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Gu toate tortele la strinsul recoltei
Ne aflăm în perioada de vîrf a 

muncilor agricole de vară, cînd se 
cer efectuate într-un termen scurt 
un mare volum de lucrări de impor
tanță deosebită pentru sporirea pro
ducției la hectar și întărirea econo
mică a gospodăriilor agricoie colec
tive, ca recoltatul griului, însămîn- 
ță-rile în miriști, arăturile adînci de 
vară, întreținerea' viilor, recoltatul 
finului și altele. Executarea acestor 
lucrări într-un timp scurt și de bu
nă calitate cere din partea organi
zațiilor de bază și a consiliilor de 
•onducere ale gospodăriilor colecti- 
VMHultă pricepere în organizarea 
dHBJWtjră a muncii în fiecare uni
tate agricolă.

Campania agricolă din vara a- 
eeasta se desfășoară în condiții so- 
cial-economice deosebite față de a- 
nii trecuți. Colectivizarea agricul
turii s-a încheiat cu succes, consti
tuind o mare victorie a poporului 
condus de partid pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialiste. Ală
turi de gospodării colective mai ve
chi sînt și gospodării colective noi, 
în primul an de activitate, cărora 
trebuie să li se acorde tot sprijinul 
de către, sfaturile populare comu
nale în special la organizarea mun
cii în campania agricolă de vară.

Principala lucrare care trebuie e- 
fectuată în raionul nostru în aceste 
zile este recoltarea neîntîrziată a 
păioaselor. Orice întîrziere în recol
tarea păioaselor la timpul potrivit a- 
duce pagube mari unităților noastre 
agricole atît prin scuturare cît și 
prin stricăciunile provocate de alți 
dăunători. Unitățile noastre agricole 
socialiste din raion au cultivat anul 
acesta cu păioase peste 13.700 ha; 
Pentru 
•ptim au 
e serie de măsuri, s-a pus la dispo
ziția gospodăriilor colective 43 com
bine, un însemnat număr de sece- 
rători și mașini de balotat paie. Ți- 
•înd seamă de măsurile luaie și de 

'■rirmptil înaintat, ritmul în care se 
desfășoară campania de recoltare 
este nesatisfăcător, cu mult sub po
sibilități, recoltîndu-se pînă la 18 
iulie a.c. circa 600 hectare.

Gospodării colective mai avan
sate la recoltarea păioaselor sînt 
cele din Ciugud, Alba lulia, Vințul 
de Jos, Șard și altele, care au recol
tat între 70 și 100 ha. Sînt însă și 
o parte din gospodăriile colective 
cum stat cele din Mihalț, Galtiu, 
Galda de Jos, Cistei și Teiuș care, 
cu toate că dispun de mijloace și 
forțe suficiente, stat mult rămase în 
urmă. ’ **•

Este cu totul nejustificată țărăgă- 
narea de care dau dovadă gospodă
riile colective din Stremț, Benic, 
Cricău, Pețelca și Berghin, care 
pînă la această dată încă nici nu au 
început recoltatul păioaselor.

Organizațiile de bază și sfaturile 
populare comunale trebuie să îndru
me și să sprijine mai mult consiliile 
de conducere din aceste unități în 
organizarea muncii, pentru mobili
zarea tuturor forțelor și mijloacelor 
la recoltarea neîntîrziată a păiose- 
lor.

Adevărat este faptul că această În
tîrziere se datorește și ploilor căzu
te în ultimul timp care au imobili
zat activitatea deplină a combinelor. 
Totuși, ținînd seama că o însemnată 
suprafață trebuie recoltată manual, 
este de datoria fiecărui consiliu de

recoltarea lor în timpul 
fost luate din vreme

conducere să-și mobilizeze toate .for
țele, organizînd ta cadrul brigăzilor 
echipe cu coase și seceri 
fiecare zi, 
lucru, 
pe 
O ‘ 
în 
agronomi, 
zilnic să 
de cultură, pentru a stabili timpul 
potrivit pentru începerea recoltării 
lui și să nu se aștepte pînă cînd în
treaga suprafață intră în pîrgă.

De asemenea, acolo unde recolta
rea se face cu combjnele fără co
lector sau mașină de balotat paie, 
odată cu recoitarea trebuie organi
zate echipe care să strîngă paiele 
pentru eliberarea imediată a supra
fețelor cultivate. Toate cerealele re
coltate cu combina vor fi trecute 
prin trior pentru a fi curățite de 
corpuri străine și pentru a le mic
șora procentul de umiditate.

Pentru a se asigura semințe de 
calitate, însămînțărilor din toamna 
acestui an, se va acorda o deosebi
tă atenție recoltării, loturilor semin- 
cere. Aceste loturi vor fi recoltate în 
faza de coacere deplină, iar treiera
tul și înmagazinarea produselor se 
va face separat, pentru păstrarea 
purității soiului respectiv. Trebuie 
avut în vedere faptul că ploile și 
b’mnul răcoros din ultimele zile în- 
tîrzie coacerea grînelor, însă, totu
și, coacerea se va face într-un timp 
relativ scurt.

O atenție deosebită trebuie să a- 
corde consiliile de conducere ame
najării ariilor și utilării lor cu 
toate materialele indicate de către 
organele pazei contra incendiilor, 
precum și organizării pazei de zi 
și de noapte pe arii.

Odată cu recoltarea, se cere ca 
imediat după eliberarea terenului, 
pe suprafețele unde nu sînt culturi 
ascunse de trifoi, să se execute ară
turi adinei de vară, iar pentru com
pletarea bazei furajere cu porumb 
măsă verde, atît de necesar fura
jării animalelor, care este în conti
nuă dezvoltare, se vor semăna plan
te furajere pe suprafețe cît mai mari.

Paralel cu treieratul, trebuie bine 
organizat și transportat produselor la 
bazele de recepție, atît a plății mun
cilor S.M.T. cît și a cantităților con
tractate cu statul, pentru a nu se a- 
glomera magaziile gospodăriilor co
lective. De asemenea, trebuie să se 
acorde o deosebită grijă depozitării 
și păstrării cerealelor. In magazii 
se va organiza lopătarea și aerisi
rea lor pentru a nu se încinge și 
a-și pierde puterea de germinație.

Campania de recoltare a păioase- 
lor este una dintre campaniile de 
cea mai mare răspundere. Succesul 
ei depinde de măsura în care or
ganele și organizațiile de partid vor 
ști să îndrume, să controleze zi de 
zi felul cum se desfășoară lucrările 
luînd măsuri operative pentru buna 
organizare .și desfășurare a muncii.
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Marți, 17 iulie a.c., la Sfatul popular raional, a avut loc ședința de 
constituire a Comitetului de cultură și artă al raionului Alba. La șe
dință au participat tovarășii Vasile Farcaș, secretar al Comitetului ra
ional al P.M.R., Cornel Stoica, vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional, Grigore Mureșan, președinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular raional, Victor Pășteanu, șeful sec
ției învățămînt a Sfatului popular raional, învățători și profesori, con
ducători ai instituțiilor de cultură și numeroși activiști culturali. In 
cadrul ședinței a fost subliniat rolul și sarcinile noului organ, după 
care s-a dat citire Deciziei Comitetului executiv al Sfatului popular 
raional privind constituirea Comitetului de cultură și artă raional, din 
al cărui b rou executiv fac parte prof. Ion Popa (președinte), prof. Ni- 
colae Ciobotă (secretar), Dumitru Floca, director al Teatrului de stat 
de păpuși, Letiția Contor, profesoară la Școala medie „Horia, Cloșca și 
Crișan", Mircea Va;desegan, director al Casei raionale de cultură, A- 
vram Mentzel, -pictor, membru al Uniunii artiștilor plastici.

In continuare, în prima ședință a Comitetului, nou constituit, au fost 
prezentate raportul Comitetului executiv al Sfatului popular raional 
privind desfășurarea activității cultural-educative pe primul semestru 
al anului in curs și planul de măsuri al Comitetului de cultură și artă 
pe semestrul al 11-lea. Pe marginea documentelor prezentate, numdroși 
tovarăși au purtat vii discuții, au făcut propuneri prețioase și s-au an
gajat să sprijine activitatea Comitetului pentru continua îmbunătățire 
a muncii cultural-artistice din raionul nostru.

In clișeu : Strungarul Ui vâri Ni- 
colae, unul din fruntașii Atelierului 
central de reparații din Alba lulia.

In vederea creșterii producției si 
a productivității muncii, precum și 
pentru ușurarea eforturilor fizice ale 
muncitorilor, la fabrica „Ardelea
na", în cursul semestrului I al anu
lui 1962, au fost instalate utilaje noi, 
de înaltă productivitate.

Astfel, Ia secția tras-terminat, a 
intrat în funcțiune o mașină de tras 
fețe pe calapod. Ca urmare, produc-

tivitatea muncii a crescut cu 4 la 
sută, calitatea încălțămintei itnbu- 
nătățindu-se mult

In secția pregătit-cusut au fost 
instalate noi mașini de cusut cu 
două ace. Pentru înlocuirea manuală 
a operațiunii de perforat și capsat a 
fost instalată o mașină 
rește 
te 75

care mă- 
productivitatea muncii cu pes- 
la sută.

Mecanizatorii din G.A.S. Alba Iu- 
lia au terminat recoltarea celor 143 
ha orz și au început recoltarea griu
lui. In clișeu : Combinerul Treja 
Cornel la recoltatul griului.

Intărirea economică a gospodă
riți colective din satul Bucerdea Vi- 
noasâ este o preocupare nu numai 
a consiliului do conducere, ci și a 
fiecărui colectivist în parte. Prin 
munca lor harnică, colectiviștii de 
aici reușesc ca an de an să obțină 
venituri tot mai mari, atît din sec
torul cerealier, cît și din cel viticol 
și zootehnic, urmarea firească a a- 
cestui fapt fiind creșterea continuă 
a valorii zilei-muncă și a venituri
lor lor personale.

Contractind cu statul însemnate 
cantități de produse agricole, gos
podăria colectivă a obținut însem
nate venituri bănești. Și aceasta a 
făcut posibil ca, zilele trecute, la 
gospodăria colectivă din Bucerdea 
să se împartă colectiviștilor ca a- 
vans suma de 90.000 lei.

Pentru zile-muncă efectuate, co
lectiviștii Bolea Nicolae 1. Simion, 
Truța Gherasim, Popa Maria, și 
ei multi alții, au primit numai 
avans peste 800 lei fiecare.

ROD BOGAT
La gospodăria colectivă din Mi- 

cești, recoltatul griului a început 
din timp, ca urmare a îndrumărilor 
date de cadrele de specialitate ale 
gospodăriei, pentru a se evita orice 
pierdere.

Cu ajutorul dat de S.M.T. și folo
sind forțele proprii ale gospodăriei 
colective, pînă in ziua de 17 iulie 
a.c. a fost recoltat griul de pe o su-

ca 
ca

s-aprafață de 39 ha, de pe care 
obținut o producție medie de peste 
1.900 kg la hectar.

In munca de recoltare a păioase- 
lor, pînă în prezent, în frunte se si
tuează colectiviștii din brigada I-a.

Rezultate tot atît de frumoase au 
obținut colectiviștii și în executarea 
lucrărilor la grădina de legume și 
în celelalte sectoare de activitate.

Clipe de neuitat
Se aplaudă la scenă deschisă < 

arii și duete din opereta „Ana Lu- 
gojana". Artiștii sînt emoționați și < 
interpretează cu mult entuziasm. 
Cortina se lasă apoi după ultimul 
act, dar aplauzele nu mai conte- < 
nesc. I

O reprezentație muzicală la O- 
pera din București sau Cluj? Nici
decum. Spectacolul are loc la Mi
halț în fața colectiviștilor din co
mună, iar interpreții sînt artiști 
de la Opera din Cluj.

Cu peste 17 ani în urmă — cine 
știe— poate vreun țăran în opin
ci, mînat de treburi prin Bucu
rești sau Cluj, a trecut și prin fața 
operei. Alt țăran știa chiar că a- 
colo se cîntă, dar nimic mai mult. 
Un al treilea nici nu știa să ci
tească scrisul de pe frontispiciul 
clădirii. Și fiecare întors în satul 
lui hărțuit de mizerie, a și uitat 
că la Cluj sau București este o 
clădire unde se cîntă.

Anii grei și întunecoși de ieri 
au rămas în urmă. Opinci nu mai 
tîrăsc picioare obosite prin fața 
Operei. Cîtă schimbare. Case îm
belșugate, oameni știutori de cari 

J te, cu cămin cultural, cu radio și 
i televizor în casă. Țăranii noștri 
1 colectiviști doresc și obțin mult. 
! Colindă țara în autocare, merg 
: în excursie, vizitează muzee, ex- 
1 poziții și stațiuni balneo-climate- 
, rice, sînt prezenți cu sutele la o 
i reprezentație de operetă cu artiș- 
' ti de la operă chiar în comuna 
i lor. Spectacolul a avut loc și
• mult le-a plăcut colectiviștilor a- 
[ cest spectacol. Vor să mai vadă 
i și vor mai vedea spectacole de 
' operetă în comuna lor. Frumoasă 
i acțiune! Aplauze la scenă des-
• chisă. Dr. AL. DUMITRESCU

DRUM BUN SPRE UZINELE PATRIEI!
Ecoul ultimului clinchet de clo

poțel, semnal al încheierii unui an 
de muncă rodnică, mai stăruie încă 
la Școala de meserii din Alba lulia 
cu toate că sălile de clasă și atelie
rele de aici, sînt astăzi tăcute. ~ 
levii au plecat Au plecat ducînd 
ei dragostea de muncă sădită zi 
zi în inimile lor de profesorii 
maiștrii școlii. Și, dacă unii, acum 
în zilele vacanței se mai gîndesc 
din cînd în cînd cu emoție și la în
ceputul viitorului an școlar, alții, 
păstrînd școlii care i-a pregătit o

E- 
cu 
de 
Și

duioasă amintire, au pășit cu hotă- 
rîre în viață peste prag de uzină, 
de fabrică.

Școala de meserii din Alba lulia 
a dat în acest an patriei încă o pro
moție de muncitori calificați. Peste 
200 de absolvenți, crescuți aici, la 
școala muncii, au împînzit uzinele și 
fabricile regiunii noastre. Ba unii 
au trecut chiar peste hotarele ei. La 
despărțire, profesorii și maiștrii 
le-au dat ultimele povețe, apoi, ală- 
turîndu-și glasul cu cel al miilor de 
oameni ai muncii, le-au urat: „Drum 
bun spre uzinele patriei!"

Și, pe arterele de fier ale mîndrei 
noastre țări, au pornit, tinerii mun
citori cu gînduri înaripate. Spre u- 
zinele „Independența" Sibiu au por
nit strungarii Oana Gheorghe și 
Mărar Ion. Strungarii Băcăințan 
Ion, Baloșin Ion, Comșa Aurel, îm
preună cu electricienii Iacșa Ion, 
Blum Leopold, și mulți alții au po
posit la U. M. Cugir. Popa Mircea 
și Mîrza Ion au pășit pragul Fabri
cii chimice Orăștie. Spre Combina
tul chimic Borzești au pornit Ungur 
Augustin, Muntean Pavel și alți 
m-uilți lăcătuși-mecanici, iar spre 
Atelierul central de reparații și spre 
I.R.T.A. Alba lulia și-au îndreptat 
pașii Maier Vasile, Bucur Nicodim, 
Rada Gheorghe, Stoarse Teodor.

. Mai ieri pe băncile școlii, tinerii

muncitori s-au întîlnit cu viața tu
multoasă a uzinelor și fabricilor. 
I-au dat binețe. Au îmbrăcat cu 
mîndrie salopeta și s-au avîntat sub 
privirile încurajatoare ale celor vîr- 
stnici în lupta pentru plan, pentru 
calitate și preț de cost cit mai scă
zut. Nu-i nici unul străin de aceste 
noțiuni. Au făcut cunoștință cu ele 
în școala de meserii care, este și ea 
o uzină în miniatură. Muncind, la 
o depărtare mai mică sau mai mare 
de școala unde au crescut, tinerii 
muncitori spun oricui că planul de 
producție al Școlii de meserii din 
Alba lulia pe anul 1962 a fost în
deplinit în proporție de 115 la sută.,

— Am executat în atelierele școlii, 
înzestrate cu tot felul de mașini, ro- 
bineiți pentru aer comprimat, diver
se piese de schimb pentru industria 
minieră, petroliferă și cea a cons
trucției de mașini agricole — îșî 
,lnapănă gîndurile strungarii Mun
tean Ion, Popa Ilie și Suciu Ion. Și, 
nicicînd școala n-a primit reclamații 
privind calitatea pieselor executate. 
Ba mai mult. îndrumați de maiștrii 
instructori, asplicînd metode înain
tate de muncă și un proces tehno
logic în flux, am redus timpul de e- 
xecuție a robineților de aer compri
mat, iar prețul de cost al unui ase
menea robinef l-am redus de la 
131 lei la numai 98,80 lei.

(Continuare'în pag. 2-a)



Faza regională a festivalului „Pe plaiurile Hunedoarei"

0 reușită manifestare 
a cintecului $1 dansului popular

Duminică, 15 iulie. încă din orele 
dimineții, pe străzile orașului, de
venite mai animate ca de obicei, 
gruipuri-grupiiri de localnici, alături 
de mesagerii cintecului și dansului 
din întreprinderile, comunele și sa
tele raionului nostru s-au îndreptat 
spre Casa raională de cultură. Și, 
așa după cum a fost dinainte anun
țat, aici a început să se desfășoare 
faza regională a festivalului cînte- 
cului și dansului „Pe plaiurile Hu
nedoarei", cu participarea artiștilor 
amatori din raioanele Alba și Sebeș.

Aducînd cu ei miresmele cîmpului 
înfrățit, scăldat de apele Tîrnavei, 
primii au urcat pe scenă colectiviș
tii din Obreja, într-o formație corală 
închegată și minunat costumată. Mi
nunate au fost, de altfel, și cîntece
le care au răsunat în sală : „Invîr- 
tita de la Geoagiu", „Pentru tine 
mîndră hăî“, „Mîndră-i nana-n săr
bători" și „Țară scumpă să tră
iești".

Sutele de spectatori au subliniat 
prin ropote de aplauze reușita fie
cărui cîntec interpretat de harnicii 
colectiviști, dovediți maeștri și în 
ale melodiilor. Apoi, cu aplauze la 
fel de îndelungi a fost răsplătit în
treg șirul de artiști amatori care au 
adus pe scenă frumusețea, prospeți
mea și vioiciunea muzicii și dansu
lui nostru popular. Un grup de ti
neri colectiviști din Benic au pre
zentat soectatorilor, țesute în ver
suri și cîntece, realizările gospodă
riei lor. In pas săltat au evoluat pe 
scenă în „Haidău" și „Invirtita" co
lectiviștii din Stremț, iar din flu
iere, meșteșugit mînirite, fluierașii 
Clubului muncitoresc din Teiuș au 
oferit spectatorilor un frumos pot
puriu de muzică populară la fel de 
prețuit de auditori ca și uvertura 
interpretată de orchestra aceluiași 
club.

Fără întrerupere, festivalul curie
rului și dansului popular „Pe pla
iurile Hunedoarei*" a continuat a- 
poi ore în șir. Intr-un cor puternic 
au aoărutpe scenă muncitorii de la 
U.M.C. Zlatna, interpretînd cu mul
tă măestrie cîntecele „Patrie pămînt 
de aur", „Zis-a badea". „Lenin. 
Pace, Partid" și „Slavă partidului". 
Orchestra de muzicuțe a Consiliului 
local al sindicatelor a cules și de 
astădată binemeritate aplauze prin 
finețea interpretării, iar orchestra de 
muzică populară romînească a în
treprinderilor „Ardealul" și „Ho- 
ria“ a entuziasmat prin ritmul im
primat melodiilor prezentate. Primit 
cu viu interes a apărut apoi pe sce
nă, încheind șirul formațiilor artis
tice din raion, corul Casei raionale 
de cultură. Masiv, cu voci alese, co
rul a prezentat o seamă de cîntece 
noi, măestrit interpretate : „La gos
podărie" și „Invîrtita de la Alba", 
„Bucuros e întregul sat" și „Patria 
mea dragă".

Un ropot îndelung de aplauze a 
marcat sfîrșitul primei părți a reu
șitei men/testări cultural-artistice de 
duminică. Ecoul acestora însă^ n-a 
apucat să se stingă și pe scenă au 
apărut, rînd pe rînd, solii artei din

Drum bun spre
(Urmare din pag. l-a)

— De vestiarele lucrate de noi — 
e rîndul lăoătușilor-mecanici să facă 
un punct de mîndrie din aceasta — 
se servesc mii de muncitori de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara și 
U. M. Cugir, iar prin munca noas
tră — iși spun cuvîntul electricienii 
— am contribuit la refacerea și re- 
dimensionarea rețelelor de iluminat 
și forță ale atelierelor, am readus 
la o nouă vi'ață o seamă de motoare 
felectrice, mici și mari, ale întreprin
derii de industrie locală „Horia".

Asemenea cuvinte se fac auzite a- 
cum ca și în alți ani peste tot. aco
lo unde elevii Școlii de meserii din 
Alba Iulia și-au început noua lor 
viață. Și muncitorii din colectivele 
care i-au primit cu căldură sînt ho

ri i să le stea mereu intr-ajutor 
pentru a-și desăvîși meseria aleasă.

★ 

întreprinderile, comunele și satele 
raionului Sebeș. Brigada artistică 
de agitație din Cîlnic a adus în fața 
spectatorilor fapte din cele mai 
grăitoare, realizări demne de laudă 
obținute de colectiviștii de aici de-a 
lungul a zece ani de muncă în co
mun. Colectiviștii din Cîlnic au pre
zentat apoi o frumoasă suită de 
dansuri germane la fel de apreciată 
ca și suita de dansuri populare in
terpretată de colectiviștii din Apol- 
dul de Jos, sau cea în care au evo
luat artiștii amatori din Sîngătin. 
Cu cîntecele „Sub al păcii stin- 
dasd“. „Teiul", „Intr-o vale" și 
„Dulce-i viața măi Mărie" au apă
rut pe scena festivalului într-o for
mație corală colectiviștii din Reciu, 
iar cu o suită de cîntece specifice 
satului lor s-au prezentat fluierașii 
din Șugag.

.Apariția pe scenă a fanfarei pio
nierilor de pe lingă fabrica „1 Alai" 
Petrești a fost primită cu vii aplau
ze, la fel fiind răsplătite și cînte
cele interpretate de micii dar talen- 
tații artiști instrumentiști. Specta
torii au subliniat apoi prin aplauze 
repetate măestria interpretării mem
brilor brigăzii artistice de agitație 
din Cut a coriștilor și dansatorilor 
de la fabrica „Simion Bărnuțiu", a 
fanfarei Casei raionale de cultură 
din Sebeș și a coriștilor din Daia.

Faza regională a festivalului cîn- 
tecului și dansului,. Pe plaiurile 
Hunedoarei" a făcut să răsune pe 
scena Casei raionale de cultură pină 
seara tîrziu melodiile cîntecelor de 
viață nouă și ropotul viguroaselor 
noastre dansuri populare. Sutele de 
spectatori au fost martorii unei reu
șite manifestări cultural-artistice, 
rod al revoluției culturale inițiate și 
conduse de partid.

bunăoară. în Stremț, Geomal, 
giu și Beldiu, nu s-a difuzat

Partcipanți la faza regională 
a festivalului „Pe plaiurile Hu
nedoarei", colectiviștii din Obre- 
<a au cucerit spectatorii atit prin 
frumusețea portului cît și prin 
interpretarea cîntecelor pre
zentate. In clișeu : Corul colec
tiviștilor din Obreja.

uzinele patriei!
In acest an, Școala de meserii 

din Alba Iulia a dat patriei o nouă 
promoție de muncitori calificați. Lo
cul acestora va fi luat de alți și alți 
elevi dornici să-și însușească tai
nele unei meserii sau alta. Școala îi 
așteaptă. Pentru a le crea cele mai 
bune condiții de viață și învățătură 
se fac intense pregătiri. Prin grija 
partidului și guvernului, viitorii e- 
levi ai școlii de meserii vor trece ii 
toamnă prag de școală nouă. Nou
lui local, prevăzut cu opt săli de 
clasă, laboratoare, încălzire centra
lă și apă instalată, i se fac acum 
ultimele finisări. De asemenea, im
portante amenajări i se aduc inter
natului școlii.

Peii.ru noul an școlar se pregă
tesc, încă de pe acum, profesorii și 
maiștrii școlii. Ei vor ieși cu căldu
ră hi întîmpinarea noilor elevi. Iar, 
peste ani, dîndu-le și lor ultimele 
povețe, le vor ura din toată inima: 
„Drum bun' spre uzinele patriei". .

La căminul cultural 
și în cîmp

Cîmpul, cu freamătul zilelor de 
vară, i-a găsit pe colectiviștii din 
Cricău bine pregătiți în vederea 
desfășurării muncilor de sezon. Și, 
după cum fiecare colectivist o spune 
fără ocol, la aceasta o contribuție 
de preț și-au adus-o și activiștii 
culturali din cqmună. Din lecțiile 
expuse la cercul agrotehnic ca și 
din conferințele prezentate la că
min, colectiviștii au desprins multe 
învățăminte prețioase, roadele apli
cării acestora văzîndu-se acum în 
cîmpul care-ți desfată privirile.

Mereu aproape de năzuințele co
lectiviștilor, activiștii culturali din 
Cricău sînt prezenți și în aceste 
zile în mijlocul oamenilor, folosind 
eu pricepere clipele lor de răgaz. Și 
colectiviștii le ascultă cuvîntul, le 
urmează sfaturile. Găsindu-se, nu 
de mult, la lucru în vii, într-una 
din pauze colectiviștii s-au strîns 
ciorchină în jurul tovarășului Rusan 
Nicolae, directorul căminului, venit 
să le vorbească despre importanța 
executării în bune condiții a lucră
rilor în vii și despre cele petrecute 
in ultimul timp în ltrne. Și-apoi la 
fel se string colectiviștii și în jurul 
tovarășului Bica Virgil, inginerul 
gospodăriei. Din convorbirile avute 
cu inginerul agronom, colectiviștii 
si-au dat seama la fața locului de 
importanta lucrărilor de întreținere 
a culturilor, de foloasele efectuării 
la timpul optim a recoltatului.

Dar, cu tot iureșul muncii din 
cîmp. colectiviștii din Cricău n-au 
uitat nici de căminul cultural. Vin 
seara sau in zilele de odihnă aici 
si-și petrec cu folos timpul liber. 
Ascultă o conferință» se desfată cu 
un cintec sau o poezie, se abat a- 
poi colectiviștii pe la bibliotecă și- 
nu se dau în lături nici de la o par
tidă de șah. Și, după cum fiecare a 
simțit, munca de a doua zi le e mai 
spornică.

I

Coresp. V. ȘERBU

In perioada care s-a scurs de la 
alegeri și pină în prezent, comitetul 
sindicatului de la Secția L. 11 Alba 
Iulia, sub conducerea și îndrumarea 
organizației de bază, a obținut re
zultate de seamă în munca de mo
bilizare a maselor pentru realizarea 
sarcinilor de plan.

In realizarea acestui important o- 
biectiv s-a pus un accent deosebit 
pe activizarea grupelor de sindicat, 
pe consfătuirile de producție și pe 
organizarea concretă a întrecerii so
cialiste care a cuprins masa largă 
a salariaților din cadrul secției.

Desfășurînd o muncă concretă, 
grupele de sindicat au obținut re
zultate pozitive. Consfătuirile de 
producție se țin în mod regulat și 
dezbat cele mai importante proble
me de producție. Grupa de sindicat 
de la Districtul Nr. 1 Alba Iulia sau 
cea de la Atelierul L. Regional, în 
ședințele ce le-au ținut au analizat 
felul cum se îndeplinesc sarcinile de 
plan, au confirmat fruntașii în pro
ducție. De la o consfătuire de pro
ducție la alta, grupele de sindicat 
urmăresc felul cum se îndeplinesc 
propunerile făcute de muncitori și 
luptă pentru .realizarea, loc. .

întrecereaSpre noi succese în
Zilnic, în secțiile și atelierele De

poului C.F.R. Teiuș se muncește de 
zor. Muncitorii de aici sînt ut în
trecere și fiecare luptă pentru rezul
tate din ce în ce mai bune.

Iată-ne, de pildă, în atelierul me
canic, puternic luminat de instala
ția fluorescentă de curînd instalată 
aici. Strungurile sînt în plină tura
ție și tovarășii Bîrluț Petru, Hor
vath Francisc." și Munteanu Petru, 
aplecați deasupra acestora, urmă
resc cu atenție strunjirea fiecărei 
piese necesare locomotivelor intrate 
în reparație. Și rezultatul rîvnei lor 
e concretizat în piese de cea mai 
bună calitate.

Aceeași muncă însuflețită stăruie 
neste tot în depou. In noul atelier 
ridicat cu forțe proprii și din resur
se locale, înzestrat cu ventilație mo
dernă, aparate și cuptor special, tur
nătorul Cristea Simion a sporit sim
țitor numărul cuzineților de osie și 
bielă turnați, calitatea lor fiind ire
proșabilă, iar printr-obună organi
zare a muncii, lăcătușii și monteorii 
din echipa complexă condusă de Ru- 
san Nicolae au redus cu 4 zile tim
pul de reparație a locomotivelor cu 
ridicarea de pe osii.

Entuziasta întrecere pe profesii ce

îmbunătățirea muncii de
de seamă a cooperativelor sătești

Bine aprovizionate cu cărți poli
tice, agricole, zootehnice și beletris
tice, cooperativele sătești din raio
nul nostru au difuzat în trimestrul 
II al acestui an cărți și broșuri în 
valoare de peste 35.000 lei, cele mai 
bune rezultate în această privință 
fiind obținute de cooperativele Al
ba Iulia, Benic și Ighiu.

Privită în ansamblu, munca de 
difuzare a cărții de către cooperati
ve a înregistrat succese față de pe
rioadele anterioare, planul pe raion 
find depășit cu 12 la sută. Luate 

pe fiecare sat în parte însă, rezulta
tele sînt încă nesatisfăcătoare. Așa, 

Geoa- 
nici o

O cerință ce nu
Sîntem în plină vară. Acest lu

cru însă, se face prea puțin simțit 
la Aprozarul din Zlatna care, din 
lipsa U.R.C.C. Alba, este slab apro
vizionat cu legume și zarzavaturi.

Se găsește, ce-i drept, aproape 
zilnic la Aprozar varză în cantități 
îndestulătoare. Lipsesc în schimb 
cartofii, fasolea, castraveții și ro
șiile. Și-apoi chiar dacă se mai a- 
duc din cind in cind si asemenea

sindicat, 
sindicat.

de 
de

Activitatea grupelor 
îndrumate de comitetul 
este oglindită în rezultatele econo
mice și în realizările obținute de 
colectivul de muncă de la Secția L. 
11 Alba Iulia în semestrul r al a- 
nului 1962.

Astfel, în această perioadă pla
nul producției globale a fost înde
plinit în proporție de 103 la sută. 
Prin măsurile tehnico-organizatori- 
ce și aplicarea în producție a me
todelor înaintate de muncă, produc
tivitatea muncii a crescut cu 3 Ia 
sută față de perioada corespunză
toare a anului 1961, ceea ce dove
dește preocuparea colectivului de 
muncă pentru creșterea continuă a 
acestui indice de plan. Odată 
creșterea 
fost redus 
rilor cu 1 
nificată.

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan pe anul 1962, unul din anga
jamentele colectivului de muncă de 
la Secția L. 11 Alba Iulia a fost și 
acela de a realiza în acest an e- 
conomii în valoare de 100.000 lei. 
Analizînd situația primului semes
tru al anului 1962, reiese că în a-

cu 
productivității muncii a 
și prețul de cost al lucră- 
la sută sub sarcina pla-

depou a condus lase desfășoară la 
realizarea planului producției glo
bale pe primul semestru, exprimat 
în tone brute kilometri, în. proporție 
de 108,03 la ' sută. Productivitatea 
muncii a crescut pe cap de munci
tor cu 9,54 la sută, iar prețul de 
cost a fost redus ou 1,95 la sută, re
prezentând realizarea, peste plan, a 
unei economii de 117.000 lei.

Ca urmare a reducerii consumului 
specific față de norma admisă, me
canicii și fochiștii depoului au rea
lizat în prima jumătate a anului o 
economie de 1.722 tone combustibil 
convențional cu care se pot re
morca 303 trenuri de marfă ou 
tonaj maxim pe distanța Teiuș- 
Tîrgu Mureș și retur. Aportul cel 
mai de seamă în realizarea de eco
nomii l-au adus mecanicii Man Eu
gen, Crișan Iuliu, Medrea Gligor, 
Ignea Alihai și alții împreună cu 
fochiștii lor.

Colectivul depoului se mîndrește 
cu succesele obținute, cu frug^ji 
săi. El este hotărît însă ca îaJlMr 
să raporteze partidului realizări și 

, mai mărețe. Pentru acestea, în 
frunte cu comuniștii, luptă fiecare 
muncitor din cadrul depoului.

OȚOI ADRIAN

difuzare a cărții — sarcină

carte în decursul trimestrului II. O 
situație asemănătoare stăruie apoi 
și în satele Valea Vinț și Mereteu, 
deși în fiecare din aceste sate sînt 
1-2 difuzori procentuali.

Față de lipsurile care se manifes
tă în munca de difuzare a cărții prin 
unitățile cooperației de consum, tre
buie luate măsuri.

Conducerile cooperativelor trebuie 
să analizeze periodic modul cum 
'ecurge difuzarea cărții și să an
treneze la această muncă pe toți 
lucjrătorii cooperativelor, organoid 
alese și îndeosebi comisiile culturale 
de pe lîngă cooperativele de con
sum.

CAPRĂ HRISTACHE 

poate fi neglijată 
produse, acestea sînt în cantități 
mult prea mici față de cerințele 
populației. JU

Legumele și zarzavaturile se con
sumă zilnic în această perioadă. De 
acest lucru trebuie să țină cont con
ducerea U.R.C.C. Alba, aprovizio- 
nînd în mod ritmic Aprozarul din 
Zlatna cu produse multe și de cea 
mai bună calitate.

E. INDREI

ce-astă perioadă economiile realizate 
se ridică la suma de 70.000 lei, ceea 
ce înseamnă că pînă la sfîrșitul a- 
nului anga jamentul nu numai că va 
fi îndeplinit, dar va fi chiar depă
șit. I «.-rițȘ

In afară de cele de mai sus, s-au 
mai obținut, de către colectivul de 
muncă și alte rezultate, ca urmare 
a mobilizării și antrenării maselor 
de către comitetul de sindicat la ac
țiuni cu caracter obștesc. Astfel, au 
fost colectate 40 tone fier vechi, s-au 
efectuat zugrăveli pe o suprafață de 
2.500 m.p.

Ceea ce este însă deosebit de im
portant este faptul că în această pe
rioadă, verificările care s-au făcut 
la linia ferată de pe raza Secției L. 
11 au primit calificativul de „foarte 
bine".

In cadrull secției cele mai bune 
rezultate le-a obținut Districtul Nr. 
1 Alba Iulia, care a primit drapelul 
de unitate fruntașă.

Comitetul de sindicat va trebui și 
pe viitor să acorde o și mai mare 
atenție antrenării maselor la înde
plinirea sarcinilor de producție și în 
mod deosebit să se preocupe mai 
mult de activitatea cultural-educa- 
tivă de masă.

Peii.ru
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INFORMAȚII DE PARTID

Instruirea birourilor organizațiilor de bază
I Cuvîntul brigadierilor din G. A. C

Comitetul de partid de la Comple
xul C.F.R. Teiuș-Coșlariu dovedește 
preocupare pentru ca sarcinile ce 
reies din hotărîrile partidului și a 
organelor de partid superioare, ca 
de altfel și a propiilor sale hotărîri 
să fie aplicate în viață.

In acest scop, cu regularitate se 
face instruirea birourilor organiza
țiilor de bază de pe raza de activi
tate a comitetului de partid, ajutînd 
In felul acesta atit biroul cit și or
ganizațiile de bază la îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin.

Astfel, la începutul lunii iulie a.c. 
a fost prezentată o informare cu pri
vire la felul cum s-a desfășurat 
vățămîntul de partid în cercuri

in
și

cursuri, care sînt rezultatele obți
nute la sfîrșitul anului în învăță- 
mîntul de partid, după care s-a tre
cut la instruirea birourilor organi
zațiilor de bază cu sarcinile ce le 
stau în față în vederea pregătirii 
noului an în învățămîntul de partid. 
Ca urmare a măsurilor luate de co
mitetul de partid, organizațiile de 
bază, în adunări generale, au ana
lizat felul cum s-a desfășurat pro
paganda de partid în cercuri și 
cursuri, stabilind măsuri pentru vii
tor ca: fixarea cercurilor și cursuri
lor ce se vor deschide, precum și a 
propagandiștilor de la aceste forme 
ale învățămîntului de partid.

Cresc rîndurile organizației de bază
Adunarea generală a organizației 

de bază din G.A.C. Cistei, ce a a- 
vut loc de curind, a analizat și dez
bătut cererile tovarășilor Aldea Au
relia, Aldea Nicolae și Talpoș Tra
ian, care au solicitat să fie primiți 
în rîndurile organizației de partid.

Din documentele prezentate în a- 
jMftirea generală, precum și din 
WR’itiile purtate de cei ce au luat 

cuvîntul la discuții, a reieșit activi
tatea rodnică desfășurată de acești 
tovarăși pentru continua întărire și 
dezvoltare a gospodăriei colective.

Discutînd cererea tovarășei Aldea 
Aurelia, organizația de bază a apre
ciat devotamentul cu care ea luptă 
pentru aplicarea în viață a politicii 
partidului nostru, dragostea ei de 
muncă în G.A.C., rezultatele deose
bite obținute în îndeplinirea sarci
nilor ce i-au fost încredințate, fiind 
mereu în fruntea acțiunilor între
prinse în gospodăria colectivă fie de 
către organizația de bază, fie de 
consiliul de conducere.

Pentru toate aceste fapte, precum 
și pentru alte rezultate obținute în

muncă și scoase în evidență de to
varășii Seicean Ioan, Muntean Ma
ria, Sîrbu Izidor, Marcu Achim și 
alții care au luat cuvîntul la discu
ții, adunarea generală a organiza
ției de bază a hotărît în unanimitate 
primirea tovarășei Aldea Aurelia 
direct în rîndurile membrilor de 
partid, fără stagiu de candidat

De asemenea, pentru realizările 
obținute, pentru aportul adus la dez
voltarea gospodăriei colective, to
varășii Aldea Nicolae și Talpoș Tra
ian au fost primiți de către aduna
rea generală a organizației de bază 
in rindul candidaților de partid.

Și în viitor, organizația de bază din 
G.A.C. Cistei se va preocupa de întă
rirea rîndurilor partidului, prin pri
mirea celor mai vrednici colectiviști, 
oricepuți crescători de animale, din
tre cele mai harnice femei, tineri. în 
rindul membrilor și al candidaților 
de partid, îndeplinind în acest fel 
sarcimle reieșite din lucrările ple
narei C. C. al P.M.R. din 23-25 a- 
prilie 1962.

Coresp. DUMITRU LONGH1N

Pentru introducerea noului în producție
Cabinetul tehnic din cadrul între

prinderii „Horia“ a obținut pe pri- 
tnul semestru al anului 1962 o sea- 
snă de rezultate pozitive, contribu
ind în felul acesta la introducerea 
în procesul de producție a unor me
tode înaintate de muncă. In această 
perioadă au fost făcute 14 propuneri 
de inovații, din care 7 se aplică în 
producție, 4 sînt în studiu, iar 3 au 
•Jost respinse ca fiind sarcini de 

^producție.
-Dar rezultatele obținute de cabi

netul tehnic în activitatea ce a des- 
îășurat-o nu sînt la înălțimea sar
cinilor ce stau în fața întreprinderii 
de industrie locală în plină dezvol
tare.

Pentru continua îmbunătățire a 
introducerii tehnicii noi și obținerea 
celor tmai bune rezultate în produc
ție, biroul organizației de bază a 
analizat, într-una din ședințele ți
nute la sfîrșitul lunii iunie, activita
tea cabinetului tehnic.

La ședință, pe lîngă membrii bi
roului, au luat parte membrii comi
siei de inovații și alți muncitori i- 
novatori, care și-au spus părerea în 
discuțiile purtate pe marginea ra
portului prezentat de tovarășul in
giner Muntean Șotron cu privire 
activitatea cabinetului tehnic.

---------♦♦---------

Astfel, tov. Corlaciu 
tat că este necesară o 
preocupare din partea 
tehnic pentru studierea 
efectul lor economic în producție. 
Cere sprijinul de a face o inovație 
pentru nituirea automată a parază- 
pezilor.

Referindu-se la sarcinile 
cabinetului tehnic pentru ridicarea 
calificării profesionale a 
rilor, tov. Albu Gh., ing. Magda 
Dumitru și Keszeg Alexandru au a- 
rătat că în viitor va trebui să 
xiste o mai mare străduință din 
partea inginerilor și tehnicienilor 
pentru această problemă de mare 
importanță.

Biroul organizației de bază ur
mărește felul cum se îndeplinesc 
sarcinile reieșite din planul de mă
suri al cabinetului tehnic, întocmit 
ca urmare a ședinței de birou.

Ioan a ară- 
mai mare 
cabinetului 

inovațiilor și

ce revin

muncito-

e-

la
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1. M. Sadoveanu, TAURUL 
MĂRII — roman. Coperta de Sti- 
hi Bogdan. Editura tineretului, 184 
pagini — 3,35 lei.

P. Solomon, JOHN MILTON. 
Coperta de Florica Vasilescu. Co
lecția „Oameni de seamă". Edi
tura tineretului, 304 pagini — 
8,60 lei.

Jules Verne, INSULA CU ELI
CE. Traducere și cuvint înainte 
de Ion Hobana. Editura tineretu
lui, 388 pagini — 6,50 lei.

Demonstene Botez, SFREDE- 
LUS. Ilustrații și coperta de 
Gybrgy Mihail. Editura tineretu
lui, 32 pagini — 4 lei.

BROSCUȚA CEA ÎNȚELEAP
TĂ. Basme populare rusești. Tra
ducere din limba rusă de M. Cal- 
imîcu. Editura tineretului, 72 pa
gini — 2,50 lei.

La baza succeselor — 
organizarea muncii
îndrumat îndeaproape de către 

consiliul de conducere și organiza
ția de bază, am reușit să-mi orga
nizez bine munca în cele 4 echipe 
din brigada pe care o conduc. Ast
fel, la 17 iulie, am terminat toate 
lucrările de întreținere la culturile 
prăsitoare de pe cele 180 ha care 
le am în primire. Cea mai mare a- 
tenție am acordat-o lucrărilor de în
treținere a celor 140 hectare culti- 
iivate cu porumb boabe, care,' după 
densitatea plantelor la hectar și sta
rea de vegetație, ne dă toată spe
ranța să credem că vom depăși cu 
mult producția planificată de 2.500 
kg boabe la hectar, realizînd pe o 
suprafață de peste 60 ha o produc
ție medie de 4.000 kg boabe. între
ținute la timp, se prezintă frumos și 
celelalte culturi, ca porumbul pentru 
siloz, sfecla de zahăr, tutunul și car
tofii, fiecare pe cîte 10 ha.

De asemenea, brigada mea a ter
minat recoltatul și strînsul furajelor 
de pe cele 66 ha. exectrfînd la timp 
cositul și uscatul pentru a asigura 
furaje de calitate animalelor gospo
dăriei noastre colective.

La fel de frumos este și lanul de 
grîu de pe cele 88 ha, ce le are bri
gada fci primire și a cărui recoltat

l-am început în aceste zile, produc
ția primelor hectare recoltate ne 
asigură că și la această cultura 
vom depăși producția planificată la 
hectar.

In munca mea de zi cu zi, un spri
jin prețios am primit din partea e- 
chipelor conduse de colectivistele 
Breaz Anula, Barna Laura, Poanța 
Carolina și Oprița Paraschiva, care 
au răspuns la toate chemările 
s-au străduit să muncească bine, 
efectueze lucrări de calitate și 
timpul cel mai potrivit.

Ne vom strădui să depunem toate 
eforturile ca în viitor să obținem 
rezultate și mai frumoase în toate 
sectoarele de activitate.

OCTAVIAN 
G.A.C. Mihalț

BARNA 
brigadier în

și 
sa 
la

Yom dezvolta continuu 
sectorul zootehnic

Gospodăria noastră colectivă se 
dezvoltă și se întărește pe zi ce tre
ce, obținînd an de an rezultate tot 
mai frumoase în fiecare sector de 
activitate. Una din principalele ra
muri care a luat o mare dezvoltare 
în ultimul timp este zootehnia, ra
mură care va asigura în timp scurt 
■ele mai mari venituri colectiviști
lor. Avfnd experiența anilor care au 
trecut, noi. colectiviștii din Teiuș,

hotărît ca pînă la sfîrșitul aces
tui an să sporim și mai mult numă
rul de animale și în special numă
rul animalelor matcă, pentru a ne 
asigura o creștere proprie. Astfel, 
pînă la sfîrșitul acestui an, numă
rul de taurine va crește cu încă 278 
capete, din care 90 capete vaci și 
juninci, realizînd o încărcătură de 
31 capete bovine, din care 16 vaci 
și juninci, la suita de hectare, iar 
voducția de lapte pe cap de vacă 
furajată va ajunge la 2.800 litri. 
Pînă în prezent, am și ajuns la un 
număr total de 340 capete taurine, 
din care 73 vaci cu lapte.

La fel de frumoase rezultate ani 
< -Minut și în creșterea sectarului por
cin, care, de asemenea, a ajuns pînă 
în prezent la numărul total de 263 
capete față de 300 cît trebuie să a- 
vem 1a sfîrșitul anului. Numărul 
scroafelor planificat l-am realizat 
de pe acum, avem în prezent 60 bu
căți scroafe și scrofițe. Și în crește
rea- oilor am obținut rezultate fru
moase. Cele peste 1600 oi ne aduc 
Însemnate venituri.

îngrijite și adăpostite în condiții 
bune și aplicînd o furajare raționa
lă după producție și greutate, ani
malele gospodăriei noastre cresc și 
se dezvoltă frumos.

MUNTEAN IOAN NELU 
brigadier zootehnic la G.A.C.

„30 Decembrie" — Teiuș

Imagini din gospodăriile colective

Toate sarcinile sini Importante
Una din sarcinile comitetelor e- 

xecutive ale sfaturilor populare co
munale este aceea a îndeplinirii în
tocmai și la timp a hotărîrilor Sfa
tului popular raional și a deciziilor 
comitetului executiv, elaborate cu 
ocazia analizării diferitelor proble
me legate de activitatea economică 
și social-cullturală ce se desfășoară 
în raion, în vederea îndeplinirii sar
cinilor ce reies din hotărîrile parti
dului și guvernului.

La Sfatul popular al comunei 
Oarda de Jos există din partea co
mitetului executiv preocupare pen
tru îndeplinirea sarcinilor reieșite 
din deciziile Comitetului executiv al 
Sfatului popular al raionului.

Să luăm, de pildă, felul cum s-a 
ocupat 
rea la 
din 19 
xecuitiv al Sfatului popular al raio
nului, care se referă la pregătirea 
condițiilor materiale în vederea des
chiderii anului școlar 1962-1963.

In vederea îndeplinirii acestei 
sarcini, Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al comunei Oarda de 
.tos a luat măsuri Concrete și a ob-

comitetul executiv de duce- 
îndeplinire a deciziei Nr. 206 
iunie 1962 a Comitetului e-

ținut rezultate pozitive. Astfel, în 
ziua de 29 iunie a.c. a avut loc șe
dința comitetului executiv, care a 
analizat felul cum decurg pregăti
rile în vederea începerii anului șco
lar. Decizia dată de comitetul exe
cutiv și măsurile luate ulterior de 
către conducerea școlilor a făcut ca 
în scurt timp școlile de pe raza co
munei să fie reparate, zugrăvite și 
pregătite pentru a-și putea primi 
școlarii în noul an de învățămîlnt.

In satul Pîclișa, unde cetățenii au 
votat ca din contribuție voluntară 
să-și construiască un nou local de 
școală, s-au luat de asemenea mă
suri și s-au obținut unele rezultate 
pozitive. Pînă în prezent a fost tur
nată fundația la noul local de școa
lă, au fost procurate 7.000 bucăți ți
gle și alte materiale necesare cons
trucției. Sumele din contribuția vo
luntară au fost încasate în propor
ție de 60 la sută.

Mai sînt apoi și alte decizii ale 
organului imediat superior, care prin 
grija comitetului executiv al sfatu
lui popular comunal au fost duse la 
îndeplinire.

Așa, de exemplu, pentru aplicarea 
în viață a sarcinilor reieșite din de

In acest an creșterea și dezvolta
rea sectorului taurin în gospodăriile 
colective din raionul nostru se bu
cură de o atenție tot mai mare. 
Condițiile bune de furajare, îngri
jire și adăpostire create, asigură o 
creștere rapidă a numărului de vaci 
i juninci. Pășunea gospodăriei co

lective din Cistei situată în apropie
rea Tînnavei asigură condiții favo
rabile creșterii vacilor. In clișeu : 
O parte din vacile gospodăriei.

In timpul verii cele mai bune re
zultate în creșterea porcilor se ob
țin prin folosirea metodei de fura
jare în tabere de vară și în special 
ne lîngă stînele de oi. Această me
todă este foarte economicoasă și dă 
rezultate bune în creșterea purcei
lor, se obțin porci dezvoltați și vi- 
guroși cu cheltuieli reduse. In cli
șeu : O parte din purceii gospodă
riei colective din Stremț, la păscut 
in tabăra de vară.

cizia Nr. 84 referitoare la adunările 
populare pentru votarea contribuției 
voluntare s-au luat din timp mă
suri organizatorice pentru mobili
zarea tuturor cetățenilor la aceste 
adunări. * ‘

Mai sînt însă unele lucruri care vor 
trebui puse la punct în cadrul Sfa
tului popular al comunei Oarda de 
Jos, Astfel, nu întotdeauna și în 
toate cazurile problemele ce se cer 
a fi rezolvate sînt tratate cu toată 
răspunderea de către comitetul e- 
xecutiv așa cum s-a întîmplat cu 
îndeplinirea sarcinilor izvorîte din 
decizia Nr. 133 a Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular raional. In 
loc. să se analizeze și să se dezbată 
în mod temeinic sarcinile reieșite 
din decizie și pe această bază să 
se ia măsuri concrete pentru înde
plinirea lor, s-a dat sarcină tehni
cianului agricol de a întocmi un re
ferat. Acesta răspunde în mod șablon 
la articolele din decizia de mai sus, 
ceea ce nu constituie a rezolvare 
a sarcinilor ce le are comitetul exe
cutiv al sfatului popular comunal și 
de aceea, acest fel de a, munci tre
buie înlăturat în viitor. Toate sarci
nile ce stau în fața sfaturilor popu
lare au importanță deosebită, 
deci, ele trebuie privite la fel, 
toată răspunderea.

și, 
cu

Executînd la timp toate lucră- > 
rile la cultura porir.nbtilui, cele ' 
25 ha .cultivate cu porumb 5.000 
kg boabe la hectar se dezvoltă ? 
frumos. In clișeu: Lanul de po- ( 
rumb al gospodăriei colective din > 
Cistei. ?



22 IULIE I Ultimele știri externe
A 20-a aniversare 

a Frontului Patriei din Bulgaria
La 22 iulie 1944, ca rezultat al victoriilor Armatei Sovietice, a în

ceput eliberarea Poloniei de sub jugul hitlerist și 
guvern popular al Poloniei.

Ziua de 22 iulie a devenit astfel ziua renașterii 
Și, sub conducerea Partidului Muncitoresc L'nit 
muicii din țara vecină și prietenă cinstesc marea 
noi succese obținute pe frontul construcției socialiste.

a luat ființă primul

naționale a Poloniei. 
Polonez, oamenii 

lor sărbătoare prin

(

X < 
!

Pe șantierele bazinului carbonifer Rybnik
Bazinul carbonifer Rybn k este un 

mare șantier care se întinde pe o 
suprafață de 1.000 km pătrați. Sub
solul său ascunde zăcăminte de a- 
aproximativ 6 miliarde tone cărbune, 
majoritatea cocsificabîl. Actualul cin
cinal prevede construirea aici a zece 
noi nane și amenajarea unui întreg 
complex de locuințe și de instituții 
social-culturale.

In prezent, două mari mine — 
„1 Alai11 și „Szczyglowice* se află 
în exploatare preliminară, deși cons
trucția lor continuă. La prima din 
aceste două mine se instalează u- 
riașa instalație de ridicare in gale
ria principală de extracție, precum 
și instalațiile de ventilare. Noile a- 
<-• ’ *
Producția de

sporirea extraciiei 
cărbune cocsifica-

de construcție îl 
..Jastrzebie". ,.,Mo-

De c:s-

menajări permit 
la 1.000 de tone 
bi! pe zi.

Un ritm rapid 
cunosc și minele
szczenica* și ..Zofiouka *. 
r nd au fost date in folosință citeva 
sute de metri de galerie de extrac
ție. La ultima din aceste trei mine 
ccntinuă săparea primei galerii cu 
ajutorul metodei înghețării rocii. 
Lucrări preliminare au început și la 
mina „Borynia**. iar in birourile de 
proiectare se află in curs de defini
toare proiectele următoarelor mine 
d;n bazinul carbonifer Rybnik. a 
căror cons'jTxtie ia începe in anul 
1964.

Regiunea Zulawy - 
grînarul Poloniei

Zulawy este o
nia, situată pe litoralul Balticii, în 
delta fluviului Vistula. Pămînturile 
din Zulawy sint cunoscute din tim
puri străvechi ca foarte fertile. Dar 
in anii războiului, ocupant» fasciști, 
retrăgîndu-se sub loviturile Armatei 
Sovietice, au inundat regiunea. Zu
lawy a cunoscut o a doua tinerețe 
in anii puterii populare. Vaste su
prafețe de pămint — circa 165.000 
ha — au fost din nou valorificate și 
transformate într-un adevărat gri- 
oar al țării. _

In anii actualului cincinal, agri
cultura și creșterea animalelor vor 
cunoaște o nouă dezvoltare in re
giunea Zulawy. Pină în 1965. .'olu
mul global al producției agricole va 
creste aici cu 40 Ia sută, iar nînă în 
1975 cu aproape 95 la sută.

regiune din Polu

SOFIA (Agerpres). —
La 17 iulie a avut loc la Sofia o 

adunare festivă consacrată 
de-a 20-a aniversări 
Frontului Patriei din Bulgaria.

La adunare a luat parte Todor 
Jivkov, prim-secretar 
lui Central al Partidului Comunist 
Bulgar, precum și alți 
de partid și de stat.

celei 
a înființării

ai Comitetu-

conducători

Raportul cu privire la cea de-a 
20-a aniversare a Frontului Patriei 
din Bulgaria a fost prezentat de En- 
cio Staikov, membru al Biroului Po
litic al C. C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului Național al 
Frontului Patriei din Bulgaria.

Conferința de la Geneva pentru Laos 
de sfîrșit

litatea Laosului (care include de
clarația guvernului regal al Laosu
lui cu privire la neutralitate) și u- 
nui protocol.

Aceste documente vor fi sef.nnate 
de miniștrii afacerilor externe ai ță
rilor participante ta conferință. Se 
așteaptă ca ei să sosească la șfîr- 
șitul acestei săptămîni, iar ceremo
nia semnării să aibă loc la începu
tul săptămînii viitoare.

apropie
GENEVA (Agerpres). —
Conferința internațională a celor 

14 state pentru Laos se apropie de 
încheierea definitivă.

In după-amiaza zilei de 18 iulie a 
avut loc o ședință restrînsă, consa
crată problemelor legate de încheie
rea lucrărilor.

Participanții la ședința restrînsă 
de miercuri au aprobat definitiv tex
tele declarației cu privire la neutra-

se

In Polonia se acordă o marc aten
ție producției de mașini-unelte atf- 
tomate, sau cu un nivel înalt de au
tomatizare. A fost pusă Ia punct 
produc’ia de mașin'-tmelte vșchie- 
toare de me'al cu comandă progrim. 
se elaborează proiecte de mașini, la 
care să se poată executa concomi
tent 20 de operații.

In vederea automatizării continue 
a construcției de mașini unelte, la 
Varșovia s-a deschis un birou spe-

mașini>un elte
c-l de prwec'ări. care studiază 
problemele asimilării producției de 
mașini-anelte de mare productivi
tate. automatizate și speciale. In a- 
nu! curent, pe baza proiectelor a- 
cestm birou se vor fabrica 50 de a- 
gregate și fiecare din ele va înlocui 
zece strunguri universale. O Aten
ție deosebită se acordă introducerii 
in intrepodenle industriale a noilor 
linii automate de producție influx.

1179 km de linii feroviare electrificate

Noi provocări împotriva
HAVANA (Agerpres). —
Provocările împotriva Cubei con

tinuă. In zilele de 14 și 15 iulie tru
pele americane de la baza maritimă 
militară Guantanamo au deschis de 
șase ori foc asupra teritoriului Cu
bei — a anunțat Ministerul Forțe-

lor Armate Revoluționare al Cu
bei.

Ministerul a relatat de asemenea 
că la 16 iulie două avioane cu reac
ție americane au violat frontierele 
aeriene ale Cubei.

încercarea a eșuat
NEW YORK. — După cum rela

tează corespondentul din Pointe- 
Mougu (statul California), al revis
tei „Newsweek*1, la 16 iulie s-a fă
cut prima încercare de a dobori cu 
ajutorul proiectilului antirachetă

„Nike-Zeus“ o rachetă balistică in
tercontinentală „Atlas11 lansată de 
aici. încercarea a eșuat din pricină 
că cea de-a doua treaptă a proiecti
lului „Nike-Zeus“ s-a defectat.

După electrificarea în 1961 a 153 
km de linii feroviare, in prezent 
Polonia dispune de 1179 km de 
feroviare electrificate.

In cursul anului trecut au 
electrificați atiția kilometri de 
feroviare cit în întreaga istorie

i-nii

fost 
linii 

a
căilor ferate poloneze pină in anul 
1950 inclusiv. In comparație cu a-

nul 1950. Polonia posedă in prezent 
de peste 7,5 ori mai multe linii cu 
tracțiune electrică.

Cele mai electrificate sint căile 
ferate din voievodatele Varșovia 
(284 km). Lodz (216 km) și Kato
wice (199 km). Urmează voievo
datele: Cracovia (140 km), Opole 
(89 km), Gdansk (51 km) și Wro- 
dav (47 km).

1 Montarea unui excavakr u- 
riaș la mina de cărbune brun 
din Adamc-w. Zăcămintele des
coperite in împrejurimile acestei 
localități din R.P.P. sînt evalua
te la 160 milioane tone. Afina 
„Adamow11 va produce în 1963 
o cantitate de 4,2 milioane tone 
de cărbune brun.

ANGAJEAXĂ
— TRACTORIȘTI RUTIERIȘTI 
PENTRU LOTURILE DIN REGIUNILE HUNEDOARA Șl BRAȘOV.
INFORMAȚII la Șantierul I. C. F. Alba Iulia, strada 

Vasile Alecsandri Nr. 36 telefon29S»

Crește numărul cadrelor de ingineri și tehnicieni
Cadrele tehnico-științifice ocupate 

in prezent în diferite ramuri ale e- 
conomiei naționale poloneze au fo->t 
pregătite în special in anii postbe
lici. Cind Polonia populară a trecut 
la organizarea economiei socialiste 
în țară existau circa 7.000 de ingi
neri și aproximativ 35.000 de tehni
cieni.

Astăzi instituțiile de invățâmint

0 uzina de elemente de construcție prefabricate
La Bielsko-Biala a intrat m func

țiune de probă o uzină care va produ
ce elemente de construcție prefabri
cate. Procesele de producție la noua 
întreprindere vor fi în mare măsura 
automatizate. După darea integrală 
în exploatare, uzina va produce a- 

rs

Vedere parțială a Combinatului „V. I. Lenin11 din Nowa Huța

din Polonia pregătesc numai in de
curs de un an 7.000 de ingineri și 
16.000 de tehnicieni, adică de 11 
ori mai mulți decit in Polonia bur
gheză.

In diferitele ramuri ale economiei 
naționale poloneze lucrează in pre
zent 95.000 de ingineri și 185.000 de 
tehnicieni.

nual aproximativ 100.000 tone-me- 
tri cubi de elemente de construciie 
prefabricate, ceea ce este echivalent 
cu circa 60 milioane de cărămizi.

Fabrica va fi dată in exploatare 
în luna august a.c.

No-™* Din via(a internațională
FRANȚA

Legiunea străină în Corsica
In ciuda legilor franceze care in

terzic unităților Legiunii străine să 
staționeze kt metropolă, la 2 iulie a 
sosit în portul Bastia (insula Cor
sica) primul batalion din aceste 
trupe.

Legiunea străină este considerată 
pe bună dreptate unul din reaze
mele principale ale reacțiunii fran
ceze. înființată cu 130 de ani în ur
mă, ea a fost întotdeauna o slugă 
credincioasă a colonialismului fran
cez. Astăzi, în Legiunea străină 
s-au oploșit criminali de război, 
printre care și foști S.S.-iști. Gene
ralii* fascizanți au dezlănțuit în 1961 
putchul din Algeria sprijinindu-se 
pe bandiții din Legiunea străină. 
Tot Legiunea străină a fost cea care 
a furnizat asasini organizației fas
ciste O.A.S.

Acum colonialiștii francezi sînt 
nevoiți să-și ia tălpășița din Alge
ria. Forțele democratice din Franța 
cer desființarea Legiunii străine. 
Dar guvernul, care manifestă față 
de fasciști o indulgență de neîngă
duit, dislocă unități ale legiunii în 
Corsica.

Sosirea batalionului la Bastia le-a 
dat curaj reacționarilor de aici. Ei 
au făcut să explodeze o bombă în 
casa lui Antoine Blaisse, secretarul 
-ganizației locale a Confederației 

Generale a .Muncii, iar în dimineața 
zilei următoare s-au îndreptat spre 
port, pentru a face batalionului o 
primire triumfală.

Dar oamenii muncii din Corsica 

au hotărit să dejoace uneltirile fas
ciștilor. Muncitorii și funcționarii de 
la centrala electrică și de la uzinele 
de gaze din Ajaccio, principalul o- 
raș din Corsica, au organizat o 
grevă de protest. In portul Bastia, 
democrații i-au întîmpinat pe fas
ciști strigînd: „O.A.S. — asasini11, 
„Să fie desființată Legiunea străi
nă11! Manifestația a fost atît de im
presionantă, îneît fasciștii au bătut 
în retragere. Demonstrația pe care 
o puseseră la cale a fost zădărnicită, 
iar batalionul s-a grăbit să pără
sească orașul.

ANGLIA

Fasciștii în Trafalgar Square
La 1 iulie atenția londonezilor a 

fost atrasă de o întrunire care avea 
loc în plin centru al capitalei brita
nice, ia Trafalgar Square. Aici, la 
picioarele monumentului amiralului 
Nelson s-a ținut un miting fascist. 
Căpetenia fasciștilor. Colin Jordan, 
care își zice „fiihrer11, a zbierat lo
zinci fasciste și l-a proslăvit pe 
Hitler. Cind ridica mina, pentru sa
lutul fascist, huliganii care îl încon
jurau răspundeau prin același gest...

La început, englezii care s-au o- 
prit să vadă ce se întîmplă rîdeau. 
Treptat însă, ei au fost cuprinși de 
indignare. Din mulțimea formată 
din peste 2.000 de oameni au înce
put să fie aruncate în lepădăturile 
fasciste cotoare de mere, coji de 
portocale și pătlăgele stricate.

Poliția a sărit însă imediat în a- 
jutorul fasciștilor. Sub escorta poli
ției „fiihrerul" a fost instalat în
tr-un automobil care staționa în a

propiere și dus într-un loc unde--să 
fie ferit de orice primejdie. Polițiștii 
au început să împrăștie mulțimea. 21 
de participant! la această spontană 
demonstrație antifascistă au fost 
arestați.

La 2 iulie cei arestați au compă
rut în fața justiției. Unul dintre ei, 
Benjamin Pollard, în vîrstă de 26 ant 
a declarat că nu s-a mai putut stă- 
pîni auzind în plin centrul Londrei 
cum huliganii fasciști proslăveau 
Reichul hitlerist.

— Am fost indignat la culme — 
a spus Pollard. — Mulți dintr-ai mei 
au pierit în timpul războiului.

Sentința : 3 lire sterline amendă.
Alt inculpat, Peter Gordon Chet- 

tleborough, în vîrstă de 18 ani, a 
s pus :

— Tata a luptat împotriva fas
cismului, și eu voi face la fel...

A fost condamnat la o amendă de 
5 lire sterline. Au fost amendați șt 
alți londonezi care au protestat îm
potriva mitingului fascist.

întorsătura pe care au luat-o lu
crurile a stîrnit indignare în cercu
rile largi ale opiniei publice engle
ze. Guvernul a fost interpelat în 
parlament. Cu acest prilej a ieșit la 
iveală că lordul John Hope, minis
trul lucrărilor publice, a dat o au
torizație specială pentru organiza
rea mitingului fascist. Văzînd cuta 
sînt protejați fasciștii, polițiștii n-au 
ezitat nici ei să recurgă la acte de 
violență față de cei care au protes
tat împotriva dezmățului fascist din 
centrul capitalei engleze.

Presa engleză a subliniat urmă
torul fapt: ministerul lucrărilor pu
blice a respins cererea Comitetului 
celor 100, care se pronunță împotri
va armei nucleare, de a i se permite 
să organizeze la 1 iulie un miting 
în Trafalgar Square, eliberînd înșă 
în aceeași zi fasciștilor autorizația 
respectivă. , ‘

Redacția și administrația: Alba Iulia, Piața „1 Mai“ ar. 14. Tel. 73» — Tiparul: Intr. „Horia“ — unit. Poligrafică A. Iulia, tel. 601, — c. 1346 — STAS 5452-52


