor asemenea 
lipsuri.

Se simte aici pe șantier lipsa mij
loacelor de transport, mai ales că 
șantierul are puncte de lucru resfi
rate. Deși cunoștea acest lucru, con
ducerea grupului de șantiere din 
Brad n-a asigurat șantierul cu au
tocamioane și basculante proprii. In 
același timp, dînd dovadă de o 
crasă superficialitate, fosta conducere 
a șantierului din Zlatna (șef de șan
tier tov. Surdan Mihai) nici n-a 
depus plan de transporturi pentru 
luna mai la Autobaza I.R.T.A. O 
altă lipsă care provoacă greu
tăți și în același timp umflă nejus
tificat cheltuielile este sistemul de
fectuos după care se face aprovizio
narea. Șantierul din Zlatna este a- 
provizionat cu materiale de că
tre Grupul de șantiere din Brad 
cu ajutorul mașinilor. Mașinile ce 
aduc aceste materiale se opresc la 
Zlatna, descarcă și pleacă. E nevoie 
de alte mașini să încarce și să trans
porte apoi materialele sus, la punc
tele de lucru, care sînt și ele la 
dinstanțe de 10-20 km, în loc ca 
întregul transport de materiale să 
se facă pînă la Zlatna pe C.F.R. și 
apoi să fie preluat de mașini.

In ce privesc lucrările din planul 
E. AL „Gh. Doja" ce urmează a fi 
date în antrepriză se cer de aseme
nea măsuri urgente pentru a se 
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TI \l P DI absolvenți a 7 clase elementare cu o să- 
li\Ll\l aătate perfectă și cu dorința să devină 

.................... mecanizatori în agricultură, avînd dornici- 

......... ___= Mul 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 condifiunile 
de acte și m a t e r i i I e ce se cer la examen.
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I I 0. C. L. COMERȚ MIXT ALBĂ IULIA | I
| FACE CUNOSCUT CONSUMATORILOR CĂ :

IN MAGAZINUL „autoservire"
I Șl IN MAGAZINUL „LACTATE” |

se desface zilnic lapte proaspăt către consumatori 
j pe bază de abonament, la orele dorite!

Abonamentele pe durata solicitată de ^cumpărători 
se achită odată cu întocmirea abonamentului.

^iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiilF

putea trece la îndeplinirea lor. In 
acest scop se impune de urgență 
terminareja tuturor documentațiilor 
și contractarea acestor lucrări, 
pentru ca, constructorul care are de ja 
asigurate unele forțe, să poată ataca 
urgent aceste lucrări, în special1 
construcțiile de locuințe din etapa 
Il-a.

Față de lipsurile destul de gra
ve care se fac simțite în activitatea- 
șantierului din Zlatna al T.C.M.M. 
se impune luarea unor măsuri care1 
să curme din rădăcini starea de lu
cruri semnalată. Conducerea Grupu
lui de șantiere din Brad arc datoria 
de a exercita un control mai serios 
asupra muncii acestui șantier, spri- 
jinindu-1 într-o mai mare măsură în 
organizarea muncii pe șantier, în 
aprovizionarea tehnico-materială șt 
transporturi, în punerea la punct a 
evidenței contabile, unde de aseme
nea se semnalează defecțiuni. In a- 
celași timp, noua conducere trebuie- 
să curme din rădăcini cu pasivita
tea față de darea în folosință a o- 
biectivelor stabilite. In locul justifi
cărilor trebuie mobilizate to^Je for
țele spre a se recupera rămînK^fcg; 
urmă și a se îndeplini de aici înf^re? 
lună de lună, zi de zi, sarcinile de 
plan.
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| UZINELE METALURGICE | 
| p CHIMICE ZLATNA —. g 
H Raionul Alba, reg. Hunedoara i 

Ivind imediat! 
| din stoc supranormativ, I 
| direct solicitanților E 
| următoarele materiale: |
| — fosfat trisodic f 
| — țesătură neagră din j 
j sîrmă (grosime 3 m/m i 
| cu ochiul de 3 cm.) | 
g — diferite piese de j 
f schimb auto (pentru f 

GAZ 67).
=
| CERERILE se vor adresdip 

E direct uzinelor vînzătoare. I
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