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| Pentru noi succese in desă- | 
I vîrșirea construcției socialiste, | 
| să dăm votul nostru candidaților | 
| Frontului Democrației Populare I |
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Cu toții la vot pentru pace, 
bunăstare și fericire!

La 3 martie vom păși din nou în 
fața urnelor pentru a ne alege repre
zentanții în sfaturile populare ale 
orașelor raionale și ale comunelor;

Ca pretutindeni în țară, oamenii 
muncii din raionul nostru s-au pre
gătit să întîmpine sărbătorește ziua 
alegerilor. Felul cum s-a desfășu
rat întreaga campanie electorală a 
"onstituit o putermeă manifestare de 
entuziasm și însuflețire din partea 
oamenilor muncii, o dovadă vie și o 
expresie a minunatului adevăr — 
acela că poporul nostru este astăzi 
stăpm al țării, al destinelor sale. 
Adunările pentru propunerile de 
cand:dați, apoi întîlnirile dintre a- 
ceștia și alegători — la care au 
participat milioane de alegători, o- 
glindesc profundul democratism al 
legii electorale, superioritatea de
mocrației noastre socialiste. întrea
ga campanie electorală s-a caracte
rizat printr-un puternic avînt pa
triotic, printr-o intensă activitate 
politică și economico-gosnodărească 
pentru înflorirea în continuare a 
patriei noastre, a fiecărei regiuni, a 
fiecărui raion, oraș, comună și sat, 
pentru creșterea bunăstării ponoru
lui. Cu prleiul întâlnirilor cu candi
dat», ca și în întreaga țară, alegă
torii din raionul nostru au făcut nu
meroase propuneri cu privire la 
problemele ind<«'tr>ei. am-iciătii-ii, 
cultttrii. cu privire la gospodărirea 
orașului, comim»lor si satelor. Tot
odată ei si-att luat angajamente în- 

hotărîre. împreună cu denutatii, pen
tru mărețului nronram
al partidului de continuă înflorire a 
patriei si ridicare a hunăafărji no- 
poruluL Participarea târnă si acti
vă a maselor la manifestările nriie- 
iuite de camnania electoral" consti
tuie încă o dovadă a încredere oa
menilor mimc i în nol-tica iitslă a 
part:dnlui. a. cn.nvine°rii lor că a'e- 
rrerile do la 3 martie vor duce ta 
îrnfam”tăt:ir°a continuă .?. activității 
sfaturilor pontdare.

C’tă deosetvre — **? do' la cer ta 
pămînt — între cpnd'daî’i drt asiăei 
și c.and'datii de odinioară, elemente 
exploatatoare sau roztle lor de to-

La 3 martie poporul nostru își 
exprimă bucuria și mîndria față de 
marile succese obținute pînă acum, 
față de marile schimbări aduse de 
orînduirea socialistă care a învins 
pentru totdeauna.

Alegerile de deputați în sfaturile 
populare ale orașelor raionale și 
ale comunelor ridică pe o treaptă 
mai înaltă activitatea de viitor a 
sfaturilor populare. Sarcinile mă
rețe și însuflețitoare trasate de Con
gresul al 111-lea al partidului des
chid noi și minunate perspective 
pentru înflorirea continuă a patri
ei, pentru îndeplinirea cărora sfa
turile populare întărindu-și și dez- 
voltînd tot mai mult legătura cu ma
sele largi trebuie să lupte cu toată 
hotărîrea.

Pășind în fața urnelor oamenii 
muncii din patria noastră își vor 
exprima din nou aprobarea plină de 
însuflețire față de mărețul program 
trasat de partid, care deschide și 
mai larg drumul spre belșug și lu
mină, spre noi culmi și mai înalte, 
spre desăvîrșirea construirii socia
lismului.

Frontul Democrației Populare care 
grupează milioane de oameni ai 
muncii, luptători activi pentru de
săvîrșirea construcției socialismului, 
este o expresie vie a unității de ne
zdruncinat dintre partid, guvern și 
popor.

Dînd votul nostru candidaților 
Frontului Democrației Populare ne 
str ngem și mai mult rîndurile în ju
rul partidului și guvernului.

Votînd candidații Frontului De
mocrației Populare votăm pentru 
v'ața noastră nouă, tot mai lumi
noasă, pentru fericirea zilei de mîi- 
ne a noastră, a copiilor noștri.

Oameni ai muncii din raionul 
nostru!

La 3 martie sîntem chemați să 
dăm votul nostru candidaților Fron
tului Democrației Populare. Parti- 
cipînd cu toții la vot să dăm din 
toată inima votul nostru candidați
lor Frontului Democrației Populare.

Pentru pace și socialism, pentru 
bunăstare și fericire,

In cinstea
ALEGERILOR

I
Ar Cu puțin timp în urmă, cup- \! 
torul de la secția metalurgică a > 
U.C.M. Zlatna a intrat în repara- < 
ție. Pe baza planificării făcute, ( 
reparațiile urmau să fie termina- ( 
tei la data de 1 martie. Datorită / 
însă unei mai bune organizări a ( 
muncii, a entuziasmului cu care ( 
au lucrat muncitorii de la atelie- j 
re, reparațiile la cuptor au fost ( 
terminate cu 7 zile mai devreme, j
Ar Colectivul de muncă de la 5 

fabrica „Ardeleana" din Alba Iu- !
) lia a încheiat bilanțul lunii fe- ( 
( bruarie a.c. cu rezultate pozitive. S 
j Planul producției globale a fost ? 
) realizat în proporție de 100,02 la ( 
) sută. De asemenea tot în cursul > 
( acestei luni s-au economisit de că- ? 
) tre colectivul secției de croit 18.020 ( 
/ dm.ip. piele iar de către cel al sec- J 
( ției ștanță canvtatea de 97 kg tal- / 
S pă bovine. <
? ★ Planul . producției globale pe
( luna februarie a.c. la moara „N. ) 
! Bălcescu" a fost îndeplinit în pro- ( 
) porție de 100,25 la sută. La obți- { 
( nerea acestui succes un aport ) 
S deosebit l-au adus tov. Albu Au- 
J-gustin, Brătilă Ilie, Barbu Ale- < 
< xandru și alții. )

Propuneri prețioase
Zilele trecute, în toate circum

scripțiile electorale din satul Cistei 
au avut loc întîlniri ale alegătorilor 
cu candidații de deputați propuși 
pentru alegerile de la 3 martie 1963. 
Cu acest prilej, alegătorii au discu
tat despre realizările frumoase în
făptuite pînă acum în satul lor și 
au făcut o serie de noi propuneri 
pentru înflorirea și pe mai departe 
a satului lor.

De exemplu, la circumscripția nr. 
28, alegătorii au propus amenajarea 
unui bazin de acumularea apei pen
tru satsfacerea cerințelor pe timp

secetos. La circumscripția nr. 27, a- 
legătorii au propus săparea unui 
șanț pentru acumularea apelor ce 
se scurg de pe deal în acest sector 
al satului, iar alegătorii din cir
cumscripția nr. 26 au propus ca 
prin muncă patriotică să se amena
jeze strada principală în așa fel în
ot c’rculația pe această stradă să 
se poată face în bune condițiuni chiar 
și atunci cînd timpul este ploios. In 
toate circumscripțiile s-au făcut pro
puneri prețioase pentru înfrumuse
țarea continuă a satului Cistei.

Coresp. DUMITRU LONGHIN

La sfat despre problemele gospodărești
De curînd candidații de depu

tați Meteș Silviu și Trifu loan din 
Șard s-au întîlnit cu alegătorii din 
circumscripțiile respective. Colecti
viștii au participat în număr mare 
la această întîlnire dezbătînd pe 
larg o seamă de probleme gospo
dărești din comună. S-au făcut cu 
acest prilej numeroase propuneri.

Astfel colectiviștii Dănuț Cornel, 
Heiuș Ilie și alții au făcut propune-

rea ca avînd sprijinul larg al alegă
torilor să se treacă la repararea 
drumului de la ieșirea din sat, Ia 
lărgirea văii și confecționarea unei 
punți de trecere. De asemenea s-a 
propus terminarea în cel mai scurt 
timp a unei fîntîrii. Cei care au luat 
cuvîntul s-au angajat să sprijine in
tens aceste acțiuni, ca ele într-ade- 
văr să fie traduse în viață.

- - - - — Catodîclați ai F.BJ.I». —==_

nor, care nu urmăreau altceva de- 
cît exnloatarra oamenilor mimcil.

Dar acele vremuri ale trecutului 
întunecos au anus pentru totdeau
na. Ponorul nostru șub conducerea 
înțeleaptă a partidului și-a înnoit 
viata .si preocupările.

Astăzi, oriunde îti îndrenti privi
rea. ne între» cunrinsul tării, ți se 
înfățișează chinul nou al tării cu o 
industrie în continuă dezvoltare, cu 
o agricultură socialistă mecanizată, 
cu o cultură înfloritoare — viața 
lum<noasă pulsează cu vigoare pre
tutindeni. Miile de blocuri și case 
noi, școli și instituții culturale, ci
nematografe, unități sanitare, ma
gazinele moderne și alte unități de 
deservire publică sînt tot atîtea do
vezi care ne înfățișează viața nouă 
de azi făurită sub conducerea în
țeleptului nostru partid.

CU TOȚII LA VOT!

Pentru succesul campaniei agricole de primăvară
pentru obținerea de producții sporite la hectar!

Chemarea la întrecere a
Gospodăria noastră colectivă a 

obținut an de an succese tot mai 
mari în dezvoltarea și consolidarea 
ei. Colectiviștii noștrii îndrumați și 
mobilizați de organizația de partid 
muncesc cu hărnicie pentru a spori 
cont.nuu puterea economică a gos
podăriei. Prin munca lor entuziastă, 
prin sprijinul multilateral acordat 
de stat gospodăria și-a dezvoltat și 
si dezvoltă permanent fondul de

La parterul blocului din centrul orașului a fost deschis de curînd 
magazinul de articole: Foto-Muzică-Sport.

colectiviștilor din Cistei 
bază, sporește în fiecare an produc
țiile la hectar la toate plantele de 
cultură. Munca noastră unită este 
deci o cale sigură spre înflorirea 
gospodăriei, spre creșterea bunei 
stări a colectiviștilor.

Ținînd seama de posibilitățile pe 
care gospodăria le are, îți vederea 
sporirii continue a producției, noi, 
membrii gospodăriei agricole colec
tive din Cistei ne-am hotărît să 
muncim mai intens, mai bine, ast
fel ca prin munca noastră să ne a- 
ducem întreaga contribuție la înfăp
tuirea sarcinilor celui de al II 1-lea 
Congres al P.M.R. și să 
cu un an mai devreme indicii 
văzuli în agricultură pentru 
1965.

Pentru creșterea continuă a ... 
ducției vegetale la hectar, pentru rea
lizarea în timpul cel mai scurt a 
sarcinilor din campania de primă
vară și întreținerea în cele mai bu
ne condițiuni și la timp a culturilor, 
chemăm la întrecere toate gospodă
riile agricole colective din raionul 
nostru.

In cadrul întrecerii ne-am propus 
să înfăptuim următoarele obiective:

— Pentru obținerea de producții 
ridicate vom îngrășa cu gunoi de 
grajd în această primăvară întrea-

MIHAI DOB1RTĂ 
președintele G.A.C. Cistei

realizăm 
pre- 
anul

pro-

ga suprafață de grădină și cea care 
urmează a fi însămînțată cu sfeclă 
și cartofi precum și 40 la sută din 
suprafața ce se însămînțează cu po
rumb ;

— să terminăm repararea utilaju
lui și ?. mașinilor necesare pentru 
campanie pînă la 1 martie;

— alegerea știuleților de porumb, 
tratarea și condiționarea seminței 
să fie terminată pînă la 10 martie;

— vom executa pe circa 70 la su
tă din suprafața însămînțată cu cul
turi de toamnă grăpatul și tăvălu- 
gitul și vom aplica îngrășăminte 
chimice;

— executarea arăturilor adînci 
primăvară imediat ce se poate 
tra la teren;

— plivirea întregii suprafețe 
grîu, orz, ovăz, ori de cîte ori e 
voie;

— executarea semănăturilor 
orimăvară la timp și în cele i

In clișee; de la stînga la 
dreapta : Cătană Cornel, mun
citor C.F.R., candidat în circum
scripția electorală nr. 21 Teiuș. 
Poran Elena, gospodină, candi
dată în circumscripția electorală 
nr. 14 Zlatna. Oarga Ana, colec
tivistă, candidată în circumscrip
ția electorală nr. 13 Ciugud. Bă- 
dilă Traian, directorul Școlii de 
8 ani Ampoița, candidat în cir
cumscripția electorală nr. 9 Am- 
poița.

de 
în

de 
ne-

de 
mai 

bune condițiuni, neadm.ițîndu-se nici 
o întîrziere față de perioada optimă;

— pentru obținerea de recolte ri- 
dcate și uniforme întreaga supra
față se va. semăna numai cu mași
na, eliminînd complet și pentru tot
deauna semănatul cu mîna;

— în vederea creșterii producției 
la hectar la cartofi, porumb și sfe
clă de zahăr vom asigura densită
țile optime de plante la hectar, ți-

VĂLEAN LUPEA 
secretarul comitetului de partid 

G.A.C. Cistei
(Continuare în pag. 3-a)

Vă informăm că...
...In zilele de 1, 2 și 3 martie, pe 

ecranul cinematografului „23 Au
gust" rulează filmul romînesc „Vară 
romantică", iar pe ecranul cinema
tografului „Victoria" filmul sovietic 
„Regăsirea".



VIAȚA NOUA pg, >mtoHu£uL
GOSPODARII COMUNEI

jConjiira Ighiu ca și toate celelal
te comune din raion, în anii puterii 
populare și-a schimbat mereu înfă
țișarea devenind din ce în ce tnai 
jpuimoasăj mai bine gospodărită.

In comună există școli încăpă
toare, frumoase, cămin cultural, ci
nematograf, bibliotecă, dispensar 
medical, magazin universal, maga
zin alimentar. S-au construit zeci 
de case hoi, tot mai mulți oameni 
ău itparăte de radio, biciclete, etc. 
Pentru înfrumusețarea comunei au 
fost plantați zeci de arbori ornamen
tați, s-au reparat -drumurile, a-u fost 
aliniate străzile, s-au pavat cu pia
tră sute de metri de trotuar, etc.

Din cefe enumerate mai sus se 
desprinde însă ceea ce este mai im
portant și anume, aceea că aceste 
fapte șînt rodul activității conștien- 
te,_ și însuflețite a, cetățenilor, cp ur
mare 'a'convingerii lor, că ceea ce 
s-a -făcut și se va face este numai 
și numai în folosul și spre binele lor.

In ctirșul anului 1962, gospodarii 
comunei au adăugat la bilanțul rea
lizărilor arte și alte fa-pte demne de 
toată lauda. In satul Ighiel, vechiul 
lod.-f' de școală nj.t mai corespundea 
pentru a se putea desfășura un în- 
vățăniint da eca mai bună calitate. 
Această situație a fost pusă în dis
cuția cetățenilor care au liotărît să 
construiască un nou local de școală 
prin contribuție voluntară. S-a tre
cut la fapte. Zi de zi, u-rmînd exem
plul dep’.tțațiior Florea Octavian, 
Costea Elena și alții, cetățenii au 
participat ’ la executarea lucrărilor 
de construcție.1

Au fost confecționate 15.000 bu
căți cărămidă, s-a procurat pe plan 
local 6.400 kg var, s-au transportat 
pietriș, nisip și alte materiale de 
construcție. Valoarea economiilor 
realizate față de deviz, se ridică la 
peste 41.500 lei. In satul Țelna sc 
impunea construirea unui pod. Din 
inițiativa comisiei permanente de 
gospodărire comunală a sfatului po
pular comunal (președinte tov. Ha- 
da Gligor) s-a trecut la- acțiune. S-a 
stat_.de vofbă cu cetățenii pe cir
cumscripții electorale, a fost format 
un comitet de cetățeni și în scurt 
tjrnp lucrarea a fost terminată, ca 
rod al participării largi a cetățenilor 
la muncă patriotică.

La aceste rezultate se mai adau
gă si altele cum ar fi: construirea a 
10 fîntî-ni în viile gospodăriei co
lective, lucrări de terasarea drumu
rilor în Țelna, Ighiel și BucerdeaVi- 
noasă, plantări de pomi, alinieri de 
drumuri, desfundări de șanțuri, pa-

Însemnări din locuri natale

SEARA IN SAT LA NOI...
Privesc în fapt de seară peste sa

tul meu, de aici de sus de pe deki- 
șorul de la castel. Tabloul e ferme
cător. In întunericul serii satul se 
profilează totuși conturat în lumini. 
Ard becuri de la un capăt la altul, 
asemenea licuricilor de pe bolta 
necuprinsă a cerului. Așa dar lumi
na a învins întunericul și în satul 
nostru. A învins în sat, în inima și 
conștiința oamenilor.

îmi amintesc ca și azi, despre tre- 
dStul satului meu, despre viața oa
menilor de aici, despre serile înche
iate odată cu lăsarea bruscă a întu
nericului. Frinți de munca zilei, oa- 
memi stingeau unul cîte unul lăm
pile cu petrol. Se cufunda satul în- 
tr-un întuneric și mai înfiorător. Ici, 
colo cîte un cîine tulbura liniștea 
nopților. In casa cu ferestre cît 
mănușa ciobanului, oamenii se strîn- 
geătt la ușa sobei să-și împărtășeas
că grijile zilei de mîine. Adormeau 
într-un trziu copleșiți de visuri... 
Așa treceau altă dată serile în Cal
da de Jos, în satul acesta cu castel 
grotesc și sărăcie pe nemăsurate.

Revăd adesea satul meu. II pri
vesc scăldat în razele primului lică
rit de soare ca și în fermecătorul a- 
murg cit cerul aprins de pară. Mi-e 
drag. lini sînt însă mai dragi oa
menii, acești oameni care, sorbind 
din învățătura partidului au dat și 
dau sens nou vieții. Am poposit îii- 
tr-una din serile lui făurar aici la 
Galda de Jos. M-am prins în ortăcie 
cu viața și am pornit să-mi revăd 
locurile natale.

La sfat... o intîlnire
Sala inundată de lumină e plină 

pînă la refuz. Mulțimea ascultă a- 
tentă cuvintele candidatului... 

varea. cu piatră a trotuarelor, ame
najări de parcuri, etc.

Cetățenii comunei Ighiu au exe
cutat în anul 1962 peste 57.000 ore 
muncă patriotică, realizînd în felul 
acesta mai mult de 182.000 lei eco
nomii.

La executarea acestor lucrări de 
interes obștesc, au participat largi 
mase de cetățeni, ca urmare a folo
sirii celor mai variate forme orga
nizatorice de către sfatul popular 
coniunal. Astfel, pe lîrtgă comisiile 
permanente, activează un mare nu
măr de cetățeni care contribuie din 
plin la rezolvarea multor probleme 
ce stau în fața acestora. De aseme
nea, sînt antrenați la rezolvarea sar
cinilor sfatului popular, mase largi 
cu ajutorul comitetelor de cetățeni.

La întîlnirile ce au avut loc în 
cursul anului 1962 între, deputați și 
alegători, cu care ocazie deputății 
au raportat despre activitatea lor 
au participat peste 1.800 cetățeni.

Cu apeastă ocazie au fost făcute 
25 propuneri cu caracter gospodă
resc, propuneri care au fost realiza
te ca urmare a preocupării deputați- 
lor și a sfatului popular ăl comunei. 
Si cu ocazia întîl-nirilor ce au avut 
tec între ca-ndidații de deputați pen
tru alegerile de la 3 martie, cetățenii 
au propus să se întreprindă acțiuni 
care să ducă la tot mai buna, gospo
dărire a comunei lor. Și nu încape 
îndoială că propunerile făcute vor 
deveni fapte pentru că cetățenii 
Ighiului sînt hotărîți să-și facă tot 
mai frumoasă comuna, să-și facă 
datoria din plin.

Le cunoașteți? Sînt colectivistele din brigada artistică de agitație a că
minului cultural din Hăpria, harnice și pe ogor și-n activitatea culturală.

— Partidul ne-a deschis drum 
nou în viață. In locul sărăciei în 
casele noastre au intrat bucuriile. 
Pe locuri unde altă dată trudeam 
pentru alții se întind ogoarele mă
noase ale colectivei. Avem în sat 
lumină electrică și dispensar, avem 
cămin cultural. Cine nu-și amintește 
de faptul că, cu vreo cincisprezece 
ani în urmă în tot satul erau doar 
două sau trei aparate de radio? As
tăzi nici nu poți să faci o numără
toare precisă a lor. Nu poți pentru 
că numărul aparatelor de radio creș
te cu fiecare zi. Copiii noștrii, altă 
dată sortiți să rămînă fără știință 
de carte, pășesc spre porțile școlilor 
înalte, spre uzine și fabrici. Sărăcia 
și necazul ne ducea altă dată pînă 
intr-acolo îneît nici cărți nu puteam 
să le cumpărăm. Azi copiii din cla
sele I-VIL primesc manuale gra
tuite din partea statului...

Și filmul faptelor se perindă cu 
toată intensitatea. Imaginile triste 
ale trecutului dispar acoperite de 
cele ale vieții noi; gospodărie colec
tivă, cămin cultural, dispensar, lu
mină electrică, radio, bibliotecă...

Astă seară filmul
„Cînd primăvara e fierbinte44
Cinematograful e și el nou în via

ța satului. Mulți din cei ce azi își 
au tîmplele cărunte nici nu-i știau 
pronunța numele. Azi le este prie
ten, prieten nedespărțit. Am întîlnit 
într-una din serile acestea cîțiva .co
lectiviști în fața unui afiș ce anunța

5 martie 1961 — 
3 martie 1963

I
ln cei doi ani care s-au scurs 
de la alegerile din 5 martie 1961, 
mobilizați de deputați oamenii 
muncii din raionul nostru au ob- 
ț nut realizări de seamă în toate 
sectoarele de activitate. Iată doar 
citeva din acestea :

Pentru continua îmbunătă
țire a învătămîntului de cultură 
generală s-au construit: un loca! 
de școală medie la Zlatna, o școa
lă de 8 ani la Intregalde și două 
școli de 4 ani la Oarda de Sus 
și Alba lulia — cartierul „Lumea 
nouă". Au fost construite noi săli 
de clasă la Benic, Oiejdea și Inu- 
ri, iar în Șard, Feneș, Meteș, Va- 

\ lea Dosului și Geoagiu au luat 
) f.ință noi școli de 8 ani.
( ★ La Ampoița, Galtiu și Valea
) Mică, mobilizați de deputați, ale- 
1 gătorii din partea locului și-au 
j construit cămine culturale noi, cu 
S care pe drept cuvînt se mîndresc.
/ ★ In scopul tot mai bunei a-

provizionări a populației de la 
( sate cu bunuri de larg consum, 

cu sprijinul deputaților și prin 
j contribuția cetățenilor la Mihalț, 
( Cistei, Hăpria, Feneș, Ampoița, 
) Tăuți, Cricău, Benic și Berghin 
( au fost date în folosință magazine 
/ roi, mari și frumoase, alte tnaga- 
ț zlne fiind in curs de construcție.

filmul ce va rula. Am participat la 
o adevărată „întrecere" pe tema 
cine a văzut filme mai multe. Co
lectivista Beldean Lucreția încerca 
să-și asigure primul loc. Nu se lă
sau „bătuți" nici Moiseș Anuța și 
Badltt Todor. Fiecare venea cu ar
gumente.

— Lăsați pe mîine „sfada" — îi 
întrerupse cineva. Haideți acum la 
film că începe. Și doar știți că azi 
rulează filmul romînesc „Cînd pri
mi vara e fierbinte".

Au intrat în sală alături de alți 
și alți colectiviști. O clipă tni-am lă
sat gîndul să zboare peste trecut. 
Altă dată viața nu ne-a oferit ase
menea instantanee. Și azi? Azi co
lectiviștii nu numai că au cinemato
graful lor, dar se întrec cine a vă
zut mai multe filme.

Dialog In casă nouă
Acasă la colectivistul Dominic 

Dan. Privesc în jur. Toate rînduite 
ia locul lor. Soba încinsă de căldu
ră, Pe un suport aparatul de radio, 
iar alături ghiozdanele micuților 
Aurelia și Nicolae. In încăpere be
cul electric făcea din noapte zi.

— Cînd v-ați terminat casa ? — 
întreb eu.

— Acum de cind sîntem în colec
tivă — îmi răspunde soția lui Do
minic, o femeie tînără, cu ochi se
nini și obrajii ca para focului.

In colectivă noi am realizat anul 
trecut venituri foarte frumoase. Nu- 
mai grîu și porumb am primit pen
tru zilele-muncă aproape 2.500 kg.

Pentru viața noastră nouă, pentru pace

O zi doar ne mai desparte de 
data cînd, în fața urnelor ne vom 
spune din nou cuvîntul, alegînd pe 
cei mai vrednici dintre noi la con
ducerea treburilor obștești. Faptul 
trăiește în fiecare din noi. Mă uit 
în juru-mi și simt în privirile tova
rășelor mele, ca și în preocupările 
lor, hotărîrea de a întîmpina ziua de 
3 martie cu cele mai bune rezultate 
în muncă.

Fruntașele brigăzii a l-a
O basma nu-i un obiect nici ma

re,; nici prea valoros. Cînd o pri
mești însă în dar pentru hărnicie, 
atunci se schimbă lucrurile. Capătă 
„preț".

Cu asemenea gînduri, colectivista 
Crișan Elena, se privi încă odată în 
oglinda din perete, apoi ieși și se 
îndreptă spre sediul gospodăriei. 
Era o zi obișnuită din cele multe. 
Și, cum nu era singură pe uliță, i 
se părea că fiecare din cei cu care 
avea același drum își zicea în si
nea sa: „e și Elena noastră din 
„Colonii" una. din fruntașele . bri
găzii a I-a“.

Gîndind la ceea ce ar putea spu
ne oamenii despre ea, sc simți 
parcă mai ușoara, mai sprintenă. In 
sinea sa era totuși oarecum neîm
păcată. Ar fi vrut să înoade fir de 
vorbă. Să le împărtășească oameni
lor și despre alte fruntașe din bri
gadă.

Prea multe însă în afară de cele 
ce știau fiecare, ce le-ar fi putut 
spune? Numele fruntașelor brigăzii

Am primit apoi și bani, cartofi și 
alte produse. După cum vedeți din 
venituri ne-am terminat în toamnă 
casa, ne-ani îmbrăcat frumos. Ne 
vom face și alte lucruri.

★
Pășesc în ortăcia unor tineri pe 

ulița largă a satului. E tîrziu și 
parcă e totuși zi plină. Tinerii fac 
glume, rid. Se îndreaptă spre cămi
nul cultural. Intîlnim un grup de 
fete. Se încing la discuții.

— Veniți și voi la repetiție? — în
treabă o fetișcană mai guralivă. Hai
deți, că v-am pregătit o surpriză. 
Ia ascultați-o și să-mi spuneți de vă 
place!

Mi-am prins Ia brîu toporași
Și să știți, de-acuma
Joc doar cu băieți fruntași
Chiar de n-o vrea muma...

Risete, veselie! Se prind la braț 
și se îndreaptă cu toții spre cămi
nul cultural...

N. GIURGIU

La fel cu oricare muncitoare din 
secția richtuit unde lucrez, aștept și 
eu ziua alegerilor de deputați în sfa
turile populare ca pe o mare sărbă
toare. O aștept .încrezătoare, și-o 
cinstesc cu rezultatele muncii mele 
căci simt din plin viața nouă, me
reu mai fericită spre care ne con
duce partidul. Pe timpul burghezo- 
moșierimii cine băga în seamă a 
muncitoare ca mine? Astăzi însă mă 
bucur de drepturi depline. Dreptul 
de a alege, dreptul de a munci și 
de a-mi ridica necontenit califica
rea. Am fost ajutată la timpul meu 
să învăț meserie. Acum te ajut și 
eu pe tovarășele din jurul meu. Le 
împărtășesc cu drag din ceea ce 
știu și împreună mergem tot înainte;

Pentru viața nouă pe care o tră
iesc, pentru viitorul tot mai lumi
nos spre care privesc pe ferestre 
larg deschise, voi da la 3 martie cC. 
drag votul meu candidaților Fron
tului Democrației Populare. Și, _ în 
fața urnei, voi raporta partidului că 
cinstesc alegerile cu o depășire de 
plan de 25 la sută.

UDVOR ELENA 
muncitoare la fabrica „Ardeleana" 

Alba lulia

a l-a ca și al celor din celelalte bri
găzi au făcut de atîtea ori ocolul 
satului. Și-apoi mai mult decît atît. 
©amenii le cunosc pe fiecare, în 
muncă ce pot. Pentru Gavrilă Victo
ria, de pildă, ca și pentru -fiica sa Ma
ria, nu-i colectivist din Alicești care 
să nu aibă cuvinte de laudă. Se zbat 
ca peștele pe uscat cînd e vorba de 
făcut un lucru bun-zic ei. Și-apoi la 
fel sjilnt toate celelalte. Prin munca 
sa, Muntean Victoria e un bun e- 
xemplu pentru toți colectiviștii, iar 
Contor. Elena (Relu), de-i arșiță ori 
ploaie o găsești oricînd cu fruntea 
sus. Din primăvară și pînă în toam
nă, Jiga Lenuța a strîns rodul a 
200 zile muncă de o „invidiază" 
chiar și cei mai harnici dintre băr
bați, iar Păcurar Onița, meșteră la 
munca în cîrnp e la fel de iscusită 
și în conducerea treburilor obștești. 
Ca deputată, la multe a pus umă
rul. Tocmai de aceea, nu demult, 
cînd a fost vorba să-și desemneze 
un candidat de deputat pentru cir
cumscripția a 62-a, colectiviștii și-au 
spus cuviîntul fără ocol;— „o pro
punem pe tovarășa Păcurar și vom 
fi cu toții alături de ea în. alegerile 
de la 3 martie".

Exemple demne de urmat, de cînd 
începe munca în cîmp și pînă cînd 
se string ultimife roade, fruntașele 
brigăzii a I-a și alături de ele toate 
femeile din brigadă, au pornit și 
acum în prag de primăvară cu toa
tă stăruința la muncă. Le-am întîl- 
nit dăunăzi. Alegeau cartofii pentru 
iarovizat, munceau la pregătitul ră
sadnițelor. Nu-și găseau astîmpăr. 
Privindu-le m-am dus cu gîndul la 
ziua cînd conducerea gospodăriei, 
le-a înniînat fruntașelor brigăzii a 
l-a -cîteva modeste daruri. Cîte o 
basma și nu-mi mai aduc bine a- 
minte ce anume. Știu însă un lucru 
că, dăruite pentru hărnicie ele au 
căpătat „preț".

S. MĂRGĂRIT

stat_.de


VIAȚA DE PARTID

Gata pentru bătălia recoltelor bogate
Peste puțin timp pe ogoarele gos

podăriilor colective, duduitul de trac
toare va vesti începerea bătăliei pen
tru recolte bogate. In vederea aces
tei deosebit de importante bătălii, 
pregătirile au început din toamna a- 
aului trecut și ele au continuat în 
perioada de iarnă. Mecanizatorii de 
la S.M.T. Alba Iulia întîmpină cam
pania agricolă de primăvară pe de
plin pregăt ți. Repararea tractoare
lor și a mașinilor, a întregului in
ventar agricol au fost preocupări de 
seamă ale mecanizatorilor. Atenție 
deosebită au acordat-o nu numai ter
minării la timp a tuturor reparații
lor dar și executării acestora de cea 
mai bună ca.itate. Și într-adevăr re
zultatele obținute dovedesc preocu
parea colectivului de muncă de la 
S.M T. La data de 20 februarie a.c. 
atȚ. st terminate reparațiile la trac
toare, mașini și la celelalte agrega
te ce vor lucra în campania agrico
lă din primăvara acestui an.

★
. In ziua de 22 februarie a.c. adu
narea generală a organizației de 
bază de la S.M.T. Alba Iulia, a a- 
nalizat, felul cum s-a desfășurat 
munca in perioada de iarnă pentru 
pregătirea campaniei agricole de 
primăvară, ce rezultate au fost ob
ținute și măsurile politice și orga
nizatorice ce urmează a fi luate pen
tru asigurarea succesului deplin al 
lucrărilor agricole de primăvară.

Din raportul prezentat s-a des
prins faptul, că rezultatele obținute 
in executarea reparațiilor se dato- 
resc tine# mai bune organizări a 
muncii, unei susținute munci politi
ce desfășurată de organizația de 
partid în rîndul mecanizatorilor și 
anob lizarea acestora la îndeplinirea 
obiect velor dinainte stabilite.

Ca o măsură organizatorică luată 
dq conducerea administrativă a sta- 
Ytunii de mașini și tractoare a fost 
aceea a organizării echipelor de lu
cru pe posturi specializate. In acest 
scop au fost organizate un număr de 
21 de astfel de echipe. Această me
todă de muncă a dat rezultate bune 
fti primul rînd pentru faptul că a 
asigurat o reparație de calitate, iar 
Un al doilea rînd a contribuit din 
plin !a rid carea pregătirii profesio- 
na e a mecanizatorilor. In această 
muncă un aport deosebit l-au adus 
tovarășii Țăranu Ion, Cioran Cor
nel, Carole Vasile, Moldovan Cor
nel, Muntean Dumitru, Muntean 
Teodor și alții, pentru care adunarea 
generală a organizației de bază i-a 
apreciat.

Dar pentru folosirea rațională a 
mașinilor și tractoarelor, pentru e- 
xecttfarea unor lucrări agricole de 
cea mai bună calitate și la timpul 
Optim se cereau a fi luate și alte 
măsuri și anume, ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire politică și 
profes'onală a mecanizatorilor. Peri- 
ftrn aceasta, pe lîngă învățămîntu!

Vie expresie a prieteniei noastre Irâtcști
In zilele de 23 și 24 februarie, 

Consiliul raional A.R.L.U.S., în co
laborare cu Comitetul raional U.T.M. 
ți instituțiile culturale din orașul 
nostru, a organizat sub îndrumarea 
Comitetului raional de partid o sea
mă de manifestări cultural-artistice 
în cadrul sărbătoririi prieteniei. ro- 
mîno-sovietice, dedicate oamenilor 
muncii din orașul Țelinograd, oraș 
aou apărut pe harta Uniunii Sovie
tice.

Șirul manifestărilor organizate în 
«aidrul sărbătoririi prieteniei romîno- 
sovietice a început cu conferința 
„Munca creatoare — baza educării 
omului nou“ expusă de tovarășul 
Vasile Farcaș, secretar al Comitetu- 
Jui raional al P.M.R. la care au par
ticipat peste 500 de auditori. In con
tinuare, corurile și recitatorii Casei 
raionale de cultură și ai Consiliu- 
Fui local al sindicatelor au prezen
tat un frumos program artistic. In 
seara aceleiași zile apoi, la Clubul 
sindicatului comerț a avut loc oîn- 
tîlnire între tovarășul Titus Pîini- 
șoară, secretar al Comitetului regio
nal U.T.M.-Hunedoara, care a vor
bit celor 300 tineri întruniți aici des
pre felul cum muncește și își pe
trece timpul liber tineretul sovietic.

★
In dimineața zilei de 24 februa

rie, elevii Școlii medii „Horia, Cloș
ca și Crișan", ai Școlii de mecanici 

de partid, au funcționat în această 
perioadă și cursuri agro-mecanice de 
un an și trei ani. Pregătirea politică 
și profesională, ca urmare a contro
lului și îndrumării organizației de 
partid, a avut o influență pozitivă 
în ceea ce privește preocuparea me
canizatorilor pentru executarea la 
timp și în bune condițiuni a repara
țiilor.

La discuții, pe marginea raportu
lui prezentat în fața adunării gene
rale a organizației de bază au luat 
cuvîntul mai mulți tovarăși printre 
care: Topîrceanu Ioan, Holeancă 
Ioan, Pascu Ioan, Berghean loan, 
Covaci Ladislau, Cîmpean loan și 
alții. Ei s-au referit atît la felul cum 
s-au desfășurat lucrările de repara
ții ia mașini și tractoare, unele as
pecte negative care s-au manifestat 
in această perioadă, cît și la măsu
rile ce vor trebui luate pentru exe
cutarea in cele mai bune condițiu
ni a lucrărilor din campania de pri
măvară. Așa de exemplu, referindu- 
se la discutarea unor sarcini le
gate de munca mecanizatorilor, tov. 
Berghean loan, a propus ca în vii
tor consfătuirile de producție să fie 
mai bine organizate, pentru ca ele 
să contribuie din plin la rezolvarea 
multor probleme de producție. Ți- 
nînd cont de lipsurile manifestate în 
anul trecut — a arătat în cuvîntul 
său tov. Pascu Ioan — este necesar 
să se ia măsuri ca pontatorii să fie 
trimiși din vreme la brigăzi. Alte 
propuneri sînt legate de aprovizio
narea la timp cu carburanți și lu- 
brefianți.

In perioada care a mai rămas 
pînă la începerea lucrărilor agrico
le, se va organiza un instructaj 
cu toți mecanizatorii care vor exe
cuta lucrări de însămînțări. Aceasta 
pentru a se asigura desfășurarea 
lucrărilor în cele mai bune condi- 
diții. Cu această ocazie se vor arăta 
felul cum trebuiesc folosite și ex
ploatate în mod rațional noile ma
șini de semănat cu care a fost do
tat S.M.T. Au fost apoi stabilite mă
suri referitoare la popularizarea ce
lor mai bune metode de muncă, a 
experienței pozitive cîștigată de me
canizatorii fr,mtași, folosindu-se 
foaia volantă care va fi editată de
cadal și care va fi trimisă fiecărei 
brigăzi.

Pe baza dezbaterilor, a propune
ri :>r și sugestiilor făcute de cei ce 
au luat cuvîntul la discuții, organi
zația de bază a adoptat un plan de 
măsuri cu obiective concrete, legate 
d e munca politică și educativă ce va 
fi desfășurată în rîndul mecanizato
rilor în scopul mobilizării acestora 
la obținerea celor mai bune rezulta
te în această importantă bătălie — 
campania agricolă de primăvară.

agricoli, pionerii și elevii claselor 
I-1V de la școlile din localitate s-au 
întîinit cu tovarăși care au vizitat 
Uniunea Sovietică. In cadrul întîl- 
nirilor, tovarășii Frunză Elena și 
Nistor Anghel, profesori la Școala 
medie „Decebal" din Deva le-au 
vorbit elevilor școlii medii din loca
litate despre „Leningrad, oraș erou" 
și „Moscova — important centru 
politic, economic și cultural al U- 
niunii Sovietice". La școala de me
canici agricoli, tovarășul Bolunduț 
Aurel, directorul S.M.T. Alba le-a 
împărtășit elevilor impresiile sale 
în urma vizitării unor colhozuri so
vietice, iar tovarășul Ciobotă Nico- 
lae, secretar al Comitetului raional 
pentru cultură și artă, a prezentat 
în fața elevilor Școlii profesionale 
de meserii expunerea „Am vizitat 
Moscova, capitala Uniunii Sovieti
ce".

O întîlnire de neuitat a avut loc 
și la Casa pionierilor. Aici, celor 
peste 100 de pionieri, dintre cei mai 
buni la învățătură, li s-a vorbit des
pre „Viața fericită a pionierilor so
vietici".

★
Cu prilejul sărbătoririi prieteniei 

romîno-sovietice, dedicată oamenilor 
muncii din Țelinograd în orașul nos
tru au fiost organizate 6 expoziții pe 
teme ca: „Un măreț program de 
construire a comunismului", „In

Pentru succesul campaniei agricole de primăvară—
pentru obținerea de producții sporite la hectar!

Chemarea la întrecere a colectiviștilor din Cistei
(Urmare din pag. l-a)

nînd cont de recomandările Consi
liului superior al agriculturii. Ast
fel la porumb vom lăsa 38-42.000 
fire recoltabile la hectar, la sfeclă 
de zahăr 85-95.000 fire recoltabile 
la hectar, iar la cartofi 35-40.000 
fire recoltabile la hectar;

— pentru folosirea la maximum a 
fiecărei porțiuni de teren vom lua 
măsuri să se lucreze pe suprafețe 
cît mai mari cu mașinile, extinzînd 
mecanizarea, astfel ca să se aplice 
la porumb cel puțin 3 prașile, la 
sfecla de zahăr 4 prașile, la car
tofi 3 prașile, iar în legumicultură 
ori de cîte ori e nevoie;

— să obținem în anul agricol 
1963 următoarele producții la hec
tar;

— pe toată suprafața însămînțată 
cu porumb 3.000 kg la hectar;

— pe 80 hectare destinate pentru 
porumb 5.000—5.200 kg la hectar:

— pe toată suprafața cu sfeclă 
de zahăr 25.000 kg la hectar;

— la grill 1.800 kg la hectar;
— la cartofi de vară și toamnă 

16.000 kg la hectar;
— la porumbul siloz 30.000 kg 

la hectar;
— vom executa arături adinei de 

vară pe toată suprafața ce se re
coltează;

— vom preda la timp și de cea 
mai bună calitate toate produsele 
contractate cu statul.

Să asigurăm din timp întreaga 
cantitate de semințe necesare

Experiența anilor trecuți a dove
dit din plin că, sporirea continuă a 
producției de cereale la hectar de
pinde în cea mai mare măsură de 
calitatea semințelor. Ținînd cont de 
acest lucru, majoritatea gospodării
lor agricole colective din raionul 
nostru au luat măsuri din timp a- 
sigurînd întreaga cantitate de se
mințe și de cea mai bună calitate, 
necesară însămînțărilor din primă
vara acestui an. Și ca buni gospo
dari, sînt în posesia buletinelor cu 
rezultatele analizelor făcute de la
boratorul de încercarea semințelor.

Totuși mai sînt unele consilii de 
conducere ale unor gospodării co
lective ca cele din Benic, Stremț, 
Totoi și Șard care, pînă la data de 
27 februarie încă nu au asigurat în
treaga cantitate de semințe de po
rumb din soiurile valoroase planifi
cate. Deoarece timpul nu așteaptă și 
de felul cum sîntem pregătiți în ve
derea campaniei de primăvară de
pinde buna desfășurare a lucrărilor, 
trebuie ca fiecare conducere de gos
podărie să ia măsuri, pentru 
asigurarea întregii cantități de se
mințe necesare, să aducă probe din 
semințele respective la laborato
rul regional.

tr-un colhoz din U.R.S.S.", ,,O nouă 
eră în cucerirea Cosmosului", „Con
gresul mondial al partizanilor pă
cii, pentru pace și dezarmare de la 
Moscova" și altele. De asemenea au 
fost expuse o seamă de fotomontaje 
ilustrînd activitatea oamenilor so
vietici în domeniul economic și so
cial-cultural.

★
Manifestările prilejuite de sărbă

torirea prieteniei romîno-sovietice, 
din zilele de 23 și 24 februarie, s-au 
încheiat cu expunerea „Ajutorul a- 
cordat de Uniunea Sovietică țării 
noastre în construirea socialismu
lui", expunere prezentată de tova
rășul Ștefan Tripșa, maistru oțelar 
la Combinatul siderurgic-Hunedoa- 
ra, erou al muncii socialiste, în fața 
a peste 500 tineri și cadre didactice 
din oraș și raion. Cu acest prilej a 
fost organizat și un concurs „Cine 
știe cîștigă" pe tema „Să cunoaștem 
Uniunea Sovietică", cu participarea 
tinerilor muncitori de la fabrica K 
„Ardeleana" și I. I. L. „Horia" din 
orașul nostru.

Acțiunile întreprinse în cele două 
zile, la care au luat parte 2.500 oa
meni ai muncii s-au bucurat de o 
unanimă apreciere și au constituit o 
vie expresie a prieteniei frățești care 
leagă poporul _ nostru de popoarele 
Uniunii Sovietice.

In sectorul zootehnic vom lua toa
te măsurile ca sarcinile prevăzute 
în planul de producție, atît în ce pri
vește încărcătura la hectar, cît și 
productivitatea să fie nu numai în
deplinite, ci chiar depășite.

Satul colectivizat e azi marea 
noastră gospodărie. Fața satului re
flectă însăși preocuparea noastră. 
De aceea paralel cit munca entu
ziastă pentru succesul campaniei de 
primăvară, a obținerii unor recolte bo
gate, ne propunem să înfrumusețăm 
continuu satele Cistei și Obreja, ast
fel ca ele să fie Cu adevărat la ni
velul vieții noi a colectiviștilor. In 
acest scop vom înfăptui următoare
le :

— cu sprijinul acordat de stat 
printr-un împrumut rambursabil vom 
construi în Cistei o școală de 8 ani;

— atît la Cistei cît și la Obreja 
vom planta în primăvară și toamnă 
circa 500 pomi pe mărginite străzi
lor ;

— vom efectua lucrări pentru re
pararea drumurilor pe o porțiune de 
peste 1.500 m.;

— printr-o acțiune de masă vom 
as gura ca fiecare colectivist să-și 
întrețină locuința în cele mai bune 
condițiuni ;

— vom studia și găsi posibilitatea 
ca prin acțiuni patriotice să creăm 
zone verzi, care să constituie locul 
de recreere pentru colectiviști.

In clișeu : Un grup de colectiviste din brigada legumicolă a gospo
dăriei colective din Oarda de Jos, la controlul răsadului de varză timpurie.------- ««-------

Promovăm forme noi
Năzuind a satisface cît mai deplin 

cerințele culturale ale colectiviștilor, 
la căminul cultural din Vințul de 
Jos se organizează tot felul de ac
tivități. Și ți-e mai mare dragul 
cînd vezi, la un program sau altul, 
sala plină și animată.

Nu putem trece însă sub tăcere 
faptul cjă nu întotdeauna munca ne-a 
fost încununată de succese. Nu! Au 
fost și zile cînd spectatorii n-au o- 
cupat decît 3-4 rînduri de scaune 
din față. Motivul? Fie că eram ne
pregătiți îndeajuns, fie că în conți
nutul afișelor expuse în comună co
lectiviștii nit găsiseră noul pe care 
îl așteptau.

Asemenea cazuri ne-au dat de 
gîndit. Ne-am strîns și le-am discu
tat. Și din discuții s-au desprins nu 
numai soluții, ci și hotărîrea tuturor 
activiștilor culturali de a căuta me
reu noul și de a-1 aduce pe scenă. 
Astfel fiind, activitatea de la cămin 
a devenit zi de zi mai interesantă, 
mai atractivă. Popularizarea realiză
rilor regimului am găsit nimerit s-o 
facem sub forma călătoriilor imagi
nare pe harta patriei și tovarășa 
Cornescu Mina a rămas plăcut sur
prinsă de mulțimea colectiviștilor 
strînși să-i asculte cuvîntul. Cu tot 
atît de bune rezultate s-a soldat a- 
poi și seara de calcul organizată de 
tovarășa Oancea Sultana pe tema 
„Creșterea producției de lapte11, sea
ra de întrebări și răspunsuri pe te
ma „Cum putem obține legume tim
purii", montajele literare organizate 
de tovarășa Băcilă Maria sau 
jurnalele vorbite.

In căutarea noului, o înviorare 
s-a făcut simțită și în activitatea 
artistică, șezătorile tematice, pro-

Pregătiri intense
Îndrumați îndeaproape de către 

"ganizația de partid, colectiviștii 
din Oairdia de Jos, au reușit să-și 
organizeze- mai bine munca și folo
sind cu mai multă pricepere forțele 
și mijloacele de care dispun, se pre
gătesc intens pentru obținerea unor 
producții sporite de cereale și le
gume la hectar. Astfel, pînă la data 
de 22 februarie ei au asigurat și 
pregătit întreaga cantitate de se
mințe necesară.

De asemenea în aceste zile o a- 
tenție deosebită acordă colectiviștii 
din Oarda de Jos fertilizării solului. 
Folosind din plin cele 30 de atelaje 
de care dispune gospodăria colecti
vă ei transportă zilnic însemnate 
cantități de îngrășăminte naturale 
pe suprafețele de teren ce vor fi în- 
sămînțate în primăvară. De pildă, 
pînă la 24 februarie au și fost în
grășate cu cîte 35-40 tone de gunoi 
de gra jd 10 din cele 15 hectare des
tinate lotului care va fi cultivat cu 
porumb 5.000 kg la ha în teren ne
irigat. Paralel cu aceasta se conti
nuă transportul îngrășămîntului na
tural și la grădina de legume, unde 
de asemenea, au și fost transporta
te cîte 25-30 tone îngrășăminte pe 
suprafața de peste 15 ha. Fruntași 
la transportul gunoiului sînt colec
tiviștii Barbu Pavel, Dreghici Gheor- 
ghe, Țăran Mihai, Lupșa loan, Paș- 
tiu Pavel. Lănicrănjan Dănilă si 
multi alții.

gramele de brigadă pe teme noi, 
piesele de teatru legate de viață, 
fiind și ele doar cîteva din activită
țile care atrag spre căminul cultu
ral mase tot mai largi de colecti
viști.

REPEDE SABINA

Cercurile de citit o problemă 
a bibliotecarilor

In toamna anului trecut, odată 
ce muncile agricole au scăzut ca 
intensitate, în comuna Hăpria au fost 
organizate 10 cercuri de citit, în 
care prin grija colectivului bibliote
cii comunale au început să se desfă
șoare o activitate susținută.

Ca ghid pentru activitatea fiecă
rui cerc, a fost întocmit cîte un 
plan de lectură. Și varieiatea.-teme- 
ior incluse în plan a stîrnit un vă
dit interes în rîndurile colectiviști
lor din comună. De o deosebită a- 
preciere din partea participanților la 
cercuri s-au bucurat lecturile: „De 
ce dormim — de ce visăm?", „In- 
grășarea culturilor ■ de legume", 
„Fericirea de a trăi în comunism", 
„Contribuția familiei la formarea 
bazelor științifice la copii" și altele. 
Bine primite au fost de asemenea 
de membrii cercurilor recenziile căr
ților „Recoltarea și păstrarea produ
selor agricole", „Revedere", ca și 
informările politice prezentate în 
cadrul cercurilor de către responsa- 
b Iii acestora.

Prin activitatea lor, cele zece cer
curi de citit s-au încadrat organic 
în v'ato comunei. Și colectivul bi
bliotecii noastre, considerînd munca 
din cercuri o problemă a sa, o spri
jină în mod sistematic pentru a do- 
bîndi cu fiecare zi ce trece tm con- 
tinut tot mai bogat.

DARĂMUȘ VIORICA
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Prin orașele țărilor socialiste
O PLIMBARE PRIN TAȘKENT

Tașkent, străvechi'oraș feudal, cu 
• rețea de străzi înguste și întorto- 
chiate, s-a transformat în anii pu
terii sovietice într-un centru indus
trial si cultural.

In lumea întreagă este cunoscută 
producția combinatului textil din 
Tașkent. Țesăturile sale sînt foarte 
căutate în țările Africii, Asiei și A- 
mericii Latine. „Tașselmaș", „Taș- 
kentkabel“, uzina de reparat exca
vatoare, fabrica de hîrtie, combina
tul de case prefabricate — iată o e- 
numerare cu totul incompletă a în
treprinderilor din capitala uzbecă. 
Aici funcționează teatre, un conser
vator, o orchestră filarmonică, o u- 
niversitate, o academie de științe, 
numeroase institute, școli medii teh
nice și școli de cultură generală.

Tașkent este unul dintre cele mai 
frumoase orașe ale U. R. S. S. 
P.C.U.S. și guvernul sovietic acor-

dă o mare atenție amenajării capi
talei Uzbekistanului. Numai din in
vestițiile de stat în 1963-1965 se vor 
construi aici 1.100.000 m.p. de su
prafață locuibilă.

In viitorii trei ani rețeaua de gaze 
a orașului va crește cu 240 km, iar 
liniile de tramvai și troleibuze se 
vor prelungi cu încă 59 kilometri. 
Se vor construi școli noi pentru 
50.000-55.000 de elevi, creșe și gră
dinițe de copii cu 10.000 de locuri, 
policlinici, spitale, case de naștere.

Se construiește un cinematograf 
panoramic cu 2.000 de locuri. Ace
eași capacitate va avea și noul lo- 
dal al circului. Se vor construi de 
asemenea un bazin acoperit de înot, 
im planetariu, Palatul sindicatelor, 
Casa radioului, Casa oamenilor de 
știință, trei centrale telefonice auto
mate, o impunătoare clădire pentru 
un mare magazin universal.In provincia Kanvon din R. P. D. Coreeană

Munți diamantiferi cu defileuri și 
văi de o frumusețe neasemuită, tran
dafiri minunați și nemărginita mare 
albastră — iată peisajul caracteris
tic al provinciei Kanvon din R.P.D. 
Coreeană. Această provincie mun
toasă, slituată la est de partea cen
trală a țării este renumită din tim
puri străvechi prin frumusețea na
turii sale, prin bogățiile din adîn- 
cul marii și pădurile întinse, prin 
numărul mare de zăcăminte de mi
nereuri utile.

In orașele și așezările de pe lito
ral ale provinciei Kanvon numărul 
vaselor de pescuit a crescut în ulti
mii ani de aproximativ 36 de ori. 
Navele |cu vele au fost înlocuite cu 
nave cu motor, s-au construit ins
talații moderne pentru descărcat, 
au apărut aici fabrici de conserve de 
pește și de alte produse ale pescui
tului maritim. In prezent provincia 
Kanvon ocupă primul loc în repu
blică în ce privește cantitatea de 
pește pescuit.

Enhînman, un golf de mică adîn- 
cime la Marea Japonie, care nu în
gheață tot anul, este protejat de 
un spărgător de valuri natural îm
potriva stihiei deslănțuite a mării. 
Bogata microfloră și fauna consti
tuie o hrană excelentă pentru stridii

ciei Kanvon. Au apărut aici cartie
re întregi de locuințe, se reconstru
iesc, și se construiesc uzine și fabri
ci noi, s-au înălțat un mare număr 
de școli, instituții, policlinici și spi
tale.

In cele 17 case de odihnă și sa
natorii din provincia Kanvon își 
petrec în fiecare an concediile și își 
refac sănătatea mii de oameni ai 
muncii coreeni. Frumusețea priveliș
tilor din munți atrage în fiecare an 
în aceste locuri un mare număr de 
turiști.

Un oraș care încă nu 
figurează pe harta U. R.S. S.

Orașul acesta nu figurează încă 
pe hartă, nu i s-a dat încă nici nu
me. Totuși orașul există. El se află 
la 17 kilometri de Ceboksarî — ca
pitala R.S.S.A. Ciuvașe (care face 
parte din R.S.F.S.R.) Pînă în pre
zent s-au mutat în noul oraș 2.000 
de locuitori, iar în anul curent se 
vor muta aici încă 5.000.

Primei străzi din acest oraș i s-a 
dat numele de strada Comunistă. 
Aici există deja cîteva magazine, un 
oficiu poștal, o bibliotecă, se cons
truiește un cinematograf cu ecran 
lat.

Așa își începe viața orașul-satelit 
al capitalei ciuvașe-Ceboksarî.

Orașul Vilnius 
în anul 1963

Numărul locuitorilor capitalei 
R.S.S. Lituaniene — Vilnius — a 
crescut, după ultimul recensămînt 
unional din anul 1959, cu 35.000 de 
oameni. Creșterea populației repu
blicii a necesitat alocații suplimen
tare pentru dezvoltarea economică a 
orașului, construcția de locuințe, 
spitale, restaurante și alte institu
ții social-culturale.

In anul 1963 populația orașului 
Vilnius va primi cu 3.300 aparta
mente mai mult decît a fost plani
ficat inițial pentru anul 1965. Pe 
lîngă aceasta, un nuimăr de 440 de 
familii se vor muta în case construi
te cu mijloacele cooperatorilor și 
ou credite de stat.

Consumul de gaze naturale, ca 
urmare a aducerii acestora la Vil
nius de la zăcămîntuil Dașava (U- 
craina), va crește anul acesta cu 25 
la sută.

Victoria Frontului Popular Patriotic 
în alegerile din R. P. Ungară

BUDAPESTA. — Agenția M.T.I. 
a transmis următorul comunicat în 
legătură cu alegerile care au avut 
loc la 24 februarie : alegerile de de- 
putați în Adunarea de Stat și în sfa
turile județene, orășenești, de plasă 
și comunale s-au desfășurat potrivit 
prevederilor legii. Numărul total al 
cetățenilor cu drept de vot a fost de 
7.114.855, dintre care 6.915.644, adi
că 97,2 la sută și-au exercitat drep
tul de vot.

O. C. Iz.
COMERȚ MIXT

ALBA-IULIA

a pus în- vînzâre 
prin unitățile 

din Alb a=Iuliă 
și ZlâtnA

Reconstrucția capitalei cehoslovace
Arhitecții cehoslovaci au elaborat 

un plan, pe baza căruia Praga, ca
pitala R. S. Cehoslovace, va deveni 
un oraș modern, fără ca noul să 
afecteze monumentele istorice ale 
orașului celor 100 de turnuri. Prima 
etapă de construcție a uneia dintre 
cele cinci magistrale prevăzute în 
planul de perspectivă se va termina 
în anul 1970.

Magistrala sud-nord, care va uni 
pe un drum mai scurt cartierul Ho- 
lescv’ce cu raioanele din sudul Pra-

găi, va avea o lungime de 16,5 km 
și o lățime de 25-28 m.

La marginea orașului, magistrala 
v;a avea 4 ramificații. Traseele pe
riferice vor servi transportului auto, 
iar cel central care va străbate cen
trul capitalei, va deveni un larg bu
levard. Și aici transportul auto se 
va face separat de cel cu tramvaie.

In scopul îmbunătățirii transpor
tului în Praga, fiecare porțiune a 
magistralei sud-nord va intra în ex
ploatare pe măsură ce construcția 
sa va fi terminată.

♦♦--------------------------------

un frumos și bogat sortiment de
mărfișoare
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Dintre voturile date candidaților 
în Adunarea de Stat, 6.888.835 au 
fost valabile și 26.809 anulate, a- 
cestea din urmă constituind 0,4 la 
sută din totaiul voturilor acordate; 
6.813.058 cetățeni, adică 98,9 la 
sută, au votat pentru candidații 
Frontului Popular Patriotic. împo
trivă, au votat 75.777 cetățeni, adi
că 1,1 la sută.

Greva generală 
a minerilor italieni

ROMA. — Corespondentul Agr';- 
preș transmite: La 25 februarie ce; 
40.000 de mineri italieni au declarat 
o nouă grevă generală de trei zile. 
Greviștii, sprijiniți de principalele 
centrale sindicale din Italia, — Con
federația Generală a Muncii din 
Italia, Confederația sindicatelor oa
menilor muncii și Uniunea italiană 
a muncii — cer încheierea unui nou 
contract colectiv care să prevadă 
îmbunătățirea situației materiale _ a 
oamenilor muncii.

Sub presiunea 
opiniei publice

WASHINGTON. La 25 februarie 
Curtea Supremă a S.U.A. a fost ne
voită, sub presiunea opiniei publice, 
să anuleze acțiunea intentată de au
toritățile judiciare ale statului Ca
rolina de Sud împotriva a 187 —
cetățeni americani a căror „vină" 
este că au manifestat împotriva se
gregației rasiale.

—- unul din produsele tradiționale 
de export ale R.P.D. Coreene. In 
raza golfului Enhînman au fost 
create două stațiuni pentru crește
rea moluștelor și algelor.

Cu fiecare an devine tot mai fru
mos orașu'-port Vonsan — centrul 
administrativ și cultural al provin-

------------ -----------------Construcția de locuințe la Ulan-Bator
Capitala R. P. Mongole — Ulan 

Bator — se dezvoltă și devine tot 
mai frumoasă. Pe străzile orașului 
apar noi și noi șantiere de construc
ții. In partea de nord-est a orașului 
se întinde un vast șantier u-nde se 
construiesc primele case din panouri 
prefabricate din Mongolia. Aici 
clădirile cresc văzînd cu ochii, deși 
pe șantierul de construcții lucrează 
un număr destul de redus de mun
citori.

De pildă, la construirea unei clă
diri cu patru etaje, într-un schimb 
lucrează 8-10 oameni — un maca
ragiu, patru constructori-montori, 
2-3 ingineri și ajutorii acestora.

Pentru constructorii mongoli n-a 
fost deloc ușor să se obișnuiască cu 
noul sistem de lucru — construcția 
din prefabricate — și au avut de în
vins destule greutăți. In prezent, 
munca pe acest șantier este încunu
nată de succes și în curînd oamenii 
muncii mongoli vor primi noi locu
ințe confortabile. Printre clădirile 
destinate locuințelor se numără blo
curi cu die 48 de apartamente.

SWAZILAND

ANUNȚ
RAIONUL ALBA - REGIUNEA HUNEDOARA

Angajează:
—Ingineri minieri și electromecanici
—Maiștri minieri și electromecanici (prin concurs) 
—Contabili
—Sudori autogeni
—Conducători auto
—Muncitori minieri calificați.

Solicitanții se vor adresa pentru informații suplimentare 
Exploatării Miniere Zlatna, telefon 27.

La Londra, după mai mult de 
două săptămîni de tratative, s-a 
încheiat conferința în problema e- 
laborării constituției teritoriului 
Swaziland. La tratative au partici
pat lideri ai organizațiilor politice 
și conducători de triburi din Swa
ziland, pe de o parte, și D. San- 
dys, ministrul pentru problemele 
Commonwealthului și coloniilor al 
Angliei, pe de altă parte.

Conducătorii africani prezenți la 
conferință au cerut să acorde a- 
cestui teritoriu dreptul de a se au
toadministra ca primă etapă- spre 
independența na
țională deplină. O 
altă revendicare a 
lor a fost asi
gurarea dreptului de vot pentru în
treaga populație băștinașă.

Ce s-a realizat la conferința de 
la Londra? Din declarațiile lui 
Duncan Sandys reiese că nu s-au 
obținut rezultate concrete. Minis
trul britanic s-a mulțumit cu pro
misiuni vagi că guvernul englez va 
„examina" problemele puse în ca
drul conferinței și va formula în
tr-un viitor — pe care nu l-a pre
cizat — principiile privind noua 
constituție a Swazilandului. Carac
terul nebulos al acestor declarații 
demonstrează o dată în plus că de 
fapt „Colonial Office" nu ține sea
ma de cerințele legitime ale popu
lației din teritoriile pe care le mai 
stăpînește încă Anglia.

Swazil aridul este situat în sudul 
Africii, între Republica Sud-Africa- 
nă și colonia portugheză Mozam- 
bic. Pe cei 17.000 km.p. ai săi tră
iește o populație de 267.000 de lo- 

i cuitori, dintre care 260.000 sînt a- 
' fricani.

Ocupația principală a băștinași
lor este creșterea vitelor. Acolo un
de terenul o permite se practică și 
agricultura, cultivîndu-se în spe
cial bumbac și tutun. O mare par
te a. teritoriului Swazilandului este 
acoperită cu păduri bogate în esen
țe tari. In Swaziland nu există nici 
o ramură industrială demnă de a- 
cest nume, cu excepția unui înce
put de extracție carboniferă și a 
producției de azbest pentru care el 
ocupă locul al patrulea în lumea 
capitalistă.

In ultima vreme, aci s-au des- 
.... coperit și impor-

— — .. T- .. ™ _ tante rezerve deDOCUMENTAR allr Toate aces-
—--- --------- tea explică intere

sul cercurilor de afaceri britanice 
pentru menținerea Swazilandului 
sub dominația colonială a Angliei.

Din punct de vedere politic și ad
ministrativ acest teritoriu împreu
nă cu Basutoland și Bechuanaland 
formează un protectorat britanic 
condus de ambasadorul englez în 
Republica Sud-Africană. Adminis
trația colonialistă a celor trei teri
torii își are sediul în orașul Mba
bane — capitala Swazilandului.

Mișcarea de eliberare de sub 
dominația colonială britanică se 
manifestă din ce în ce mai pu
ternic în Swaziland. Majorita
tea organizațiilor politice ale 
populației africane au format 
un front unic de luptă al cărui o- 
biectiv este dobîndirea independen
ței naționale. Referindu-se la trata
tivele de la Londra, S. Nksumalo, 
liderul partidului democrat, care 
face parte din frontul amintit, a 
declarat că africanii nu-și vor în
ceta lupta pînă la cucerirea inde
pendenței.

(AGERPRES)
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| O.C.L.COMERȚMIXTALBA-ILLI4 |

g BINE ASORTATE CU:
§ șifon, olandină, zefiruri, puplin, damast, pînzeturi,
1 indian imprimat, ațică, liviu, țesături pentru pijamale, 
g etc.
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