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Să asigurăm o bază furajeră 
puternkă și de calitate în fiecare 

gospodărie agricolă colectivă
Dezvoltarea rapidă a efectivelor 

de animale, precum și creșterea pro
ducției acestora impune ca pe lingă 
acțiunile care se întreprind în fie
care gospodărie colectivă din raic-n 
pentru crearea unui efectiv cores
punzător de animale matcă, să se 
ia măsuri hotărite în vederea asigu
rării condițiilor necesare obținerii u- 
nor producții tot mai mari și în pri
mul rînd de asigurarea unei puter
nice baze furajere. Producerea mior 
cantități îndestulătoare de nutrețu
ri, în sortimente variate și de bună 
calitate pentru hrana animalelor, 
precum și crearea rezervelor nece
sare, trebuie să constituie o preocu
pare de căpetenie a fiecărei gospo
dării colective. Există posibilități 
mari pentru asigurarea cantităților 
necesare de furaje. Porumbul atît 
pentru boabe, cît și pentru siloz și 
masă verde care constituie principa
lul furaj și se cultivă ce suprafețe 
mari în raionul nosfru, intră în hra
na animalelor din toate speciile în- 
tr-o proporție importantă, contribu
ind la creșterea simțitoare a pro
ducției.

Ținînd seama de însemnătatea pe 
care o are porumbul în hrana ani
malelor, este necesar să se acorde 
cea mai mare atenție lucrărilor de 
întMinere pentru a spori producția 
Ia hectar la această cultură. Dacă 
porumbului pentru boabe i se acor
dă atentia cuvenită și aceste culturi 
se prezintă în general bine, apoi 
trebuie arătat că. în ce privește po
rumbul pentru siloz, acesta este lă
sat pe planul al doilea. Mai există 
încă părerea greșită la unele gos
podării colective de a destina cele 
mai slabe culturi de porumb însilo- 
zării și de a nu acorda atenția cu
venită întreținerii lui, lucru ce face 
să scadă mult cantitatea și calitatea 
porumbului însilozat. Pentru a înlă
tura aceasta, datoria fiecărui agro
nom este de a explica colectiviștilor 
felul cum trebuie să se prezinte po
rumbul pentru însilozat ca, într-a- 
devăr, să constituie un furaj de ca
litate și să fie consumat cu plăcere 
de animale.

Pe lîngă măsurile pentru obține
rea unei producții maxime la hec
tar. trebuie folosite toate posibilită
țile de extindere a culturilor duble 
de porumb pentru siloz si masă ver
de. Pe măsură ce se eliberează te
renurile de borceag, orz și alte cul
turi timpurii, terenurile să fie ime
diat arate si semănate cu plante fu
rajere. obtinîndu-se însemnate căn
irăți de masă verde.

Pentru a se asigura o furajaree- 
a animalelor este necesar 

să se acorde o deosebită atentie re
coltării plantelor leguminoase to
cate în proteină și în special cultu
rilor de mazăre, soia, trifoi și lucer
na. F.xnerientele întreprinse de oa
menii de știință au demonstrat că 
l-o-mrenoasele au cel mai important 
rol în echilibrarea rafiilor de hra
nă, și mai ales a celor bazate ne 
nnrumb, contribuie într-o foarte ma
re măsură Ia snorirea producției a- 
"iimale. Realizările gospodăriilor 
r-imtase arată că avem mari rezer
ve pentru a snori continuu produc
ea la aceste culturi. Anul trecut, co
lectiviștii din Mihalț au obținut o 
producție medie de 4.800 kg fin de 
lucerna la hectar. Producții mari au 
obținut și colectiviștii din Benic, 
Calda de Jos și altele. In aceste gos
podării se acordă o mare atenție ob
ținerii unui fin de bună calitate, 
prin recoltarea la vreme, uscarea și 
depozitarea în bune condiții.

Dar nu peste tot se întîmplă la

nostru are 
pășuni 

naturale. Gospodăriile 
în 

mulți ani
Este în interesul

folosință 
suprafețe

fel. Anul trecut, în unele gospodării 
colective, trifolienele au fost recoltate 
iîrziti, fără grija cuvenită pentru 
uscarea în condiții bune. LJnii con
ducători de gospodării se mulțu
mesc că au cantități mari de lucer- 
nă și trifoi, dar nu se uită că din 
cauza lipsei de grijă la recoltare și 
uscare aceste nutrețuri sînt numai 
bețe, care au un conținut mic de 
substanțe nutritive. Iată de ce este 
necesară recoltarea la timp, usca
rea, transportul rapid și depozitarea 
în șoproane simple a finului.

Una din cele mai importante re- 
rezve pentru sporirea producției de 
furaje o constituie pășunile și fîne- 
țele naturale. Raionul 
o însemnată suprafață de 
și finețe 
colective au primit 
pe mai 
mari de pășuni, 
colectiviștilor să îngrijească si să 
folosească tot mai bine pășunile 
pentru a asigura hrană îndestulă
toare unui număr sporit.de animale. 
Aplicarea diferențiată a măsurilor 
de care depinde sporirea producției 
la hectar pe aceste suprafețe si fo
losirea lor rațională pot asigura a- 
nimalelor o hrană consistentă, echi
librată și la cel mai scăzut preț de 
cost.

Merită toată atentia experiența 
colectiviștilor din Drimbar eare au 
--licat lucrări de curățire și supra- 
însămînțare cu semințe de ierburi pe 
suprafața de 120 ha. reușind să 
sporească producția de iarbă de 2 
ori. Zeci de exemple arată că se ex
tind lucrările de îmbunătățire a pă
șunilor. Colectiviștii din Galtiu. care 
anul trecut ’u obfinut de pe unele 
suprafețe 3.500 kg iarbă la hectar, 
au luat măsuri ca anul acesta să 
obțină producții și mai mari de ma
să verde de pe înfreaga suprafață 
de pășuni și finețe naturale.

In zilele acestea se dă o mațe bă
tălie în raionul nostru pentru strîn- 
gerea și depozitarea finului din pri
ma cosire. Pînă în prezent s-a și 
terminat reteoltarea în gospodăriile 
din Berghin, Henig, Ciugud, Drîm- 
bar, Galda de Jos, Galtiu, Totoi 
Stremt, Teius și Vințul de Jos. 
Trebuie folosită din plin fie
care oră, fiecare zi bună pentru 
a recolta, usca și strînge finul si în 
zonele de munte unde avem însem
nate sunrafete de finețe naturale.

De măsurile care se iap acum de- 
":"de țn mare măsură felul zum vor 
fi hrănite animalele în toamna și 
iarna acestui an neutru sporirea 
rv-oductiilor de carne, lapte, iînă și 
pite penalise necesare pentru îmbu
nătățirea aprovizionării nomilattei 
s> eonteif creșterea veniturilor bă
nești „țe fiecărei gospodării.

--------------------------»
ÎNSEMNĂRI 
DIN TABĂRĂ --------------------------- >•
Dimineața, cînd apele limpezi ale

Ampoiului reflectă primele raze de 
soare, tabăra pionierilor de la Tăuți 
se însuflețește. Din dormitoare, prin 
ferestrele larg deschise, răzbat gla
suri. Copiii rîd. Și rîsul lor zglobiu 
se amestecă cu ciripitul păsărelelor 
din hățișurile ce mărginesc tabăra.

Sosiți aici din peisajul industrial 
al Călanului, 65 de pionieri și șco
lari trăiesc din plin zilele vacanței, 
împrejurimile le oferă nenumărate 
frumuseți, iar programul taberei cli
pe ce vor rămîne pentru totdeauna

La G. A. C. „Uni
rea" din Alba Iul ia 
campania de recol
tare a păioaselor se 
desfășoară din plin. 
Ajutați de mecani
zatorii brigăzii nr. 
14 din S.M.T. Alba 
lulia, ei au reușit ca 
numai în cîteva zile 
să recolteze orzul 
de pe suprafața de 
50 ha. In clișeu: 
Tractoristul Gligor 
Constantin în timpul 
recoltării orzului.
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Un nou produs 

a industriei locale
Una din preocupările colectivului 

de muncă al întreprinderii de in
dustrie locală „Horia" din orașul 
nostru este de a pune la dispoz'ția 
oamenilor muncii produse din ce în 
ce mai multe, mai variate și la preț 
de cost cit mai scăzut, avînd ca c- 
biectiv principal calitatea produse
lor.

Această preocupare a fost încunu
nată de curind de un succes deose
bit A fost fabricată aici pentru pri
ma dată „moara cu ciocane". Cu a- 
jutorul acestei mori se pot măcina 
sau toca: porumb, grîu, orz, știu- 
leți de porumb, floarea-soarelui 
alte plante.

In prezent, ca urmare a rezult 
telor bune obținute în probele d 
verificare, a început construcția Ic 
pentru nevoile gospodăriilor rolec. 
ve sau a altor unități socialiste.

In clișeul alăturat: Un prim 
lot de mori cu ciocane gata a lua 
drumul unităților socialiste ale a- 
griculturii.

Economii
remiza de locomotive C.F.R. 
lulia, mecanicii și fochiștii

La 
Alba 
desfășoară o susținută muncă pen
tru realizarea a cît mai multe eco
nomii, în mod deosebit la combus
tibil.

Bilanțul încheiat la sfîrșital se
mestrului I al anului 1962 arată că 
în această perioadă economiile rca-

Metale vechi
Cooperativele din raionul nostru, 

de la începutul anului și pînă în 
prezent, au colectat o însemnată 
cantitate de metale vechi de la ce
tățeni.

Astfel, în această perioadă, ctle 
mai mari cantități au fost colectate 
de către cooperativa „30 Decem
brie" (80.000 kg), cooperativa din 
comuna Ighiu (26.000 kg), cea din 

Copiii rîd fericiți
întipărite în amintirea lor, expresie 
a grijii părintești pe care le-o poar
tă partidul.

Zilele de tabără se scurg una mai 
frumoasă decît alta. Programul în
cepe în fiecare dimineață cu ridica
rea drapelului. Apoi, cînt și voie 
bună, vizionări de filme, excursii. Și, 
chiar numai cîteva ore stînd în mij
locul pionierilor și școlarilor din ta
băra de la Tăuți îți poți da seama 
de ordinea care domnește aici, de 
felul lor înalt de a gîndi de maturi
tatea oarecum precoce pentru vîrsta 
lor. Schimbîndu-se garda drapelu
lui, Ionașcu Vasilica, o fetiță mă
runțică, nu uită niciodată să le 
tragă atenția celor care rămîn: „ve
deți! ■— ochii și drapelul". Surorile 
Tataridis Gheorghița și Dimitrula 
știu atîtea despre eroul grec Mano- 
lis Glezos și sînt gata aricind să 
împărtășească pionierilor și școlari
lor din tabără faptele de eroism ale 
acestuia, iar Tuza Aurora și Coz- 
mescu Eugenia, de strajă la intrare, 
sînt neînduplecate. Nu calcă nimeni 
pragul taberei pînă nu este recu
noscut și nu primește încuviințarea 
conducerii acesteia. ■

Obișnuiți cu o ordine desăvîrșiiă, 
pionierii și școlarii din tabără sînt

a-

Semănat în teren bine pregătit, 
după toate regulile agrotehnice și 
executind la timp lucrările de între
ținere, lanurile de grîu ale colecti-

peste plan
lizate de mecanicii și fochiștii dc la 
această unitate C.F.R. se ridică la 
peste 39 tone combustibil conven
țional peste plan.

Printr-o mai bună organizare a 
muncii, prin folosirea celor mai bu
ne metode de muncă, cele mai bune 
rezultate le-au obținut mecanicii 
Șteau loan, Roman loan și alții.

pentru oțelarii
Benic (22.000 kg), cantități ce au 
fost predate și expediate oțelăriilor 
hunedorene.

De altfel și celelalte cooperative 
din cuprinsul raionului nostru au 
colectat și continuă să colecteze me
tale vechi. Este o acțiune deosebit 
de importantă.

Coresp. CAPRĂ H.

pe atît de veseli și zglobii. Curtea 
se umple de glasuri cînd din ușa 
bucătăriei tovarășa ~

Cîmpul
Portic Terezia 

îi anunță că masa-i gata, 
răsună de cîntece cînd, părăsind ta
băra, în șir lung pionierii se înfră
țesc cu natura bogată în frumuseți. 
Și la întoarcere mulți din ei își no
tează în carnețele impresiile: „Po
iana ursului" îți încîntă și ochii și 
inima, „Piatra corbului" și locul de
numit „In brazi" sînt minunate mo
numente a-le naturii, iar Cetatea 
Tăuțului, cu urmele strămoșilor, 
chiar fără grai vorbește despre o 
întreagă istorie.

Așa-și petrec pionierii și școlarii 
vacanța în tabăra de la Tăuți. Și, 
despre frumusețea zilelor petrecute 
aici scriu părinților, prietenilor. In 
rîndurile pe care le trimit, nici unul 
însă nu uită să mulțumească parti
dului pentru copilăria fericită pe 
care le-o veghează.

Cu asemenea preocupări, umbrele 
serii învăluie parcă mai degrabă 
împrejurimile. Peste tabără se aș
terne liniștea. Copiii dorm și visea
ză. Apoi, în zori, sînt din nou cu rî- 
sțil. pe buze. Copiii rîd fericiți. Chi
pul le e luminat de fericirea zilelor 
de azi și de mîine. 

viștilor din Teiuș s-au dezvoltat fru
mos și promit recolte bogate, răsplă
tind din plin munca harnicilor co
lectiviști.

In urma controlului zilnic efec
tuat pe tarlalele gospodăriei, consi
liul de conducere a constatat că 
griul ,,Ponca", soi de înaltă produc
tivitate, a ajuns în faza de coacere 
și a hotărit să înceapă neîntîrziat 
recoltarea lui pe întreaga suprafață. 
Astfel, în ziua de 9 iulie a.c., cu a- 
jutorul mecanizatorilor de la S.M.T. 
Alba lulia au început recoltatul griu
lui cu toate forțele, reușind ca pînă 
în prezent să recolteze suprafața de 
peste 25 ha. Producția medie la 

• hectar, după calculele făcute, depă-
șește 2.000 kg grîu.

Fruntași la recoltatul griului sînt 
colectiviștii din brigada I-a condu
să de tov. Cornel Fostoc.

Coresp. A. OȚO1

Culturi duble 
pe suprafețe cît mai mari

La gospodăria colectivă „Unirea''1 
din Alba lulia campania de recol
tare a păioaselor se desfășoară clin 
plin. Pînă azi, 13 iulie, colectiviștii 
de aici au reușit să recolteze cele 
50 ha cultivate cu orz, obținînd pro
ducții sporite la hectar. Iar în lo
cul orzului, pe tarlalele unde nu 
sînt culturi ascunse, pentru a asi
gura furaje cît mai multe, ei au ho- 
tărît să semene porumb masă ver
de. Brigada din Partoș a și început 
arăturile în vederea însămînțării 
primelor 5 ha cu porumb masă verde. 
Fruntași în campania de recoltare 
sînt colectiviștii Făgădar Teodor, 
Ghendscu Gheorghe, Florea loan, 
Borza Victoria, Cîmpean Maria și 
Tîrnăvean loan.

faza regională a 
plaiurile Hune-

stat din Piatra

■£• în ziua de 15 iulie a.c., orele 
10, în sala Casei raionale de cul
tură va avea loc 
concursului „Pe 
doarei".

Teatrul de 
Neamț va prezenta în orașul nos
tru, în ziua de 16 iulie a.c., piesa 
„Domnișoara N astasia".

-A în ziua de 17 iulie, Teatrul 
de Stat din Brașov prezintă piesa 
„Balul Florilor".

■A- pe scena Casei raionale de 
cultură, în ziua de 18 iulie a.c., 
va concerta orchestra de muzică 
populară „Cindrelul" — Sibiu.

sporit.de


învingători în lupta pentru 
realizarea sarcinilor de plan

dhin scrisorile sosite la redacție
Directivele C. C. al P.M.R. ca pri

vire la criteriile principale ale în
trecerii socialiste au constituit pen
tru muncitorii, tehnicienii și ingine
rii Uzinelor metalo-chimice Zlatna 
un prețios îndreptar în lupta pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan. Despre forța lor mobiliza
toare vorbesc deosebit de grăitor re
zultatele obținute. Nu de mult, fă- 
cind bilanțul primului semestru, har
nicul colectiv de aici a raportat cu 
îndreptățită mîndrie partidului că 
planul producției globale și marfă 
a fost îndeplinit și depășit pe cele 
șase luni ale anului și că prod'Kti- 
vitatea muncii fată de perioada co
respunzătoare a anului 1961 a cres
cut cu aproape 60 la sută.

Care sînt factorii care au deter
minat obținerea însemnatului suc
ces? O analiză oricît de sumară este 
deajuns pentru a-i reliefa. Demnă 
de remarcat este însă in primul rind 
munca vie cu oamenii desfășurată 
de comitetul de partid. Imbunătățin- 
du-și continuu stilul și metodele de. 
muncă, dind un ajutor concret or
ganizațiilor de bază, comitetul de 
partid a făcut ca acestea să se o- 
cupe cu toa’ă răspunderea de edu
carea muncitorilor, de întărirea dis
ciplinei în muncă și creșterea rolu
lui lor oolitic în conducerea pro
ducției. îndrumate de comitetul de 
partid, organizațiile de bază au a- 
nalizat cu regularitate felul cum se 
îndeplinesc sarcinile de producție la 
fiecare loc de muncă, felul în care 
sînt traduse în viață măsurile teh- 
nico-organizatorice stabilite pentru 
acest an. Organizațiile de bază au 
sprijinit, de asemenea, cu rezultate 
din ce în ce mai bune comitetele sin
dicale de secție în organizarea con
sfătuirilor de producție, în ridicarea 
calificării muncitorilor. în organiza
rea si conducerea întrecerii socialis
te. comuniștii situîndu-se tot timpul 
în fnintea întrecerii.

In adoptarea măsurilor care să 
ridice munca din cadru! uz;nei ne 
trepte tot mai înalte, comitetul de 
partid ?. pornit înarmat cu conclu
ziile analizei primei imnătăti a lim’i 
ianuarie si apoi cu cele rezultate dm 
analiza primului trimestru. Si. drept 
urmare » acestui faot. atenția co
muniștilor a fost îndreptată sr-re 
indicii mai greu rea'izabili. \sa. bu
năoară, dat fiind că productivitatea 
muncii ne primele trei luni ale a- 
nului n-a fost îndeplinită Jecit în 
proporție de 99,2 la sută, pășind în 
cel de-al doilea trimestru, comitetul 
de partid a pus un mai mare accent 
pe introducerea tehnicii noi, pe a- 
plicarea măsurilor tehnico-organiza-

Emisiunile locale
Alături de presă și de celelalte 

mijloace ale muncii politice de ma
să, emisiunile stațiilor de radioficare 
din raionul nostru, — adevărate 
„ziare vorbite" — își aduc o contri
buție tot mai însemnată la întărirea 
economică și organizatorică a gos
podăriilor agricole colective, în lup
ta pentru îndeplinirea sarcinilor 
construcției socialiste. Sub perma
nenta îndrumare a organizațiilor ce 
partid, eliminînd rînd pe rînd lipsu
rile în prezentarea oamenilor și a 
faptelor lor în întrecere, în progra
mul stațiilor de radioficaire au fost 
introduse emisiuni de o înaltă efi
ciență, legate de preocupările ac
tuale asie colectiviștilor. In acest 
sens au fost introduse, în afara bu
letinului de știri locale, care se 
transmite cu regularitate, radiore- 
portaje, convorbiri cu colectiv știi, 
sfatul agronomului, etc.

Emisiuni atractive, cu un conți
nut boigat, legat de campania de pri
măvară, de lucrările de întreținerea 
culturilor, au fost organizate la sta
ția de radioficare din Teiuș. In ca
drul emisiunilor locale au fost trans • 
mise reportaje, ca: „întreținerea cul
turilor —- sarcină principală a co
lectiviștilor", „Sfatul agronomului'1, 
în cadrul căruia li s-a indicat co
lectiviștilor ce metode agrotehnice 
înaintate trebuie aplicate pentru a 
obține 5.000 kg porumb boabe la 
hectar în cultură neirigată. La mi
crofon au fost invitați brigadieri și 
colectiviști fruntași, care au vorbii 

torice. Și rezultatele n-au întîrziat să 
se arate. Productivitatea muncii în 
trimestrul II a. fost depășită atît pe 
cap de muncitor cit și pe cap de 
salariat. Comitetul de partid și-a 
inoreptat apoi atenția spre sarcina 
reducerii prețului de cost. A anali
zat cu profunzime cauzele care au 
făcut ca prețul de cost să fie depă
șit in lunile ianuarie-februarie cu 
1.12-1.000 lei, cauze cum sînt nereali- 
zarea cu 0,6 la sută a randamentu
lui de extracție, depășirea consumu
rilor specifice pe tona de produs, de
pășirea consumurilor specifice de 
păcură, plata unor dobinzi in urma 
creditelor acordate de B.R.P.R. pen
tru stocuri supranormative, etc., și 
a luat masuri corespunzătoare. Re
zultatul? In următoarele trei luni 
depășirea a fost redusă cu 1.071.009 
lei. răminînd de recuperat doar 
53.000 lei in luna iunie.

Punerea in valoare a spiritului 
creator al maselor a stat, de aseme
nea. in atenția comitetului de partid, 
aceasta concretizindu-se grăitor în 
inițiativele pornite din grupele de 
partid și din colectivele create pe 
lingă organ:zațiile de bază. Comu
niștii din grupa condusă de Mister 
Petru au discutat problema infun- 
dării injectoarețor și au venit cu so
luții practice pentru înlăturarea a- 
cestei deficiențe. In grupa tovarășu
lui Avram Nicolae s-a născut ideea 
modificării buncărelor de alimentare 
la cuptoarele de topire, condițiile de 
al mentare fiind simțitor îmbunătă
țite. iar tovarășii din grupa condu
să de Kiraly Simion, preocupați de 
problema reducerii consumului de 
laminate de plumb, au propus înlo
cuirea acestora, cu țeavă P.C.L\ 
m-’t mai ieftină.

Rod al întrecerii socialiste, rezul
tatele obținute la U.M.C. Zlatna sînt 
mindria întregului colectiv. Ele fac 
cinste tovarășilor din echipa lui 
Juri Dumitru, care lună de lună Ași 
depășesc planul cu 4 la sută, ci și 
relcr din echma Iui Sulea Petru, 
fruntași în întrecerea pe profes'i. Cu 
ele se mtedresc ținerii din echipa 
lui Micu Traian. Contor Ion. Porar 
c-avrilă si Popa Maria de la C.T.Ci. 
Laborator, agitatorii comuniști To- 
motas Petru. Zaharie Stefan, Magda 
Ion, Nistor Sabin, Petre Maria, Ra
tă Ion si alții, care au tinut tot tim
pul nestinsă flacăra întrecerii.

La capătul primului semestru, 
muncitorii de la LJ.M.C. Zlatna au 
obținut rezultate de seamă. Ei însă 
’iu se opresc aici. Pentru rezultate 
tot mai grăitoare, sub conduc?.ea 
comitetului de partid, au pornit în 
întrecere cu și mai multă hotărîre în 
cea de-a doua jumătate a anului.

in sprijinul gospodăriilor colective
despre felul cum își organizează ei 
munca în brigăzi și echipe.

In această perioadă cînd se duce 
marea bătălie pentru strîngerea re
coltei, colectivul stației de radiofi
care din Teiuș și-a axat emisiunile 
pe această temă. Astfel fiind, în fie
care seară colectiviștii din Teiuș și 
Stremț audiază reportaje: „Cum ne 
pregătim pentru strîngerea la timp 
a recoltei", „Pregătirea pentru în- 
magazinarea griului", „Cu microfo
nul printre colectiviști", „Să asigu
răm sămînță de bună calitate pentru 
anul viitor" etc.

Același lucru se poate spune și 
despre stația de radioficare din Al
ba Iulia, care difuzează în liesare e- 
misiune materiale legate de munca 
actuală a colectiviștilor, cum sînt: 
„Colectiviștii în plină campanie *, 
„Nici un bob pierdut" etc., materiale 
expuse chiar de colectiviști..De ase
menea, în programul acestei stații 
a fost introdusă o nouă rubrică: 
„Panou de onoare", în cadrul căreia 
se popularizează colectiviștii frun
tași în muncă la G.A.C. „Unirea".

Dar dacă la centrele de radiofi
care sus-amintite treburile merg 
bine, la Vințul de Jos situația se 
prezintă cu totul altfel. Aici, o pe
rioadă destul de îndelungată pro
gramele stației de radioficare au 
fost prezentate la un nivel scăzut, 
generale, lipsite de caracterul edu
cativ, de combativitate. Și aceasta, 
datorită faptului că Sfatul popular 
al comunei Vințul de Jos nu a spri

Hoiărîrea
unanimă a cooperatorilor
Date fiind condițiile necorespun

zătoare în care erau desfăcute măr
furile la magazinul din Oarda de 
Jos, cooperatorii de aici au nutrit de 
multă vreme dorința de a-și cons
trui un magazin nou. Și în sprijinul 
năzuinței lor le-a venit Uniunea ra
ională. t -- f

Nu de mult, în cadrul unei adu
nări generale, membrilor cooperatori 
din Oarda de Jos Ii s-a făcut cunos
cut faptul că în satul lor va fi cons
truit un magazin universal cu bu
fet în valoare de 235.000 lei. Vestea 
a mobilizat pe toți cooperatorii care, 
in unanimitate au hotărît să spriji
ne construirea noului magazin cu 
contribuții în bani, materiale și 

ncă patriotică în valoare de pes
te 27.000 lei.

CAPRA HRISTACl'.E

Pe scenă — pionierii
Trăind minunate zile de vacanță, 

pionierii din orașul nostru își folo
sesc plăcut și instructiv timpul li
ber.

De curînd. cercul dramatic din 
codrul Casei pionierilor și-a che.nat 
din nou membrii ta acțiune. Și, 
micii artiști amatori au apărut pe 
scenă în piesa de teatru Colinaș 
Voinicul de Andrei Nicoară.

Bine pregătiți, pionierii Magda 
Liana, Marcu Dan, Băiescu Marius, 
Ciobotă Nicolae și alți interpreți din 
riesă s-au transpus cu măiestrie în 
cțiunea desfășurată, atrăgînd a- 

precierea spectatorilor.
S. P.

<.

jinit în mod concret colectivul sta
ției, iar uneori i-a acordat doar un 
sprijin formal.

Ce-i drept, în ultimul timp comi
tetul comunal de partid, analizînd 
situația existentă la stația de radio
ficare din Vințul de Jos, a a jutat co
lectivul de aici să-și îmbunătățească 
munca. Și fapt îmbucurător, în cî
teva din emisiuni s-a simțit o neta 
de înviorare. Colectivul acestei sta
fii însă, are încă multe de făcut pen
tru a se situa la înălțimea sarcini
lor ce-i revin. Programele ce se 
transmit trebuie întocmite cu mai 
multă grijă. O atenție deosebită tre
buie să acorde colectivul stației ca
lității materialelor, lărgirii număru
lui de corespondenți și colaboratori.

Din constatările făcute, rezultă că 
stațiile de radioficare din raionul 
nostru și-au îmbunătățit simțitor 
munca față de trecut, avînd o orien
tare tot mai justă în oglindirea pro
blemelor actuale ce interesează 
masa de colectiviști. Sub îndruma
rea și cu sprijinul organizațiilor de 
partid și a sfaturilor populare însă, 
centrele de radioficare trebu'e să 
desfășoare o activitate și mai susți
nută, aducînd tot mai des în fața 
microfonului ingineri și tehnicieni a- 
gronomi, președinți de gospodării 
colective, brigadieri și colectiviști 
fruntași, care să vorbească colecti
viștilor despre metodele bune de 
muncă si rezultatele obținute prin 
________ V. SF.RBLJ CiSTF.lAN'J 

(Continuare în pag. 4-a)

Inovatorii - exponenți ai progresului tehnic
Încă de la începutul anului, prin 

măsurile luate, mișcării de inovații 
și raționalizări, ce se desfășoară la 
Depoul C.F.R. Teiuș, i-a fost impri
mat un caracter viu. Cu sprijinul 
comitetului sindical și al biroului 
tehnic, colectivul de inovații și-a 
întocmit un plan de muncă strîns le
gat de planul tematic al unității. A- 
poi, lună de lună, întrunindu-se în 
ședințe de lucru, membrii colectivu
lui au analizat cu răspundere felul 
cum sînt rezolvate propunerile de 
inovații. Și rezultatele n-au întîrziat 
să se arate. In primul trimestru și 
în prima jumătate a celui de al doi
lea au fost înregistrate 10 propuneri 
de inovații, din care 6 sînt deja a- 
plicate în producție. Demnă de re
marcat in acest sens este „Presa e- 
lectropneumatică pentru brichetat 
dezincrustant" — inovație aparii- 
nind tovarășilor inginer Dumitru I- 
lie, Rancea Simion și unui»colectiv 
de colaboratori — cu ajutorul căre
ia a sporit considerabil productivi
tatea muncii. Dacă înainte, cu mij
loacele existente se brichetau doar 
60 brichete în 8 ore, acum produc
ții orară este de 500 brichete, putîn- 
du-se acoperi consumul lunar de

Activitatea culturală 
în sprijinul muncii pe ogoare

Activiștii culturali din Straja și-au 
înscris ca obiectiv principal în pla
nul de muncă sprijinirea tuturor ac
țiunilor întreprinse de colectiviști 
pentru întărirea economică a gospo
dăriei colective din sat. Și, astfel 
fiind, ei desfășoară o tot mai lodni- 
că activitate.

< Printr-un bogat decor și prin 
) costumajul adecvat, piesei de tea- 
; tru Colinaș Voinicul i s-a impri- 
s mat cu măiestrie cadrul de basm 
) în care se desfășoară acțiunea.
< In clișeu : O scenă din piesă.

♦ ♦------------------ --------------

Ca la noi la nimenea
...așa se exprima un cetățean din 

orașul nostru într-o discuție avută 
cu alți prieteni, referindu-se la felul 
cum păstrează unii cetățeni curățe
nia și aspectul îngrijit al orașului în 
care trăiesc.

La noi nu se respectă locurile fi
xate pentru afișaj. Pe toți pereții 
vezi lipite sau bătute în cuie lot fe
lul de anunțuri, afișe, publicații, 
care dau un aspect urît si de negli
jență.

Intr-adevăr, cetățeanul a avut 
dreptate. Ca la noi la nimenea.

împotriva acestei practici, Sfatul 
popular al orașului trebuie să ia 
măsuri. G. E.

Intre Pătrînjeni și Feneș...
...degeaba vrei să te urci în au

tobuz. Nefiind haltă fixată, șoferii 
nu opresc. Și, astfel fiind, n-ai de 
făcut altceva decît s-o iei pe jos ori

brichete al depoului în numai cîteva 
ore. -s i

Cu bune rezultate sînt aplicate în 
producție la Depoul C.F.R. Teiuș și 
alte dispozitive și mecanisme. Așa, 
bunăoară, este dispozitivul de prins 
adause de bronz pentru patinele cap 
de cruce la raboteză, dispozitiv creat 
de lăcătușul Nistor Ion; masa pen
tru sudură la absorbirea gazelor 
prin partea inferioară executată de 
tovarășii Jurca Emil, sudor, Hălă- 
lai Ion, lăcătuș și Coleff Nicolae, 
instalator; presă pentru depresat 
bucelele de la tampoanele de cioc
nire dintre tender și locomotivă, 
creată de tovarășul Suciu Traian, 
șef de echipă; dispozitiv pentru scos 
șuruburi (prezoane) executat de lă
cătușul Fleșer Silviu; dispozitiv de 
nrins bacurile de filieră pentru tăiat 
file la strung executat de tovarășul 
Horvath Francisc.

In prezent colectivul unități noastre, 
în frunte cu comuniștii, desfășoară 
o susținută întrecere pentru realiza
rea de inovații și mai importante, 
fapt ce va ridica munca din cadrul 
depoului pe noi trepte ale progresu
lui tehnic. d-

PĂCURAR ION

Zilele trecute, bunăoară, în ca
drul manifestărilor de la căminul 
cultural a fost organizată o intere
santă seară de calcul. In fața a 160 
de colectiviști, întruniți la cămin, 
inginerul gospodăriei colective a de
monstrat prin diverse calcule ce în
seamnă pentru gospodărie și pentru 
fiecare colectivist în parte creșterea 
producției la hectar, accentuînd în 
același timp asupra metodelor cate 
conduc la aceasta. Li s-a demons
trat apoi colectiviștilor, pe bază de 
calcul avantajele executării recoltă
rilor la timpul optim și veniturile 
ce se obțin prin continua dezvoltare 
a sectorului zootehnic.

Pe marginea celor arătate de in
ginerul agronom, în scopul realizării 
de producții sporite la hectar prin- 
tr-o bună îngrijire a culturilor, co
munistul Contor Leonte a chemat co
lectiviștii din brigada a IV-a la în
trecere cu cei dintr-a III-a, brigadă 
fruntașă pe gospodărie, chemare 
susținută de Șușman Mihailă, Roșu 
Ion și multi alți colectiviști. >

Seara de calcul s-a bucurafUe 
deplin succes. Și, alături de celelal
te manifestări organizate la cămi
nul cultural sub îndrumarea comi- 
tetului comunal de partid, și-a adus 
o prețioasă contribuție la populariza
rea sarcinilor gospodăriei în lumina 
lucrărilor și hotărîrilor Sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări Națio
nale din aprilie a.c.

HAȚEGAN ALEXANDRU

într-o direcție ori într-alta pînă la 
cel mai apropiat punct de oprire, a- 
celași lucru fiind valabil și între 
Tăuți și Șard.

Oare nu este cazul ca tovarășii 
din conducerea I.R.T.A. Alba Iulia 
să pună punct chiar în punctele a- 
mintite? E o cerință a oamenilor 
muncii din partea locului.

Un responsabil...
...fără responsabilitate nu-1 gă

sești chiar ușor și oriunde. La Șard 
însă nu trebuie să cauți prea mult 
așa ceva. Dai peste o asemenea fi
gură chiar la intrarea în curtea sfa
tului popular. Gata să intri, te o- 
prești. Arunci o privire gazetei de 
perete. Citești: responsabilul colecti
vului de redacție Puican Andrei. A- 
lături însă nu este nimic care să-ți 
spună că, de cînd a plecat din co
mună acest tovarăș a trecut anul. 
Poate în felul acesta își justifică 
colectivul de redacție de aici lipsa 
de activitate!

colectivi%25c8%2599ti..De


Muncă colectivă., 
răspundere personală

au
cu
e-

Plenara C. C. al P.M.R. din 23-25 
aprilie a.c., mareînd încheierea pro
cesului de colectivizare a agricul
turii țării noastre, a stabilit totodată 
sarcinile ce stau în fața organelor 
și organizațiilor de partid în noile 
condiții.

îndeplinirea sarcinilor adoptate 
ide plenară impune organelor și or
ganizațiilor de partid să ridice pe o 
treaptă mai înaltă întreaga muncă 
organizatorică și politico-educativă, 
punînd în centrul ei întărirea econo- 
mico-organizatorică a gospodăriilor 
colective, sporirea producției vege
tale și animale.

In lupta pentru îndeplinirea în
tocmai a acestor mărețe sarcini, or
ganele și organizațiile de partid din 
raionul nostru desfășoară o susți
nută muncă politică și organizato
rică, folosind cele mai eficiente me
tode.

In comuna Ciugud de pildă, erau 
în anul trecut trei gospodărit co
lective. In acest an cele trei gospo
dării colective s-au unificat și 
format una singură puternică, 
largi posibilități de dezvoltare
oopfljacă. Aceasta a ridicat în fața 
dbmitetului comunal de partid 
«Snî noi, ca reorganizarea 
politice conform noilor cerințe, 
repartizare 
de partid 
membrilor 
partid cu 
•ne linie de 
vor1 ornice, lucru ce a fost făcut 
către comitetul comunal de partid. 
Astfel, tovarășul Angliei Gheorghe 
în cadrul comitetului se ocupă cu 
munca organizatorică. El răspunde 
de pregătirea ședințelor de comitet, 
mobilizarea membrilor comitetului la 
serVnte și alte probleme organizato
rice. De asemenea răspunde de ac
tivitatea organizațiilor de masă, 
participă la adunările acestora și 
informează comitetul comunal de 
partid despre problemele dezbătute 
și măsurile luate pentru 
sarcinilor ce le-au fost 
varăsul Breazu loan 
comitetul de partid cu 
propagandă și agitație.
■comitet, reușește să-și îndeplinească 
în mare parte sarcinile ce-i revii:, 
în vederea pregătirii campaniei a- 
gricole de vară, de pildă. în ședința 
plenară a comitetului comunal de 
partid ce a avut loc cu acest prilej, 
tovarășul Breazu a primit sarcina 
instruirii agitatorilor, activirarea 
miticii culturale. Aceste sarcini in 
marc parte au fost duse la îndepli
nire. Astfel, în ziua de 8 iulie a.c. 
agitatorii organizației de bază 
ifost instruiți cu problemele ce ie 
clică pregătirea și desfășurarea 
orarilor din campania agricolă 
vară. Gazeta de perete a apărut 
ediție nouă. Articolele se referă 
■pregătirea campaniei agricole 
vară și la cultivarea plantelor pen
tru nutreț, >pe suprafețe întinse.

In afară de sarcinile ce ie 
■membrii comitetului de partid, 
făcînd parte din organul de condu
cere, ei răspund în mod concret și 
■de unele sarcini economice în ca
drul gospodăriei colective. Așa, de 
exemplu, tovarășul Pleșa loan răs
punde din partea comitetului de sec
torul zootehnic al gospodăriei și de 
construcții. Tovarășul Anghel Giieor- 
■ghe de brigada din satul Ciugud, 
Oarga Ioan de cea din Șeușa. Și 
.așa, fiecare membru al comitetului

sar- 
niuncii 

o 
a memnrilor 
repartizarea 

comunal de 
concretă atît

mai justă 
în brigăzi, 
comitetului 
răspundere 
partid cît și cu sarcini e- 

de

îndeplinirea 
trasate. To- 
răspunde în 

munca de 
îndrumat de

au I 
ri- 
lu- 
cie 
în
la 
de

au 
ca

In aceste zile in gospodăriile colective
are sarcini concrete pe care caută 
să le ducă la îndeplinire.

Comitetul comunal de partid însă 
nu se bazează numai pe activitatea 
membrilor săi. Aceasta ar însemna 
ca multiplele sarcini ce-i stau în 
față să nu poată fi îndeplinite de- 
cît în mai mică măsură, iar pe de 
altă parte comitetul de partid s-ar 
lipsi de ajutorul prețios al marii 
majorității a membrilor de partid și 
a celor fără de partid. De aceea, în 
activitatea sa comitetul comunal de 
partid a reușit să antreneze în mun
ca politică, cu rezultate bune, acti
vul de partid. Antrenarea masei de 
colectiviști la rezolvarea multiplelor 
probleme puse î,n fața gospodăriei 
colective a scos la iveală noi și im- 
nortante inițiative, ca ridicarea de 
noi construcții, participarea prin 
muncă patriotică la construcții.

Dar munca colectivă, aplicarea a- 
cestui -principiu de partid nu exclu
de răspunderea personală a membri
lor de partid, aleși în organele de 
conducere ale partidului, ci, dimpo
trivă, sînt datori să lupte pentru 
traducerea în viață a sarcinilor în
credințate, luiînd măsuri, în limita 
drepturilor ce le au, pentru aplicarea 
lor în viață.

Comitetul comunal de partid Ciu- 
gud a reușit în mare măsură să des
fășoare o muncă colectivă și în a- 
celași timp să imprime membrilor 
săi răspunderea personală fața de 
sarcinile încredințate de comitetul 
de partid cît și răspunderea ce 
o au față de membrii de partid care 
i-au ales în organul de conducere.

Rezultatele obținute de colectiviști 
pe linia continuei dezvoltări și întă
riri a gospodăriei colective sînt ro
dul preocupării comuniștilor, a co
mitetului comunal de partid. Lucrul 
acesta este de fapt oglindit în nu
mărul de animale de care dispune 
azi gospodăria, de construcțiile ce 
s-a,u ridicat și care sînt în curs de 
a se ridica, de veniturile însemnate 
obținute pînă în prezent de la gră
dina de legume, precum și de 
frumoase realizări care fac din 
gospodăria colectivă o unitate 
cialistă puternică și înfloritoare.

Comitetul comunal de partid Ciu- 
gud va trebui și în viitor să mear
gă pe linia aplicării în viață a prin
cipiului muncii colective și a întă
ririi răspunderii personale a îiecă- 
rni membru de partid pentru sarci
nile încredințate. Aceasta va duce 
' •• obținerea unor succese și mai în
semnate, va contribui la ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a muncii de 
partid, chezășia tuturor succeselor.

alte

so-

------------------------------------------♦
DIN ACTIVITATEA
SFATURILOR POPULARE---------------------*

Comitetele executive ale sfaturilor 
populare își desfășoară activitatea 
între cele două sesiuni ale sfaturilor 
populare, pe baza unui plan de 
muncă. Săptămînal comitetele exe
cutive țin ședințe în care analizează 
diferite probleme legate de viața co
munei, iau măsuri pentru îndeplini
rea sarcinilor ce reies din hotărînle 
partidului și guvernului.

In ședința sa din 6 iulie a.c., Co- 
miteul executiv al sfatului popular 
al comunei Vințul de Jos a analizat 
felul cum se preocupă personalul 
medico-sanitar din circumscripția 
sanitară de sănătatea cetățenilor de

In întîmpinarea Festivalului mondial al tineretului
Tineretul din raionul nostru se 

pregătește cu însuflețire pentru în
tîmpinarea celui de-al VIII-lea fes
tival mondial al tineretului și 
denților de la Helsinki.

Astfel, în cursul lunii iunie 
s-a desfășurat pe organizații
Ibază U.T.M. concursul „Drumeții 
veseli", care a avut ca temă „Festi
valurile — tradiție scumpă a tine
retului lumii'". Faza raională a a- 
cestui concurs va avea loc în ziua 
de 22 iulie a.c.

Conferința intitulată „Munca și

stu-

a.c.,
de

lupta tineretului lumii pentru o via
ță fericită" a fost expusă în fața ți
nui mare număr de tineri în cadrul 
căminelor culturale. Au mai fost or
ganizate, de asemenea, și alte ma
nifestări cu caracter educativ, ca : 
recenzii, programe artistice, infor
mări cu caracter politic, întîlniri ale 
tineretului cu activiști de partid, 
etc.

In întrecerea socialistă precum și 
în activitatea obștească tineretul din 
raionul nostru participă în număr 
tot mai mare, cinstind acest eveni
ment important din viața tineretului.

Grădina de legume aduce ve
nituri mari colectiviștilor din 
Galtiu. In clișeu : ToV. Holtiș 
Ștefan impreună cu echipa sa 
la recoltatul verzei de vară.

<rî ■

Recunoașterea culturilor - 
în atenția colectiviștilor
In scopul asigurării semințelor 

din soiurile cele mai productive di
feritelor sole, atit la grîu pentru în- 
sămînțările din toamnă cît și ia alte 
culturi, la gospodăriile colective din 
raionul nostru se face în aceste zile 
recunoașterea culturilor în cîmp de 
către inginerii aprobatori. Această 
lucrare are o importanță deosebită, 
deoarece recolta din anul viitor de
pinde în mare măsură de felul cum 
se aleg și se stabilesc culturile des
tinate pentru semințe.

Pînă în prezent, inginerii aproba
tori, numiți de către Consiliul agri
col raional, au recunoscut și apro
bat ca bune de semințe culturile de 
grîu din gospodăriile colective Alba 
lulia, pe suprafața de 80 na, Mi
halț — 50 ha, Teiuș — 125 ha, Vin
țul de Jos — 40 ha, pe terminate 
fiind lucrările de recunoaștere a cul
turilor și în celelalte gospodărit co
lective.

Pentru depozitarea 
cerealelor din noua 

recoltă
Colectiviștii din Galda de Jos, în

drumați îndeaproape de către orga
nizația de partid, obțin pe zi ce 
trece rezultate tot mai frumoase în 
muncă. Paralel cu executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor, 
aici se desfășoară o intensă activi
tate și la construcții. Hotărîți să a- 
Sigure condiții bune de depozitare 
cerealelor din noua recoltă, ei au 
construit, folosind resursele locale, 
o nouă magazie de cereale cu o ca
pacitate de peste 15 vagoane. Echi
pa de constructori a depus toate e- 
forturile, îndeplinind angajamentul 
înainte de termen de a da în folo
sință noua magazie la 15 iulie a.c.

Activitate rodnică în toate sectoarele
nea, o vie activitate se desfășoară 
și pe cele peste 135 ha cu vie ale 
gospodăriei, care în acest an pro
mit o recoltă cum nu a fost de 
mulți ani. Pentru a îngriji recolta 
de struguri și a combate 
colectiviștii din Bucerdea 
IlI-lea stropit și prăfuit.

O atenție deosebită se
și terminării construcțiilor și 
ales a noii magazii de cereale, la 
care lucrările de finisare se apropie 
de sfîrșit.

Printre colectiviștii fruntași care 
au prestat cele mai multe zile-mun- 
că se numără și tov. Popa Ștefan, 
Benicean Maria, Bolea Nicolae, 
Truța Gherasim și Benicean Flo
rean. ... i

multă însuflețire în toate 
gospodăriei.
fiindu-le bine organizată, 
socialistă inițiată între

îndrumați îndeaproape de către 
organizația de partid harnicii co
lectiviști din Bucerdea Vinoasă lu
crează cu 
sectoarele

Munca 
întrecerea
brigăzi, echipe și colectiviști nu în- 
tîrzie a-și arăta rezultatele. Pînă în 
prezent, harnicii colectiviști au ter
minat lucrările de întreținere pe 
cele 220 ha cu porumb pentru boabe 
și pe cele 23 ha porumb pentru si
loz, iar la porumbul de 5.000 kg 
boabe la hectar, în aceste zile, see- 
xecută prașila a IV-a. De aseme-

Producții sporite la hectar
Colectivul de muncitori din G.A.S. 

Alba lulia este cunoscut pentru 
străduința și hărnicia de care dă 
dovadă în toate sectoarele de acti
vitate, pentru a smulge pămîntului 
roade tot mai bogate, 
ah, rezultatele muncii 
destul de frumoase, 
dovedește producția
2.300 kg obținută de pe fiecare hec
tar din cele 143 ha cultivate cu orz.

Și in acest 
lor se arată

Aceasta o
de peste

Cu toată

raza comunei. O problemă deose- 
de importantă.

Ședința comitetului executiv a fost 
bine pregătită și din timp. La șe
dință, pe lîngă membrii comitetului 
executiv, au fost invitați și au par
ticipat secretarul comisiei perma
nente pentru problemele sănătății, 
personalul medico-sanitar de pe raza 
circumscripției sanitare, șefi ai insti
tuțiilor din comună.

Raportul prezentat s-a referit la 
rezultatele obținute în munca de în
grijirea sănătății oamenilor muncii 
de pe raza comunei pe perioada se
mestrului I al anului 1962. Raportul 
însă nu a fost destul de cuprinzăto’-, 
el nu a analizat cauzele anumitor 
lipsuri ce au reieșit din discuțiile 
purtate în ședință, deși sarcina de 
întocmire a raportului a fost trasată 
la data de 29 iunie a.c.

Dovedind exigență pentru proble
ma pusă în discuție, membrii comi
tetului executiv au scos în evidență 
pe lingă rezultatele bune obținute de 
personalul medico-sanitar în munca 
de prevenire a îmbolnăvirilor și apă
rarea sănătății cetățenilor comunei și 
o serie de aspecte negative și au fă
cut propuneri pentru lichidarea lor. 
Astfel, iov. Bîrsan Romulus, Dra- 
gosin Iacob, Androne Gligor și alții

Pe 
bit

dăunătorii, 
execută al

acordă aci
mai

la
se

frumoase se arată și 
grîu, a căror recoltare 
în aceste zile cu toate for- 
din preocupările de seamă

La fel de 
nurile de 
va începe 
țele. Una
care stă în atenția lucrătorilor în 
aceste zile este și executarea lucră
rilor de întreținere în vie care, de 
asemenea, așa după cum se prezin
tă pînă în prezent, promite o recoltă 
bogată de struguri, ce va depăși cu 
mult producția planificată la ha.

atenția

au criticat faptul că în perioada la 
care se referă raportul atît medicii 
cît și personalul medical sanitar au 
făcut prea puține vizite la cetățeni 
acasă.

Referindu-se la sarcina educării 
populației prin expunerea de confe
rințe cu caracter sanitar, majorita
tea din cei care au luat cuvîntul au cri
ticat personalul medical pentru sla
ba preocupare în îndeplinirea acestei 
sarcini. De altfel, pentru starea de 
curățenie a comunei și pentru lip
surile ce s-au manifestat în dome
niul apărării sănătății oamenilor 
muncii a fost criticat și comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular comunal 
pentru faptul că nu a luat măsuri din 
timp pentru lichidarea lipsurilor ma
nifestate.

Ca urmare a lipsurilor constatate, 
a propunerilor și a sugestiilor celor 
prezenți la ședință, comitetul exe
cutiv a adoptat o decizie din care 
se desprind sarcini clare, aplicate în 
viață, vor duce la continua îmbună
tățire a muncii privind grija pentru 
apărarea sănătății cetățenilor.

Pregătirea din timp a acestei șe
dințe, felul cum s-a discutat pro
blema pusă la ordinea de zi, deci
zia adoptată dovedesc preocupare 
din partea comitetului executiv pen
tru pregătirea și desfășurarea șe
dințelor sale de lucru.

Bine îngrijită de colectiviștii 
din Coșlariu, cultura de floarea- 
soarelui s-a dezvoltat frumos, a- 
jungînd la stadiul de înflorire.

Hotărîți să obțină recolte sporite 
de cereale la hectar, colectiviștii clin 
Cistei dau zor lucrărilor de întreți
nere a culturilor. Organizîndu-și 
bine munca, ei au terminat din timp 
prașila a Il-a la toate culturile, iar 
în prezent execută prașila a 111-acu 
forțe sporite, pentru a termina în 
cel mai scurt timp și această lu
crare.

Zilele trecute, colectiviștii clin Cis
tei au și terminat prașila, a IlI-a pe 
întreaga suprafață de 25 ha culti
vată ou sfeclă de zahăr. Exemplul 
lor trebuie să fie urmat și de alte 
gospodării colective rămase mai în 
urmă, incit campania de recoltare 
a păioaselor care bate la ușă să-i 
găsească pe deplin pregătiți, elibe
rați de alte lucrări, pentru, ca, și re
coltarea păioaselor să se facă în cel 
mai scurt timp. Numai așa se vor 
obține recolte sporite la hectar și se 
vor evita pierderile prin scuturare.



Țările socialiste pe calea avîntului continuu
U. R. S. S. R. P. Polonă

Mecanic electronic la metroul din Moscova
Cu ajutorul unui mecanic auto

mat, la metroul din Moscova a 
fost transportat primul milion de 
călători.

Pe magistrala în centură a că*i 
ferate subterane din Moscova cir
culă un expres albastru, dezvoi tind 
o viteză de 70 km pe oră. Trenul se 
oprește la stații, fără a perturba nic 
cu o secundă graficul circulației. 
Totul decurge absolut normal. Că 
lătorii nici nu bănuiesc că scaunul

Doi în Ioc de două mii
La uzina constructoare de mașini 

din Doneț se produc excavatoare cu 
roată portcupe „ERG-350-1.060“ des
tinate lucrărilor de mare amploare. 
Ele sînt folosite, de pildă, la exploa
tările de la anomalia magnetică d:n

R. S. Cehoslovacă JUBILEUL UNEI UZINE
Orașul Koprșivnice din Moravia 

este așezat la cîțiva kilometri mai 
la sud de Ostrava. Istoria lui este 
legată de apariția industriei cons
tructoare de automobile în Cehoslo
vacia.

Cu 65 de ani în urmă, în amil 
1897, pe porțile uzinei din Koprșiv
nice a ieșit primul autoturism din 
Europa. Această mașină, denumită 
„Prezident", a pus temelia dezvol
tării industriei constructoare le au
tomobile din Cehoslovacia. In pe
rioada care s-a scurs de atunci uzi
na a produs mii de autoturisme și 
autocamioane, automobile de curse 
și cu destinație specială.

Uzina s-a dezvoltat într-un ritm 
deosebit de rapid după eliberarea

R. P. Mongolă Uniunea agricolă „Zorile"
Acum 10 ani, pe malul rîului Ga- 

lut, din aimacul Baianhon exista 
doar un cort singuratic de nomazi. 
In toamna aceluiași an, în acest 
cort a avut loc prima adunare a 
organizatorilor Uniunii agricole că
reia ei i-au dat numele de „Zorile", 
Primii 16 membri ai acesteia au a- 
dus în gospodăria comună 600 de 
animale — capre și cai de muncă.

Au trecut anii, și acum, după un 
deceniu, uniunea agricolă „Zorile" 
numără 1584 membri, dispune de o 
suprafață arabilă de 308.000 ha, 
șeptelul a crescut la 73.000 de ca
pete de vite, iar fondul indivizibil 
se cifrează la 2,4 milioane tugrici. 
Gospodăria dispune, de asemenea, 

mecanicului este gol, că expresul 
este condus de o instalație electro
nică — un mic dulap meta
lic cu aparatură montată în va
gonul din capul trenului. In auto
mat au fost introduse date cu pri
vire la profilul căii, la viteză, la 
stațiile de oprire.

In curînd, toate trenurile metrou
lui din Moscova vor fi utilate cu 
mecanici electronici.

Kursk. Fiecare excavator de acest 
fel poate excava 1.000 m.c. le pâ- 
mînt oe oră, înlocuind astfel munca 
a 2.000 de oameni și a sute de ma
șini. Excavatorul este condus de 
numai doi mecanici.

Cehoslovaciei. In primii ani da după 
război s-a bucurat de o largă apre
ciere automobilul ..Tatra-8“. cons
truit la uzina, din Koprșivniîe. Din 
1949 uzina a început să se speciali
zeze in producția de autocamioane. 
A fost asimilată producția nuului 
autocamion de 10 tone — „Tatra- 
111“ — care, folosind atașul, pcs'e 
transporta încărcături în greutate de 
22 tone.

Faima uzinei a crescut și dahriiă 
autoturismului confortabil ..Tatr.a- 
603“, distins cu premiul I ia con
cursul international de la Wiessba- 
den (R.F.G.)

Producția uzinei din Koprșivnice 
este cunoscută și apreciată în 32 de 
țări ale lumii.

de peste 30 de mașini agricole și 6 
autocamioane. Membrii gospodăriei 
au început să se ocupe și cu agri
cultura. Ei cultivă cartofi, legume, 
cereale, plante furajere.

A crescut an de an nivelul de trai 
al membrilor uniunii. In 1961 veni
turile lor au crescut de 3 cri în 
comparație cu 1959.

Alulți membri ai uniunii agricole 
„Zorile", care odinioară locuiau în 
corturi, s-au mutat în case noi con
fortabile. Altele sînt în curs de 
construcție. Pe lîngă gospodăria 
centrală s-au construit un club, o 
cantină, un spital, o școală de 7 ani, 
o stație de radioamplificare și alte 
instituții social-culturale.

Un nou tip de vagoane
Uzina constructoare de vagoane 

din Swidnica a început să producă 
vagoane feroviare de marfă eu o ca
pacitate de 100 tone și în greutaie de 
peste 54 de tone.

Un tren format din cîteva zeci de 
asemenea vagoane va putea ti des
cărcat în numai cîteva minute. In
stalațiile automate de descărcare cu 
care sînt dotate vagoanele permit ca 
fiecare vagon să fie descărcat în 40 
de secunde.

Uzina din Swidnica va construi 
cinci asemenea vagoane pe săp’.ă- 
mînă.

R. D. Vietnam

O mare întreprindere 
a industriei chimice
Fabrica de superfosfați din locali

tatea Lam Thao, a dat primele pro- 
duse.

Construită cu ajutorul Uniunii 
Sovietice și dotată cu utilaj modern 
de producție sovietică, această fa
brică este cea mai mare întreprin
dere chimică din R. D. Vietnam. Ea 
va produce anual 100.000 tone de 
superfosfat, precum și zeci de mii 
tone de acid sulfuric.

o săPTăMiNă^aLTa
WASHINGTON. Departamentul muncii al S.U.A. a anunțat că în 

cursul lunii iunie numărul șomerilor americani a crescut cu 714.o00 a- 
; jungînd in prezent la 4.463.000. ceea ce reprezintă 5,5 la sută din în- 
( treaga forță de muncă a Statelor Unite.
; DJAKARTA. Agenția indoneziana P.I.A. transmite că partizanii din

Irianul de vest își consolidează pozițiile și se pregătesc pentru o ofen- 
( sivă in direcția capitalei teritoriului Kotabaru (Holandia). Agenția pre- 
; cizează că unitățile de partizani au ajuns în regiunea Demta situată la 
( 70 kilometri de capitală. . _ „
( LUANDA. Lupta poporului angolez pentru independență continua. 
( După cum anunță agențiile de presă, patrioții angolezi și-au .ntensi- 
I ficat acțiunile armate atacînd numeroase posturi ale trupelor coloniale

portugheze, cărora le-au provocat pierderi însemnate.

ISTAMBUL. France Presse relatează că poliția turcă a descoperit 
o școală de cerșetorie. „Elevii", relatează agenția, erau recrutați dm 
rîndurile tinerilor veniți din provinciile de unde i-a alungat mizeria. 
Profesorii îi învățau să simuleze infirmitățile, cu ajutorul cărora aceș
tia să poată face apel la caritatea publică".

NEW YORK. După cum transmite corespondentul din Tokio al agen
ției Associated Press, Societatea japoneză de telegraf-telefoane a co
municat că legăturile telefonice transpacifice cu Honolulu, Auckland și 
Buenos Aires s-au întrerupt temporar după efectuarea exploziei nu
cleare la mare altitudine la 9 iulie de către ^tateteUnite._________ __

La Palatul Congreselor din Kremlin s-a deschis

Congresul ss»ois«IâaO 
pentru dezarmare generală $i pace
MOSCOVA (Agerpres). — l.a 9 

iulie, în Palatul Congreselor din 
Kremlin s-a deschis Congresul mon
dial pentru dezarmare generală și 
pace.

Peste 2.000 de delegați, observa
tori și invitați din peste 100 de țări 
s-au adunat în această uriașă sală. 
Sînt reprezentanți ai tuturor conti
nentelor, oameni de toate rasele.

Alături de cunoscuți oameni de 
! stat se află scriitori, oameni de ști

ință, artiști, preoți. La congres au 
' sosit 120 de reprezentanți ai orga

nizațiilor de tineret din 35 de țări 
: — socialiști, membri ai organizații

lor universitare, țărani.
Adunarea a fost convocată pe 

baze care permit ca la ea să parti
cipe toate organizațiile și persoanele 
ce se pronunță pentru pace și care 
pînă acum au considerat colabora
rea ca fiind dificilă sau imposibilă.

In spatele mesdi prezidiului se 
află un panou enorm care reprodu
ce noul desen al lui Pablo Picasso: 
un porumbel al păcii deasupra unei 
grămezi de arme sfărîmate. In di
ferite limbi este scris : „Congresul 
mondial pentru dezarmare generală 
și pace".

Congresul a fost deschis de cu
noscuta fruntașă a vieții publice din 
Chite, OLGA POBLETE, laureată a 
Premiul internațional Lenin, „Pen
tru întărirea păcii între popoare".

Am sosit aici pentru a exprima 

speranțele tuturor oamenilor din lu
me, a spus ea. In ultimele cîteva 
săptămîni s-au depus mari eforturi 
pentru a trimite la congres cete mar 
reprezentative delegații, a subliniat 
ea. Olga Poblete a declarat că sco
pul discuțiilor care vor avea ioc la 
Eongres este de a găsi un mijloc cit 
ajutorul căruia voința popoarelor să 
poată fi transformată în fapte con
crete. Vorbitoarea a prezentat con
gresului propunerile cu privire la 
prezidiu și la secretariat, adoptate 
în unanimitate de Comitetul de pre- 
găt:re al congresului. Ea a arătat 
cu acest prilej că Comitetul interna
țional de pregătire a căutat ca îri 
prezidiu să fie reprezentate toate ță
rile și organizațiile care luptă pen
tru pace.

Printre membrii prezidiului se a- 
flă fruntași ai vieții publice, bine- 
cunoscoti în întreaga lume — JOHN 
BERNM , președintele executiv aî 
Prezidiului Consiliului Mondial al 
Păcii, RENATTO BITOSSI, pre
ședintele Federației Sindicale Mon
diale. ISABELLE BLUME (Belgia), 
JAMES ENDICOTT (Canada), poe
tul cuban NICOLAS GUILLFN^JS- 
TAP DLUSKI (Pol ornai. DAS* 
TIER DE LA V1GER1E, EUGENIE 
COTON, PIERRE COTT din Fran
ța. KAORU YASUI (Japonia), AN
TOINE TABET (Liban). RAMEȘ- 
VARI NEHRU (India). MAO DUN 
(R. P. Chineză), d-na SUBANDRIO 
(Indonezia). ANNA SEGHERS lR. 
D. Germană), CARLO LEVI (Ita
lia), GORDON SCHAFFER (An
glia). WILLIAM MORROW (Aus
tralia), C. B. GOODLET (S.U.A,), 
scriitorii sovietici ILYA EHREN
BURG, ALEXANDR KORNE1CIUK, 
NIKOLAI TIHONOV, acad. MSTI
SLAV KELDIS.

Din partea R. P. Romîne a fost a- 
les în prezidiu acad. MIHAIL RA- 
LEA. conducătorul delegației: scrii
torul ION PAS, membru al delega
ției, președintele Consiliului de Ad
ministrație al Organizației Interna
tionale de Radio și Televiziune a 
fost, de asemenea, ales în prezidiu.

A fost aprobat de asemenea în u- 
nanimitate Secretariatul congresu
lui. Președinte al primei ședințe a 
fost aleasă EUGENIE COTTON a 
cărei viată, după cum a arătat Pc- 
blete, „este strîns legată de lupta 
activă și consecventă pentru pacea 
și securitatea popoarelor".

Aooi a prezentat un raport prof. 
JOHN BERNAL, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliului ? W*- 
dial al Păcii.----------

Convorbirile care au avut loc de 
curînd între președintele Kennedy și 
Roberto Chiari, președintele Repu
blicii Panama, au atras din nou a- 
tenția opiniei publice mondiale a- 
stipra relațiilor dintre mica republică 
din America centrală și marele ei 
„vecin" din nord.

După cum se știe, teritoriul pana
mez este împărțit în două printr-o 
fâșie de apă care constituie .'.analul 
și care — împreună cu o .zonă adia
centă — este administrat, controlat 
și exploatat de la începutul acestui 
secol de guvernul S.U.A. prin inter
mediul reprezentanților săi oficiali, ai 
armatei și întreprinderilor comercia
le nord-americane. Populația pana- 
meză este, firește, răspîndită pe în
treg teritoriul țării, dar în zona ca
nalului locuiesc un mare număr dc 
cetățeni nord-americani care sînt 
guvernați nu de legile statului Pa
nama ci de cele ale 
Zona canalului este 
deauna exclusă din 
mografice ale țării;
această zonă sînt recenzați aparte 
ca și cum nu ar face parte din te
ritoriul național. Pînă și organis
mele specializate ale O.N.U. situează 
zona canalului în cadrul Statelor U- 
nite (Anuarul demografic pe anul 
1959). Dar poporul panamez a con
siderat întotdeauana că zona cana
lului nu este decît în mod provizo
riu sub jurisdicția S.U.A.

Potrivit datelor statistice, terite- 
r.iul panamez în ansamblul său are

Statelor Unite, 
aproape întot- 
statisticiie de- 

panamezii clin

FILE DE ATLAS *
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o întindere de 75.902 km pătrați și 
o populație de aproape 1.100.000 de 
locuitori. Din aceștia 11 la sută sînt 
albi, 13 la sută negri, 10 la sută in
dieni, 65 la sută metiși și 1 la sută 
alte grupuri etnice. In ce privește 
populația zonei canalului, există 
date doar pînă în 1955 provenite cin 
sursele O.N.U. și care o situează la 
53.000 locuitori, cifră în care se in
clude personalul forțelor armate 
nord-americane staționate în această 
zonă, precum și funcționarii, comer- 
cianții, salariații și muncitorii nord- 
americani.

In afară de teritoriul continental, 
Panama mai numără 746 insule în 
cele două oceane care o scaldă. A- 
ceste insule nu sînt locuite, dar po
sedă mari resurse naturale.

In ce privește repartizarea popu
lației, un procent de 60 la sută tră
iește la sate. In 1950 procentul era 
de- 64 la sută. Scăderea numărului 
populației rurale se datorește emi
grării țăranilor, alungați dc mize
rie, la orașe. Potrivit datelor statis
tice oficiale populația „activă ecc- 
nomicește" se ridică la 300.000 de 
persoane, dar în această cifră sînt 
incluși și șomerii.

Principalele activități economice 
din Panama revin companiei cana
lului și lui United Fruit, ambele

PANAMA
nord-americane, care controlează 
căile ferate, porturile, telegraful, 
băncile. Beneficiile obținute 'au dru
mul Statelor Unite. Panamezii nu 
primesc decît o parte derizorie. A- 
gricultura țării se află într-o stare 
înapoiată menținînd încă puternice 
trăsături feudale, iar industria na
țională produce foarte puțin, fiind 
înăbușită de acțiunea monopoliza
toare a întreprinderilor străine.

Venitul pe cap de locuitor este 
foarte mic, mii de panamezi nu au 
nici un fel de venit, mai ales la țară, 
unde posibilitățile de muncă se re
duc tot mai mult. Toți aceștia rătă
cesc prin țară în căutare de lucru 
și formează, ceea ce panamezii de
numesc „legiunile foametei și dis
perării".

Poate că nimic nu ilustrează mai 
bine starea de dependență a repu
blicii Panama decît faptul că deși 
nominal independentă această re
publică nu are o bancnotă proprie. 
Dolarul și chiar moneda fracționară 
americană au curs legal pe întreg 
teritoriul panamez. Deși există uni
tatea monetară ,,balboa", echivalen
ta cu un dolar nord-american, baza 
sistemului monetar o constituie to
tuși dolarul Statelor Unite. In gene
ral toate plățile și depunerile ban

care interne se efectuiază în dolari, 
cu excepția tranzacțiilor realizate cu 
moneda fracționară și care se efec
tuează cu ambele monede.

Deși lipsa unui sistem monetar na
țional creează serioase prejudicii 
țării, a vorbi de emisia de bancnote 
constituie un subiect „tabu" în Pa
nama. Nici un ziar nu îndrăznește 
să publice informații în legătură cu 
acest subiect. La universitatea din 
Ciudad de Panama, care are o fa
cultate de economie, problema nu 
este luată în discuție și profesorii 
„semnalați" ca adepți ai instaurării 
unui sistem monetar național sînt 
îndepărtați din universitate pe mo
tiv că ar fi... comuniști.

(AGERPRES) 

0. C. L. COMERȚ MIXT ALBĂ IULIÂ
FACE CUNOSCUT CONSUMATORILOR CĂ :

IN MAGAZINUL „autoservire"
ȘI IN MĂGĂZINDL „LACTATE"

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

Abonamentele pe durata solicitată de cumpărători 
se achită odată cu întocmirea abonamentului.
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aplicarea acestora. Colectivele sta
țiilor de radioficare trebuie să se 
consulte mai des cu masa ascultă
torilor, organizînd în acest sens 
consfătuiri în care aceștia să-și spu
nă părerea asupra emisiunilor trans
mise și asupra celor ce mai necesită 
a se introduce în programele stațiilor.

Sarcinile care stau în prezent în 
fața colectivelor stațiilor de radio
ficare constau în îmbunătățirea tot 
mai mult a conținutului și în creș
terea eficacității emisiunilor ’ocale, 
sprijinind astfel cu tot mai bune le- 
zultate munca colectiviștilor pentru 
continua întărire și înflorire a gos
podăriilor colective.
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