
Din adîncuri a fost scos la su
prafață un nou vagonet. Poartă-n 
el bogății ascunse, bogății strîn- 
se în chinga pămîntului de mile
nii. Cutezătorii însă trimit spre 
ziuă aceste avuții tainice, le dă
ruiesc prin eroismul muncii pa
triei iubite, pentru continua ei în
florire. Da! In lupta cu întuneri
cul bravii mineri aduc spre lumi
nă, lumina. Poporul le cinstește 
munca, îi cinstește și îi admiră și pe 
ei. Ziua minerului pe care o săr
bătorim peste 2 zile e tocmai unul 
din semnele înaltei prețuiri acor
date de partid și guvern acestor 
harnici muncitori ai adîncurilor.

Sărbătorirea Zilei minerului 
poartă în ea o adîncă semnificație. 
Cinstim la 11 august nu numai 
munca bravilor mineri ci și erois
mul acestui detașament de frunte 
al clasei noastre muncitoare, care 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului a înscris pagini de nepieri
toare glorie în lupta îmootriva 
exploatării capitaliste, pentru li
bertate și un trai omenesc.

Trecutul în viața minerilor din 
patria noastră se aseamănă cum 
rin se poate mai bine cu întuneri
cul adîncurilor. Așa le era viața, 
neagră ca și noaptea fără sfîrsit a 
minelor de atunci. Niciodată nu 
vor uita minerii vremurile cînd în 
condiții deosebit de istovitoare e- 
rau trimiși în mină să scoată bo
gății pentru a umple buzunarul 
foștilor stăpîni ai minelor. Mun
ceau pînă cădeau pe mină spre a 
îmbogăți pe capitaliști. In schimb 
familiile lor erau înnecate în su
ferințe, locuiau în bordeie mizere 
cu ferestrele cît pumnul. Dacă în
cercau să-și ceară dreptul la o pîi- 
ne mai omenească, primeau drept 
răspuns gloanțe. Așa s-a întîm- 
plai la 6 august 1929 cînd. cerînd 
dreptul Ia libertate și o viață mai 
bună, sbirii stăpînirii burghezo- 
moșierești au tras în mineri cu 
gloanțe. Marea grevă de la Lu- 
peni a demonstrat forța, comba
tivitatea și eroismul minerilor și 
ea se înscrie ca o pagină glorioa
să în istoria mișcării muncitorești 
din țara noastră.

Zilele odioase ale asupririi bur- 
ghezo-moșierești au apus pentru 
totdeauna. Azi, minerii patriei, a- 
lături de întregul popor, trăiesc a-

(Continuare în pag. 3-a)

Vedere din noul peisaj al Zlatnei.

Sărbătoare la 
Oarda de Jos Un nou local de cooperativă

aur a

n-are 
liber".

Fapt de seară, dintr-o zi obișnui
tă. Oamenii colectivei se întorc a- 
casă de la cîmp după o zi de sece
riș. Se aud încet melodiile fetelor 
vroind parcă să spună prin ritm, 
prin finețe, tuturor urarea nopții, ca 
apoi spre ziuă să-și dea din nou în- 
tîlnire în holda cu spicul de 
colectivei. Dar...

★
La Oarda de Jos înserarea 

parcă de data aceasta „drum
Oamenii satului sînt strînși aici la 
mijloc de sat ca la o adevărată săr
bătoare. Și nu fără temei oamenii 
așteaptă cu nerăbdare momentul so
lemn. Peste cîteva clipe, spre bucu
ria lor, aici în centrul satului se vor 
deschide ușile unui nou și frumos 
local pentru cooperativă, ridicat în 
scopul de a asigura o și mai bună 
deservire a țăranilor colectiviști.

Se face liniște. Vorbește președin
tele cooperativei tov. Costea Ștefan. 
Faptele sînt înșiruite una după alta.

— Darea în folosință a acestui 
frumos local pe care-1 inaugurăm 
azi — a spus tov. Costea, — este 
o mică părticică din uriașele reali
zări înfăptuite în patria noastră în 
anii puterii populare, sub conduce
rea partidului. In trecut nici nu pu
tea fi vorba de asemenea construc-

-Ziua bravilor mineri
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Să fie urgentate lucrările agricolele vara

Avansați cu treieratul griului
Colectiviștii din Vințul de Jos, 

organizînd mai bine munca, folo
sesc din plin toate forțele existente 
la grăbirea treierișului. Zilnic, de 
dimineața și pîna seara tîrziu, bato
zele treieră cu toată capacitatea. 
Pînă la data de 8 august ei au 
treierat grîul de pe 583 ha față 
610 ha cît au cultivat în acest 
cu grîu. Ritmul intens în care 
lucrează la Vințul de Jos, dovedește 
hotărîrea colectiviștilor de a termina 
în timpul cel mai treieratul
păioaselor.

ȘÎ 
de 
an 
se

ții. Astăzi însă avem în față o do
vadă grăitoare a grijii partidului 
nostru pentru continua ridicare a ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
Și dacă acum noi avem în față visul 
deja înfăptuit, aceasta se datorește 
și hărniciei cooperatorilor satului, 
care cu toții au participat la con
strucția localului de cooperativă. Au 
fost efectuate mii de ore muncă pa
triotică, valoarea contribuției atît în 
materiale cît și în muncă ridicîndu- 
se la aproape 12.000 lei. Membrii 
cooperatori ca tov. Lupșea Gheor- 
ghe, Rush Ioan, Vasiu Valeria, Jo- 
san Nicolae, Paștiu Nicolae, Măr
ginean Paraschiva, Groza Amos și 
mulțî alții ca ei au participat cu toa
tă dragostea ia construcția acestui 
magazin, constituind astfel un bun 
exemplu pentru toți țăranii colecti
viști din sat. Noul local, prevăzut cu 
spațiu pentru magazin este utilat 
complet pe măsura cerințelor unui 
comerț civilizat și constituie pe bu
nă dreptate o mîndrie a ordenilor.

Tradiționala panglică roșie a fost 
tăiată. Luminat ca ziua de lumina de 
neon, magazinul își primește oaspe
ții. Sînt colectiviști și colectiviste, ti
neri și bătrîni. Cu toții sînt pătrunși 
de o curiozitate firească. Ce Ie o- 
feră noul magazin? Răspunsul îl

Colectiviștii din Ighiti acordă o 
atenție deosebită arăturilor adînci de 
vară. IN CLIȘEU: Un aspect de 
Ia efectuarea arăturilor adînci.

Ritmul treierișului
La gospodăria agricolă colectivă 

din Cistei secerișul a fost terminat 
cu multe zile în urmă. Cu toate a- 
cestea, din cele 430 hectare 
cultivate cu grîu, pînă la data de 8 
august la Cistei s-au treierat cerea
lele abia de pe 220 ha.

Cînd capacitatea batozelor nu e folosită
Secerișul a fost terminat încă în 

săptămîna trecută și la gospodăria 
colectivă din Șard. Și aici au fost 
luate măsuri pentru transportarea 
snopilor la arie, au fost scoase ba
tozele și s-a început treierișul. Cu 
toate acestea ritmul zilnic la treie- 
riș este încă mult sub posibilități.

Cu snopii în cîmp nu se termină treierișul!
Gospodăria colectivă din Totoi a 

obținut rezultate bune în campania 
de vară. Culturile prăsitoare au fost 
la timp prășite, iar secerișul desfă
șurat cu forțe mereu sporite a fost 
de asemenea terminat într-un timp 
scurt.

In ce privește treierișul însă, alta 
este situația la această gospodărie. 
Pînă la 3 august, de pildă, la Totoi 
din cele 200 ha grîu recoltate ma
nual nu s-a treierat decît grîul de 

dau pe loc rafturile încărcate cu 
mărfuri din cele mai felurite. Se vi
zitează apoi localul modern al bufe
tului. Și aici totul e pe măsura ce
rințelor.

La Oarda de Jos s-a inaugurat de 
cîteva zile un nou local pentru ma
gazinul și bufetul cooperativei. O 
nouă realizare a fost înscrisă în 
cronica de azi a satului.

Așa după qim se vede și din clișeul de față, noul magazin consti
tuie o frumoasă realizare pentru cooperatorii din Oarda de Jos.

■ ' 1 <■>lgSh

Arături adînci pe suprafețe întinse
La gospodăria (co

lectivă din Bucerdea 
Vinoasă se acordă o 
deosebită atenție pre
gătirii temeinice a re
coltei viitoare. Colecti
viștii știu din experien
ță proprie că arătura 
adîncă făcută în vară 
imediat după seceriș 
ajută la menținerea u- 
nei mari cantități de 
apă în sol și la pregă
tirea terenului pentru 
însămînțările din toam
nă. Tocmai de aceea de

Plante furajere în miriști
Dezvoltarea continuă 

a șeptelului de anima
le impune ca o măsură 
principală asigurarea 
unei baze furajere în
destulătoare. Acest fapt

seceriș eiîndată după 
au transportat griul la 
arie spre a se putea 
ara întreaga suprafață 
de pe care s-a re
coltat. Organizînd 
munca în așa fel ca 
tractoarele să lucreze 
din plin aici s-a reușit 
să se execute arătură 
adîncă la peste 95 Ia 
sută din 
nificată, 
tuîndu-se
pe raion

suprafața pla- 
gospodăria si- 
astfel prima 

în ce privește

i-a mobilizat și pe co
lectiviștii din Teiuș să 
sporească furajele prin 
insămînțarea cu plante 
furajere a unei supra-

să fie intensificat
Timpul fiind înaintat, consiliul de 

conducere al gospodăriei colective 
din Cistei trebuie să ia măsuri ur
gente pentru mobilizarea tuturor 
forțelor și organizînd mai bine mun
ca să intensifice ritmul treierișului.

Pînă la 8 august s-a treierat abia 
54 la sută din grîu. Care sînt cau
zele? Batozele au fost scoase pe a- 
rie fără a fi temeinic reparate, iar 
acum din cauza urlor defecțiuni ca
pacitatea batozelor nu este folosită 
în întregime, lucru ce duce la tără
gănarea treieratului.

pe 60 ha, iar la Dumitra treierișul 
a început abia în 5 august cu toate 
că și aici urmează să se treiere 
grîul de pe 140 de hectare.

Care sînt cauzele acestui mare 
decala j dintre seceriș și treieriș? Ele 
sînt mai multe. In primul rînd însă 
este lipsa de preocupare a consiliu
lui de conducere al gospodăriei pen
tru transportarea mai rapidă a griu
lui la arie. Sînt la Totoi încă 100 de 
hectare de teren de pe care nu s-a 
transportat grîul, în timp ce cele 
două batoze abia au la arie grîu de 
treierat pentru o zi două.

Cu snopii în cîmp treierișul nu va 
putea fi terminat în timp optim. A- 
cest lucru trebuie pe deplin înțeles 
de tovarășii din conducerea gospo
dăriei din Totoi, care au datoria să 
ia toate măsurile pentru impulsiona
rea transportului griului la arie. Și, 
aceasta cu atît mai mult cu cît sînt 
de executat și alte lucrări în gospo
dărie.

Și leagănul e una din bucuriile 
copilăriei...

efectuarea arăturilor.
★

Și la gospodăria co
lectivă din Ighiu efec
tuarea arăturilor adîn
ci este o probiemă ce 
stă în centrul atenției 
conducerii gospodăriei 
colective. Datorită fo
losirii întregii capaci
tăți de lucru, a trac
toarelor, pînă Ia 7 au
gust s-a arat adînc 
peste 91 la sută din 
suprafața ce urmează 
să fie arată.

fețe de miriști cît mai 
mari. Astfel pînă în 
prezent ei au semănat 
cu astfel de plante pes
te 20 hectare.

Situația treierișului 
în gospodăriile agricole 

colective din raion 
la data de 8 august 1963

— Pe raion 81 la sută —
1. Mîcești 94 la sută
2. Straja 94 la sută
3. Bucerdea Vinoasă 88 la sută
4. Vințul de Jos 87 la sută
5. Alba Iulia 86 la sută
6. Drîmbar 82 la sută
7. Henig 78 Ia sută
8. Oarda de Jos 78 Ia sută
9. Teiuș 78 la sută

10. Galda de Jos 77 la sută
11. Mihalț 77 Ia sută
12. Stremț 74 Ia sută
13. Galtiu 73 la sută
14. Ciugud 67 la sută
15. Berghin 66 la sută
16. Cricău 63 la sută
17. Benic 56 Ia sută
18. Ighiu 56 la sută
19. Cistei 55 la sută
20. Șard 54 la sută
21. Totoi 44 la sută
22. Căpud 16 la sută

Arăturile trebuie grăbite
In întregul raion gospodăriile co

lective au terminat secerișul. Para
lel cu secerișul și treierișul pe ogoă- 
re_s~a început efectuarea arăturilor 
adînci de vară, lucrare de mare im
portanță pentru recolta anului vii
tor. In multe gospodării s-a muncit 
intens și s-au dobîndit rezultate fru
moase.

Ținînd însă cont de faptul că te
renul a fost de-acum eliberat și că 
în gospodării sînt disponibile de alte 
muncii un număr sporit de tractoare 
ritmul de desfășurare a arăturilor 
adînci este cu mult sub posibilități. 
Pe raion s-a arat adînc abia 2.630 
ha față de 7.000 cît s-a planificat a 
se ara. La gospodăria colectivă’ din 
Drimbar, de pildă, din 300 ha s-a 
arat pînă la 8 august abia 56 ha, la 
Straja abia 35 ba. Mult rămase în 
urmă cu arăturile adînci sînt și gos
podăriile colective din Berghin, Be- 
nic, Henig, Oarda de Jos și altele 
care din cauză că tractoriștii nu fo
losesc judicios timpul de lucru au 
arat abia 60-80 ha deși trebuie să e- 
fectueze această lucrare pe sute de 
hectare.

Consiliile de conducere ale gos
podăriilor colective și conducerea 
S.M.T. Alba cu sprijinul organiza
țiilor de partid și al sfaturilor popu
lare trebuie să ia toate măsurile 
pentru grăbirea arăturilor adînci, 
astfel ca nici un hectar să nu rămî- 
nă nearat.



OAMENII MUNCII SCRIU ZIARULUI Discuție în jurul programului 
prezentat la căminul cultural. 
In clișeu: Un grup de țărani 
muncitori din Meteș ieșind de la 
cămin.

B©0ă sarcini de nedespărțit 
ale organizațiilor de partid

Gospodăria noastră colectivă ob
ține pe zi ce trece rezultate toi mai 
bune în întărirea ei economico-orga- 
nizătorică. Colectiviștii, în marea lor 
majoritate, participă cu însuflețire la 
muncă pe ogoarele gospodăriei, do
vedesc un tot mai mare interes față 
de metodele avansate de muncă pri
vind sporirea producției vegetale și 
animale și veghează cu strășnicie la 
păstrarea și continua dezvoltare a 
avutului nostru obștesc.

Cărui fapt ne datorim succesele? 
întrebarea e tot atît de firească că 
si răspunsul pe care-1 atrage după 
sine. Conducerea de către partid este 
pe deplin asigurată în gospodăria 
noastră. Organizațiile de bază din 
cadrul comitetului de partid pe 
gospodărie cresc și se întăresc con
tinuu prin primirea de noi membrii 
și candidați de partid, care educați 
în spiritul muncii constructive și al 
intransigenței față de lipsuri se si
tuează mereu în fruntea tuturor ac
țiunilor, fiind exemplu demn de ur
mat centru întreaga masă de colec
tiviști.

Militînd pentru continua întărire^ 
a rîndurilor lor, organizațiile de bază 
si-au înscris în același timp ca o- 
biectiv de seamă în activitatea ce o 
desfășoară educarea nartinică a noi
lor membrii și candidați de partid. 
Si, putem spune că în acest sens, 
în atentia organizațiilor noastre de 
cartid sînt atît candidata de partid 
primiți în anul trecut cît și cei 26 
candidați și 14 membrii de partid 
primiți în acest an. Noilor membrii 
si candidați de partid le sînt repar
tizate sarcini concrete. In fața noi
lor membrii și candidații de partid, 
sînt organizate cu regularitate expu
neri în legătură cu drepturile si în
datoririle ce le au, expuneri privind 
politica partidului si țelul ei final. 
De asemenea, tot în scooul educării 
partinice a membrilor și candidati- 
lor de partid, ei au fost cuprinși în 
întregime în cercurile și cursurile 
învățămîntului de partid.

Drept urmare a muncii politico- 
educative desfășurate în rîndurile 
noilor membrii și candidați de 
partid, aceștia răspund cu cinste 
sarcinilor încredințate, muncesc cu 
avînt mereu sporit pentru întărirea 
gospodăriei colective. Așa bunăoară, 
tovarășa Sima Victoria, candidată 
de partid, primind din partea orga
nizației de bază sarcina de a mobi
liza la recoltatul griului femeile din 
echipa a 17-a s-a dovedit neobosită 
pentru a-și duce la îndeplinire sar
cina primită. Și colectiviștii din e- 
chipa a 17-a ca și întreaga brigadă 
a IV-a din care fac parte, s-au si
tuat în fruntea acțiunilor la toate 
lucrările din campanie, antrenînd

întrecere vie—rezultate de seamă
Colectivul de muncitori, ingineri 

și tehnicieni de la moara „N. Băl- 
cescu“ din Alba Iulia a încheiat de 
■curînd bilanțul celor șapte luni care 
au trecut de la începutul anului cu 
rezultate de seamă. Sub conducerea 
organizației de partid, muncitorii 
noștrii au muncit cu o însuflețire 
deosebită, raportînd că la finele lunii 
iulie sarcina producției globale a 
fost îndeplinită în proporție de 103,3% 
față de plan și în proporție de 111,3%' 
față de perioada respectivă a anului 
1962. La valoarea producției marfă 
depășirea față de plan este de ase
menea de 103,4 la sută. Productivi
tatea muncii a crescut în această pe
rioadă cu 3,9 la sută față de sarcina 
de plan, iar la prețul de cost s-au 
realizat economii în valoarea de 
peste 117.000 lei. Toate acestea, ca 
și străduința pentru continua îmbu
nătățire a calității produselor, sînt 
rezultate cu care întregul nostru 
colectiv de muncitori, se mîndrește.

Frumoasele realizări, arătate mai 
sus nu sînt întîmplătoare. Ele se da- 
toresc faptului că în cadrul morii 
întrecerea socialistă este temeinic 
organizată, că desfășurarea ei este 
temeinic sprijinită atît de organiza
ția de bază cît și de conducerea ad
ministrativă și comitetul sindicatu
lui și că noi luăm operativ măsurile 
tehnico-organizatorice necesare. 

prin exemplul lor și pe membrii celor
lalte brigăzi și echipe dm cadrul 
gospodăriei. Aceeași înaltă conștiin
ță o dovedesc apoi prin felul cum 
își îndeplinesc sarcinile și alți can
didați de partid. Tovarășii Fleșer 
Aurel, Diodiu Gligor și Ardelean 
Maria sînt doar cîțiva din candi
dații de partid care iau parte acti
vă la toate acțiunile inițiate de or
ganizația de partid din care fac 
parte, muncesc cu rîvnă și dragoste 
pe ogoarele gospodăriei și ca ei sînt 
încă multi alții.

Mai sînt însă și unii candidați de 
partid, ce-i drept puțini la număr, 
care încă nu se ridică la înălțimea 
sarcinilor încredințate, privesc cu 
superficialitate ajutorul comuniștilor 
din gospodărie și sînt insuficient 
preocupați pentru ridicarea nivelu
lui lor politic și ideologic. Asa este 
cazul tavarășu’ui Șuteu Cornel, care 
a primit sarcina de a difuza lunar 
un număr de 23 abonamente făcute 
de membrii si candidații dy partid 
din organizația de bază din care 
face parte, la Carnetul agitatorului. 
Tovarășul Suteu Cornel însă și-a ne
glijat sarcina. Și a fost nevoie de 
intervenția hotărîtă a comuniștilor 
pentru a-1 aduce la realitate. La fel 
de hotărîți s-au dovedit apoi membrii 
și candidații de partid și într-un.aît 
caz. Primind din partea organiza
ției de, partid o sarcină care cu pu
tină bunăvoință ar fi putut-o lesne 
duce la îndeplinire, tovarășa Rusu 
Lucreția a refuzat acest lucru.. S-a 
prezentat însă în fața organizației 
de bază pentru a fi primită în rîn- 
dul membrilor de partid. Discutîn- 
du-i cererea și activitatea din pe
rioada de candidată, comuniștii au 
considerat-o încă neîndeajuns de ma
tură din punct de vedere politic și 
în consecință i-au prelungit stagiul 
de candidată cu 6 luni, lucru con
firmat de biroul Comitetu’ui raional 
de partid.

Preocuparea organizațiilor de 
partid din gospodăria noastră pen
tru primirea și educarea noilor 
membrii și candidați de partid este 
vădită în munca politică tot mai 
vie, mai eficace desfășurată de or
ganizațiile de partid. E vădită de 
asemenea în rezultatele economice 
obținute. Noi sîntem însă hotărîți ca 
în viitor să muncim cu și mai multă 
răspundere pentru continua întărire 
a organizațiilor noastre de partid, 
pentru educarea partinică a mem
brilor și candidaților de partid, cu 
convingerea fermă că în acest fel 
vom obține succese și mai mari.

DRAGAN CORNEL 
locțiitorul secretarului Comitetului 

de partid din G.A.C. Cricău

O deosebită importanță în realiză
rile colectivului nostru a avut-o 
creșterea productivității muncii. Per
manent ne-am preocupat de introdu
cerea tehnologiei noi, de perfecțio
narea și mecanizarea procesului teh
nologic. Așa, de pildă, s-a trecut la 
aplicarea unui nou sistem de rifluire 
a tăvălugilor de la valțuri, s-au mă
rit turațiile la sitele plane și toto
dată se folosesc rețete diferențiate 
de tratare hidrotehnică după calita
tea grînelor sosite spre măcinare. Ca 
urmare a acestor măsuri a sporit e- 
ficiența muncii, iar productivitatea 
muncii a crescut cu peste 7 la sută 
mai mult față de aceeași perioadă a 
anului trecut. In prezent se lucrea
ză la aplicarea unei noi măsuri care 
va duce la sporirea capacității morii 
cu încă 3 tone la 24 ore. Este 
vorba de mărirea vitezei periferice 
la utilajul de bază prin montarea a 
două motoare electrice de 55 kw.

In economia socialistă un indica
tor de bază care contribuie la mă
rirea acumulărilor socialiste și deci 
la ridicarea nivelului de trai este 
continua reducere a prețului de cost. 

..Colectivul nostru de muncă s-a stră
duit și se străduiește permanent 
să-și îndeplinească și această sarci
nă. In acest scop, pe lîngă măsurile 
de creșterea productivității muncii 
s-a acordat o atenție sporită redu- 

-— Pregătiți din timp pentru — 
deschiderea noului an de 

înyătămînt
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Preocupată de asigurarea unor 
condiții optime desfășurării pro- 
cesu’ui de învățămînt pentru noul 
an școlar, conducerea școlii de 8 
ani din comuna Stremt, cu spriji
nul comitetului de partid și ai sfa
tului popular comunal, a trecut 
încă din primele zile ale vacanței 
la efectuarea reparațiilor curente 
atît la sălile de clasă cît și la lo
calul ce deservește internatul șco
lii. Așa de exemplu, pînă la data 
de 1 august a.c. s-au zugrăvit și 
reparat cele 7 săli de clasă, s-au 
executat zugrăveli exterioare a lo
calului școlii și s-a reparat împrej- 
muirea școlii.

O grijă deosebită s-a acordat 
și revizuirii întregului inventar al 
școlii. In acest sens s-au făcut re
parațiile necesare la mobilier, s-a 
îmbogățit laboratorul școlii cu noi 
scheme și planșe și s-au preparat 
o seamă de acizi. Tot ca o preo
cupare a conducerii școlii din a- 
ceste zile a fost terminarea cură
țeniei. Astfel stînd lucrurile, să
lile de clasă curate și inventarul 
școlii revizuit și reparat își așteap
tă elevii ce nu peste multă vreme 
vor păși în nou! an de învătămînt.

I. MUNTEÂNU

Locul de muncă
Muncind cu hărnicie pentru în

deplinirea planului de producție, 
muncitorii de la secția de prelucrare 
a bentogelului a 1. 1. L. „Horia“ se 
preocupă îndeaproape și de efectua
rea a diverse lucrări gospodărești. 
Așa, bunăoară, tovarășele Nan A- 
nica. Curta Ana și Barbu Viorica, 
ajutate de tovarășii lor de muncă 
Lăcătuș Dumitru, Toderici Nicolae 
și alții au reparat și zugrăvit clă
direa secției, atît în interior cît și 
în exterior, au mobilat' o sală unde 
muncitorii secției pot lua masa, iar 

cerii consumurilor specifice de ener
gie electrică, lubrefianți și materiale 
precum și folosirea economicoasă a 
fondurilor destinate cheltuielilor gos
podărești. Așa spre exemplu, prinir-o 
folosire rațională a utilajului am re
dus consumul de energie electrică 
activă de la 60 kw la tona de măci- 
nîș la 55 kw. La consumul de ener
gie reactivă s-a realizat o reducere 
cîe la 45 kvar oră pe 1.000 de kw/oră 
la 41 kvar oră. La aceste economii 
s-au mai adăugat și cele gospodă
rești, astfel că am reușit să realizăm 
economii în valoare de peste 117.000 
lei. In centrul atenției noastre a stat 
și stă permanent lupta pentru cali
tatea produselor. Deși uneori unele 
baze ca C.R.R. Suceava și altele ne 
pun greutăți în legătură cu li
vrarea produselor, totuși colec
tivul nostru se străduiește să 
dea făină de cea mai bună calitate. 
Aceasta o dovedesc o seamă de mă
suri ca curățirea corectă, șrotuirea 
reglementară, adaptarea riflurilor 
corespunzătoare la tăvălugi, urmă
rirea permanentă a recepției etc., 
măsuri care ne-au ajutat să dăm 
produse numai de calitate bună și 
să nu primim nici o reclamație.

Desigur rezultatele acestea nu ne 
vor mulțumi. Din contră, sub con
ducerea organizației de bază ne vom 
mobiliza și mai mult forțele la înde
plinirea sarcinilor ce ne stau în față.

FERENCZI*TOMA
director la moara „N. Bălcescu"

Alba Iulia

Dm nou evidențiat! In întrecerea socialistă
In luna iulie, ceferișii stației Te- 

iuș au adăugat noi succese celor ob
ținute în lunile care s-au scurs de 
Ia începutul anului. Regularitatea 
circulației a fost realizată în procent 
de 98,92 la sută față de 96 la sută 
cît a fost planificat, planul la tone 
nete expediate a fost depășit cu 
23,19 Ia sută, sarcina statică osie 

cit mai frumos
în fața clădirii au amenajat o gră
diniță cu flori.

La lucrările efectuate, muncitorii 
secției de prelucrare a bentogelului 
au prestat 520 de ore muncă patrio
tică realizînd o economie de peste 
2.000 lei.

Inițiativa muncitorilor de la sec
ția de prelucrare a bentogelului de 
a-și înfrumuseța locul de muncă 
este lăudabilă și ea trebuie urmată 
de toți muncitorii întreprinderii 
noastre.

ISTVANFI MARGARETA

I in mijlocul peisajului de mun- 
te al Intregălzilor, dispensarul 

'de aici e mărturie vie a grijii 
i partidului și guvernului pentru 
apărarea sănătății oamenilor 
'muncii.

In producție și în timpul liber
Antrenați în întrecerea socialistă 

pentru un transport sigur și la un 
preț de cost cît mai scăzut, lucră
torii stației C.F.R. Alba Iulia au în
cheiat cel de-al doilea trimestru al 
anului cu succese din cele mai fru
moase.

Rezultate la fel de bune au obți
nut harnicii ceferiști ai acestei stații 
și în luna iulie. Planul l-au depășit 
cu 15,8 la sută, staționarea vagoa
nelor la încărcare-descărcare au re-

De ce numai
Oricine se abate pe la moara din 

Bărăbanț nu-i va fi greu să facă o 
constatare. Sînt aici pentru deservi
rea morii trei tovarăși. Doi din ei 
oameni harnici și conștiincioși, pen
tru care oamenii din partea locului 
au numai cuvinte de laudă, iar al 
treilea... unul care numai de munca 
încredințată nu se ține.

Tovarășul Muncuș Vasile, căci 
despre el este vorba, vine deseori cu 
întîrziere la serviciu. Dar și cînd 
vine nu-și vede de treburi. Invocă 

vagon a fost îmbunătățită cu 14,54 
la sută, iar staționarea la încărcare- 
descărcare a fost redusă cu 1,43 la 
sută.

Cea mai mare contribuție- la obți
nerea acestor realizări și-a adus-o 
tura a 111-a mișcare. Pentru actes- 
ta, tura a IlI-a condusă de impie
gatul de mișcare Dragotă Octavian 
a fost declarată din nou evidențiată 
și în cadru festiv î s-a înmînat fa
nionul de evidențiată în întrecerea 
socialistă. Rezultate bune au obținut 
de asemenea tura a Il-a mișcare 
condusă de tovarășul lnocan Gheor- 
ghe și tura I-a condusă de tovară
șul Lazăr Grigore.

L1ȚU FILIP

Oameni în slujba vieții
Pe zi ce trece, tot mai mulți oa

meni ai muncii din raionul nostru, 
pătrunși de importanța folosirii 
sîngelui ca animator în cele mai 
diferite împrejurări, răspund cu en
tuziasm chemării secțiilor de Cruce 
Roșie de a fi înscriși în rîndul do
natorilor de sînge.

Caracterul patriotic, adînc umani
tar al donării de sînge, a cuprins 
mase largi de cetățeni atît din me
diul urban cît și din mediul rural. 
In acest sens, demn de remarcat 
este exemplul muncitorilor ceferiști 
Oltean Simion, Vlad Alecu și Ma
mut Hebi, al colectiviștilor Nicoară 
Roman, Ganga Simion, Ruscă loan, 
Albu Nicolae, Sasu Maria și Mun
tean Maria, al țăranilor muncitori 
din Intregalde lvașcu Teofil, Oan- 
cea Aurel, Cristea Eugenia, Popa 
Silvestru, Bucerzan Samflora și 
mulți alții. Și, un număr de 400 noi 
donatori s-au oferit a da sînge, din 
care tot mai multe sînt femeile, 
membre ale Crucii Roșii care au ur
mat diferite cursuri sanitare de masă.

BUDULĂ MARIA

dus-o cu 8,1 la sută, iar la sarcina 
statică au obținut o depășire de 3 
la sută.

Harnici în producție lucrătorii sta
ției C.F.R. Alba Iulia își petrec și 
timpul liber cu folos. Nu de mult, 
prin grija comitetului sindical, ei 
au făcut o excursie la Valea Dosu
lui. Au trăit cu acest prilej o zi pli
nă care le-a întregit forțele în vede
rea obținerii de noi realizări.

FILIP GHEORGHE

unii conștiincioși ?
» 9

tot felul de motive. Ba că-i obosit, 
ba că nu se simte bine. Și pleacă 
de la moară, ca uneori să se întoar
că în stare de și mai mare „obosea
lă".

Lipsurile din comportarea în mun
că a tovarășului Muncuș Vasile se 
cer de îndată lichidate. In acest 
sens măsuri hotărîte trebuie să ia 
conducerea 1.1. L. „Horia" de care 
depinde moara din Bărăbanț.

ION COMȘA



Cinste vouă dragi mineri
Pe căi noi spre rezultate tot mai bune

Deschidem cartea ce oglindește 
trecutul minelor acestea exploatate 
la întîmplare de capitaliști. Străfulge
răm cu privirea peste ce-a fost și pu
nem în față prezentul. Nu există 
grad de comparație. Minele de azi 
unde lucrează bravii noștrii mineri, 
au azi o înfățișare complet schim
bată.

N-a fost ușor să ajugem la starea 
exploatărilor de azi. Greutățile le-am 
învins pentrucă partidul ne-a ajutat 
permanent, iar harnicii noștrii mi
neri au muncit cu toată însuflețirea 
ce-i caracterizează, au pășit căi noi 
în meseria minerească, încă nebă
tătorite. Bilanțurile au fost tot mai 
bogate an de an. Anul trecut în a- 
numite perioade colectivul de mun
că al exploatării noastre n-a obți
nut succese pe măsura posibilități
lor. Această problemă a frămîntat 
în mod serios atît comitetul de 
partid cît și conducerea administra
tivă. Am studiat împreună aceste 
aspecte, am consultat mase tot mai 
largi de mineri, tehnicieni și ingi
neri. S-a organizat chiar un colec
tiv care să studieze pe loc munca, 
ce rezerve mai sînt încă nepuse în 
valoare. Au fost găsite încă multe 
neajunsuri, dar totodată și căile li
chidării lor. S-a ridicat ca o pro
blemă foarte serioasă lipsa unei a- 
provizionări ritmice. Pentru înlătu
rarea acestor deficiențe conducerea 
-exploatării a organizat echipe spe-

-Ziua bravilor mineri-
(Urmare din pag. l-a)

devărata viață visată de veacuri. 
La Lupeni, la Aninoasa peste tot 
în Valea Jiului, la Brad și Zlatna 
urmele trecutului au fost șterse 
una după alta. Minele de altă dată 
cu condițiile istovitoare de mun
că, colibele sărăcăcioase și fără 
bucurii nu le mai întîlnești. Gale
riile sînt azi adevărate artere sub- 
pămîntene pe care circulă locomo
tivele, scoțînd spre suprafață bo
gățiile subsolului. In abataje me
canizarea a înlocuit munca isto
vitoare de altă dată. Pentru mi
neri se construiesc azi zeci și sute 
de blocuri confortabile, magazine, 
școli etc. Viața, munca lor de azi 
este de necomparat cu trecutul 
mizer. Să luăm cîteva exemple din 
viața de azi a harnicilor mineri 
din raionul nostru. La Almaș și 
Haneș, la Stănija și Valea Dosu
lui s-au statornicit alte vremi. Lo
cul tîrnăcopului a fost luat de per
foratoare, al calului de locomoti
ve. Mașini de încărcat pătrund tot 
mai mult spre subteran înlocuind 
munca manuală. Dar despre cîte 
și cîte alte mărețe înfăptuiri nu se 
poate vorbi? Minerii primesc azi 
haine de protecție, au la dispozi
ție localuri de cultură, dispensare. 
La Zlatna au fost construite în 
ultimul timp încă 3 blocuri și alte 
două sînt în construcție, iar la Al
maș, Haneș etc. alături de blocuri 
au fost construite cămine pentru 
nefamiliști, cantine etc. Dacă în 
timpul burgheziei minerul ce lo
cuia la Zlatna sau în alte comune 
și sate îndepărtate, bătea drumul 
pe jos acum el are transportul a- 
sigurat cu mașinile.

Alături de minerii de ne între
gul cuprins al patriei, minerii de 
Ia E. M. Zlatna răspund prin fap
te mărețelor înfăptuiri ce au avut 
loc, sub conducerea partidului, în 
viața lor. In toate sectoarele. Ziua 
minerului este întîmpinată cu re
zultate tot mai deosebite. La Va
lea Dosului, Ia Almaș minerii au 
raportat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe luna trecută cu 3 și 4 zile 
înainte. Pe exploatare, economiile 
realizate sînt în acest an de cîte
va milioane.

Sărbătorind Ziua minerului, oa
menii muncii din raionul nostru a- 
dresează minerilor de la Almaș și 
Stănija, de Ia Valea Dosului și 
Haneș un călduros salut de spor 
la muncă spre noi victorii în în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid. 

ciale care să se ocupe numai de a- 
provizionarea locurilor de muncă cu 
cele necesare. In momentul de față 
putem spune că această problemă a 
fost rezolvată.

Introducerea tehnicii noi, a pro
cedeelor de muncă se află perma
nent în centrul atenției. Comitetul 
de partid de la E. M. Zlatna, a în
drumat permanent conducerea ad
ministrativă să privească această 
sarcină cu toată răspunderea. Azi 
putem spune că peste tot în sectoa
rele noastre tehnica nouă a pătruns 
adînc. Recent au fost introduse în 
mină la Almaș-Stănija două mașini 
de încărcat, iar două au fost intro
duse la Haneș. Perforatorul umed 
își găsește o tot mai largă aplicare. 
Putem spune că azi gradul de me
canizare în unele sectoare a ajuns 
la peste 70 la sută. Măsurile luate 
pentru a folosi în sectoarele exploa
tării noastre metode cît mai avan
sate, o tehnică tot mai nouă sînt 
oglindite în fapte. La finele primu
lui semestru producția globală pe 
exploatare a fost de 114 la sută, iar 
productivitatea muncii de 108,5 la 
sută. In luna iulie și în primele zile 
din august sarcinile de plan au fost 
depășite în medie pe sectoare cu 
peste 5 la sută.

Vom avea și de aici înainte o 
preocupare permanentă de-a sprijini 
munca harnicilor mineri spre a do- 
bîndi rezultate tot mai bune.

MATEI ILEA ,
secretarul comitetului de partid

PETRU SUCIU 
inginer șef la E. M. Zlatna

La panoul întrecerii

De la stînga la dreapta : Prața Iosif II, miner șef de echipă mina 
Hanes, Tîrziu Nicodim, muncitor Uzina de preparare și Crăciunescu 
Alexandru, miner, șef de echipă mina Almaș-Stănija.

Pe zi ce trece comunele și satele 
raionului nostru devin tot mai fru
moase, mai bine gospodărite. Ca
sele noi construite, lumina electrică, 
pavarea străzilor, plantarea pomi
lor ornamentali și menținerea cură
țeniei fac tot mai plăcută viața țăra
nilor colectiviști.

In anul care a trecut, în comuna 
Ighiu, întrecerea pentru înfrumuse
țarea satelor a cuprins mase tot mai 
largi de colectiviști. Mobilizați de 
către comitetul executiv al sfatului 
popular comunal, de către comitetul 
de cetățeni și de către deputății sfa
tului popular, locuitorii comunei I- 
ghiu au prestat în 1962 la diferite 
acțiuni initiate de sfatul popular 
peste 15.000 ore muncă patriotică, 
realizînd o economie de 182.160 lei.

Pentru rezultatele obținute comu
na Ighiu a fost declarată fruntașă 
pe raion. Din informarea prezentată 
de tovarășul Hada Dionisie, preșe
dintele sfatului popular comunal, cit 
prilejul decernării diplomei au reie
șit o serie de realizări importante. 
Printre obiectivele principale au fost 
amintite construirea unei noi școli de 
4 ani în satul Ighiel, pavarea cu 
piatră a trotuarelor pe suprafața de 
6.'600 metri pătrați, săparea a 3.200 
metri liniari de șanțuri, construi
rea și repararea unui mare număr 
de poduri și podețe, alinieri de stră
zi, amenajarea parcului din eeutrul 
•comunei, plantarea de pomi ornamen-

Cuvinte dragi de mulțumire
A sosit poștașul! Din tolba-i pli

nă dăruiește fiecăruia cîte ceva, fie 
o carte de la cei dragi, fie o ilustra
tă din pitoreștile locuri ale patriei.

Ne-am obișnuit în anii vieții noi 
ca în fiecare zi fie iarna sau vara, 
toamna sau primăvara să ne caute 
tot mai des și pe noi poștașul. Și de 
fiecare dată cînd deschide ușa co
mitetului sindicatului îi înțelegem su- 
risul.

— Vești de la munte și de la 
mare... Cuvinte dragi de mulțumire...

Privim cu toții nu mirați peste 
rîndurile așternute grijuliu pe ilus
trată. Mulțumim din inimă... avem 
condiții minunate... „Partidul ne e 
părinte drag... Oamenii noștri aș
tern aceste cuvinte pe hîrtie pătrunși 
de dragoste pentru partid, pentru 
că partidul ne-a dat aceste aripi 
spre viață. Și asemenea scrisori 
sînt nenumărate. Minerul Toderici 
Ioan, de la Stănija și-a petrecut con
cediul la stațiune la Govora, mine 
rul Gligor loan din Valea Dosului 
la Tușnad. Inginerul Dobrescu 
Gheorghe a ținut să facă în acest 
an cunoștință cu marea. Și după 
cum spun și rîndurile de pe ilustrate 
dorința i-a fost înfăptuită. O ilus
trată de la sudorul Gheorghe Tă
tar. „Țin să mulțumesc partidului 
pentru grija ce o poartă oamenilor 
muncii pentru a-și putea petrece 
concediul în cele mai plăcute con
diții".

Cuvinte simple izvorîte din adîn- 
cul inimii, cuvinte cu o semnificație 
deosebită.'

HAIDUCI EUGEN 
președintele comitetului sindicatului 

E. M. Zlatna

tali pe strada principală și altele. 
Rezultate importante au obținut lo
cuitorii comunei nu numai în direc
ția participării la acțiunile de gos
podărire, ci și în ceea ce privește e- 
fectuarea și menținerea curățeniei în 
toate circumscripțiile electorale. Ast
fel, locuitorii comunei mobilizați de 
deputați, au efectuat curățenia, stră
zilor și trotuarelor, au văruit de 
două ori pe an fațadele caselor, 
gardurilor și pomii, dînd un aspect 
îngrijit circumscripțiilor electorale.

Aceste realizări au fost posibile 
datorită faptului că comitetul execu
tiv al sfatului popular Ighiu, (preșe
dinte tov. Hada Dionisie) îndrumat 
îndeaproape de către organizația de 
partid, și-a îmbunătățit stilul și 
metodele sale de muncă. El a acor
dat o mare atenție legăturilor sale 
cu masele și atragerii acestora la 
conducerea treburilor obștești.

Apreciind activitatea comitetului 
executiv al sfatului popular comunal 
Ighiu, a deputatilor și locuitorilor 
care au răspuns în masă la chemă
rile privind gospodărirea și înfrumu
sețarea comunei, comitetul executiv 
al Sfatului popular raional Alba a 
clasificat comuna Ighiu pe primul loc 
în raion în ce privește gospodărirea 
și înfrumsetarea. Pentru rezultatele 
frumoase obținute, comuna Ighiu a 
fost premiată de către comitetul e- 
xecutiv al sfatului popular raional

Pentru continua dezvoltare a șeptelului
Construcțiile zootehnice să fie terminate la timp

Creșterea continuă a efectivelor de 
animale proprietate obștească în ca
drul gospodăriilor colective din ra
ion, impune ca pe lîngă măsurile 
luate pentru sporirea cantităților de 
furaje de bună calitate, să se asigu
re condiții cît mai bune de adăpos- 
tirea animalelor pentru timpul de 
iarnă. Ținînd seama de aceasta, în 
planurile de producție ale gospodă
riilor colective s-a prevăzut ca în 
acest an să se ridice noi construcții 
și să termine cele începute în anul 
trecut, astfel ca întregul efectiv de 
animale să poată fi adăpostit în con
dițiile cele mai corespunzătoare. De 
asigurarea din timp a adăposturilor 
necesare pentru timpul rece și luni
le de iarnă depinde menținerea pro
ducției și creșterea în greutate a a- 
nimalelor prevenirea acestora de 
îmbolnăviri, lată de ce aceasta este 
o sarcină de mare răspundere a con
siliilor de conducere, a organizații
lor de partid și trebuie să i se a- 
corde în permanență o atenție deo
sebită.

Multe gospodării colective ca cele 
din Berghin, Teiuș, Vințul de Jos și 
altele au obținut rezultate bune în 
îndeplinirea acestei sarcini, acumu- 
lînd o experiență valoroasă în con
struirea adăposturilor prin folosirea 
din plin a resurselor și posibilități
lor locale. De asemenea, îndrumat 
îndeaproape de către Biroul Comite
tului raional de partid, comitetul e- 
xecutiv al Consiliului agricol raional 
a sprijinit gospodăriile colective 
pentru procurarea din timp a unor 
materiale de construcții ca ciment, 
bile manele, scîndură și alte ma
teriale.

Cu toate acestea, deși a trecut 
mai mult de jumătate din timpul în 
care construcțiile se pot executa în 
bune condiții, în unele gospodării 
colective s-a făcut foarte puțin pen
tru asigurarea adăposturilor nece
sare animalelor. De exemplu, la 
gospodăria colectivă dn Galda de 
Jos, pînă la data de 5 august îna-

Nutrețuri însilozate în cantități cît mai mari
Importanța deosebită pe care o 

prezintă nutrețul verde însilozat, a 
fost scoasă în relief în numeroase 
documente de partid și de stat. Prin 
folosirea nutrețurilor însilozate la 
furajarea animalelor se pot obține 
importante sporuri ale producției de 
lapte și carne, succese care duc si
gur la reducerea cheltuielilor pentru 
obținerea produsului respectiv.

In aceste zile oamenii muncii din 
agricultura raionului nostru au ter
minat recoltatul cerealelor. Paralel 
cu această lucrare fiecare gospodă
rie colectivă trebuie să dea cea mai 
mare atenție asigurării unor canti
tăți îndestulătoare de furaje de cea 
mai bună calitate necesare sectoru- 

cu obiecte cultural-sportive în va
loare de 10.000 lei, iar un număr de 
20 locuitori au primit insigna de 
fruntaș în munca de gospodărire și 
înfrumusețare. Aceasta dovedește 
înalta apreciere ce se acordă celor 
ce prin munca lor contribuie zi de 
zi la gospodărirea și înfrumusețarea 
comunelor și satelor noastre.

Bucuria este justificată. Pentru munca depusă tovarășului Hada Dio
nisie i se înmînează diploma de comună fruntașă pe raion. _ ,

Iară de unele temelii la construcțiile 
existente nu s-a făcut nimic. Aceas
tă gospodărie colectivă are prevăzut 
în pianul de producție pe acest an 
să termine un grajd pentru 100 ca
pete la brigada din Oiejdea și o 
maternitate pentru 50 capete la Gal
da de Jos. La fel au de construit un 
saivan pentru 1.000 capete ovine șl 
2 cotețe pentru 3.500 păsări. Deși li 
s-a asigurat de mai mult timp o mare 
parte din ciment, scîndură, bile și 
alte materiale de construcții, ele 
stau nefolosite. Mai mult, unele ma
teriale lemnoase sînt folosite in alte 
scopuri decît cele destinate inițial. 
Rămînerea în urmă a construcțiilor 
zootehnice la Galda de Jos se dato- 
rește în primul rînd consiliului de 
conducere (președinte tov. Teberean 
Vasile) care se complace în această 
situație și tărăgănează în mod cu 
totul nejustificat luarea unor măsuri 
hotărîte, care să ducă la grăbirea 
construcțiilor zootehnice. Iar în al 
doilea rînd o vină o poartă comite
tul executiv al sfatului popular co
munal (președinte tov. Pop Sigis
mund) care nu în suficientă măsură 
a sprijinit consiliul de conducere la 
organizarea echipei de constructori. 
Inițial, deși a fost organizată încă 
la începutul anului o echipă de con
strucții, formată din zidari și lem
nari, cu sarcini bine definite, aceș
tia au fost lăsațl \de capul lor să 
lucreze la particulari fără să se a- 
chite de sarcinile ce le aveau în ca
drul gospodăriei colective.

Ținînd seama că timpul este îna
intat și că gospodăria colectivă din 
Galda de Jos are de executat încă un 
mare volum de lucrări, este necesar 
ca organizația de partid și sfatul 
popu’ar comunal să îndrume și să 
Sprijine cu mai multă răspundere 
consiliu! de conducere al gospodări
ei colective pentru ca în timpul cel 
mai scurt să fie mobilizate toate tor
țele, iar munca să fie organizată în 
așa fel încît construcțiile zootehnice 
planificate să fie terminate la timp.

lui zootehnic în plină dezvoltare.
Măsurile recente luate în vederea 

sporirii cointeresării producătorilor 
în creșterea și îngrășarea animale
lor, constituie un puternic îndemn 
pentru toate gospodăriile agricole 
colective de a folosi toate posibili
tățile de asigurarea bazei furajere, 
astfel ca să poată crește și contracta 
cu statul un număr cît mai mare de 
animale, bine îngrășate.

Odată cu recoltarea fînurilor cul
tivate și naturale și a altor culturi 
și cu semănatul culturilor duble, o 
mare atenție trebuie acordată însi- 
lozării nutrețurilor verzi. Ele înde
plinesc iarna același rol pe care-1 în
deplinesc vara furajele verzi, asigu- 
rînd animalelor o hrană suculentă, 
bogată în vitamine.

Tot mai numeroase sînt gospodă
riile agricole colective din raion, 
care au reușit să sporească numărul 
animalelor și producția acestora prin 
folosirea pe scară largă a furajelor 
însilozate. Astfel, în cursul anului 
1962, gospodăriile colective din Cis- 
tei, Galda de Jos, Teiuș au obținut,

Ing. PETROVICI AUREL 
președintele Consiliului agricoȚ 

raional Alba 

(Continuare în pag. 4-a)



Semnarea Tratatului privitor la Interzicerea experiențelor 
cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic si sub apă

Nutrețuri însilozate în cantități cît mai mari

MOSCOVA (Agerpres).
La 5 august, ora 16,34 (ora Mos

covei), în sala Ekaterina a Palatu
lui Mare al Kremlinului s-a semnat,

La 5 august, la Moscova, în Pa
latul Mare al Kremlinului, A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, dl. Rusk, secretarul 
de Stat al Statelor Unite ale Ameri
cii, și lordul Borne, ministrul aface
rilor externe al Majestății Sale Bri
tanice, au semnat Tratatul privitor 
la interzicerea experiențelor cu ar
ma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

La semnarea Tratatului a asistat 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, invitat de cele trei guverne 
semnatare ale Tratatului.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste au participat 
N. S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., tova
rășii A. P. Kirilenko, N. V. Podgor- 
nîi, L. N. Efremov, V. P. Mjavanad- 
ze, I. V. Andropov, L. F. Iliciov, 
B. N. Ponomariov, V. N. Titov, A. N. 
Șelepin; D. F. Ustinov, P. F. Loma- 
ko, I. T. Novikov și K. N. Rudnev, 
vicepreședinți ai Consiliului de mi
niștri al U.R.S.S.; M. P. Gheorgad-

TERITORIUL LIBER PIN IMBE
La 60 km de Niteroi, capitala sta

tului Rio de Janeiro, în mijlocul u- 
nei păduri tropicale, se găsește o 
zonă ai cărei actuali locuitori o nu
mesc „teritoriul liber din Imbe“ și 
asupra căreia s-a concentrat atenția 
întregii Brazilii. Deputați, conducă
tori ai mișcării țărănești, muncitori, 
medici și chiar și o comisie guver
namentală au vizitat această regiu
ne. Lupta omului împotriva foametei 
si pentru pămînt este cauza pentru 
care Imbe s-a situat pe primele pla
nuri ale atenței naționale, cucerin- 
du-și simpatia și solidaritatea tutu
ror celor exploatați dar atrăgîndu-și 
și ura exploatatorilor.

Autorii acestei drame eroice sînt 
circa 300 de țărani, care încă din 
luna aprilie au ve- 11 ■ .
nit la Imbe înar--------- --------
mâți cu 1 ___________
peți și cuțite pentru — ---- ;—“
a-și construi locuințe și magazii, a 
lucra pămîntul și a folosi singuri 
roadele muncii lor.

Țăranii din Imbe lucrau înainte 
pe o plantație de trestie d-> zahăr de 
la Cupim, controlată de societatea 
franceză „Sucreries Brasiliennes", 
care le plătea salarii derizorii pen
tru zilele de muncă.

Sub conducerea lui Jose Pureza, 
fruntaș al Uniunii lucrătorilor și 
muncitorilor agricoli din Rio de Ja
neiro, la începutul lunii aprilie au 
sosit la Imbe 50 de țărani dornici 
să transforme pămînturile sălbatice 
în ogoare. Vestea sosirii lor s-a răs- 
pîndit repede în întreaga regiune și 
o săptămînă. mai tîrziu peste 300 de 
țărani se hotărîseră să-și unească 
soarta cu cei 50 de pionieri.

Alarmați de pierderea brațelor de 
muncă ieftine la plantația Cupim și 
mai ales de exemplul pe care ar pu
tea să-l constituie și pentru alți ță
rani această acțiune, latifundiari în
soțiți de peste 60 de polițiști au nă
vălit asupra țăranilor de la Imbe, 
distrugîndu-le barăcile provizorii pe 
care le construiseră. Polițiștii au 
luat cu ei cele două sau trei arme 
de foc cu care țăranii se apărau de 

furcî FIȘĂ DOCUMENTAR

într-un cadru solemn, Tratatul pri
vitor la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, încheiat între U-

COMUNICAT
ze, secretar al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., A. M. Petrosianț 
și V. E. Semiciastnîi, președinți de 
Comitete de stat ale U.R.S.S.; V. V. 
Kuznețov și V. A. Zorin, locțiitori ai 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.; S. K. Țarapkin, membru 
al Colegiului Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; A. F. Dobrînin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Statele Unite ale Americii, A. A. 
Soldatov, ambasadorul Uniunii So
vietice în Marea Britanie, M. N. 
Smirnovski, G. I. Tunkin, L. M. Za- 
meatin, F. F. Molocikov, șefi de sec
ții în Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și Z. V. Mironova, șef 
ad-interim al secției a H-a europene 
a Ministerului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Din partea Statelor Unite ale A- 
mericii au participat onorabilul Ad- 
lai Stevenson — reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U.; onorabilii senatori 
George Aiken, James W. Fulbrigt, 
Leverett Saltonstall, J. Sparkman, 
Hubert H. Humphrey, John O. Pas
tore, William Ch. Foster, directorul 
Agenției pentru dezarmare și con
trol asupra armamentelor, Glenn Th.

atacurile fiarelor sălbatice din jun
glă.

De îndată ce a devenit cunoscută 
această nelegiuire, fruntași ai mun
citorilor brazilieni, o comisie de 50 
de membri ai sindicatului naval, de
putății Batista și Numes au venit la 
Imbe pentru a-și afirma solidarita
tea cu țăranii, victime ale agresiu
nii, și a le oferi ajutor. De aseme
nea, din toate părțile statului 
de Janeiro au sosit alimente, 
brăcăminte și medicamente; 
mult încă, noi familii de țărani 
continuat să sosească la Imbe pen
tru a mări și consolida acest nucleu, 
căruia i s-a dat numele 
riul liber de la Imbe".

In prezent, bărbații și

_____________  nizat în

Rio 
îm- 
mai 

au

de „terito-

femeile de 
s-au orga- 
comisii de 

dintre care 
cea ma; importan

tă este aceea care are Tn grijă paza 
așezării, pentru a preîntîmpina ata
curile atît din partea fiarelor sălba
tice, cît și din partea latifundiari
lor.

In ciuda dificultăților prezente, 
țăranii din Imbe au deplină încre
dere în viitorul lor. Sprijinul și so
lidaritatea de care se bucură din 
partea diferitelor sindicate muncito
rești au determinat și SUPRA — 
Organul pentru reformă agrară din 
Brazilia — să trimită o comisie pentru 
a studia situația. După ce au ascultat 
pe țărani, tehnicieni ai SUPRA, tri
miși special de președintele Goulart, 
au hotărît distribuirea pămînturilor 
în loturi unui număr de 350 de fa
milii înscrise ca ,,locuitori ai terito
riului liber Imbe".

Și acum, după ce au cîștigat pri
mele bătălii, țăranii se consacră cu 
entuziasm muncii lor. Unii desțele
nesc jungla și lucrează ogoarele; 
alții construiesc locuințe noi și alții 
gătesc peritru întreaga așezare, de
oarece aici totul se face colectiv.

Fapta eroică a țăranilor de la Im
be este chemată să 
sunet în mișcarea 
întreaga Brazilie. 

aibă un larg ră- 
țărănească din

(AGERPRES)

niunea Sovietică, Statele Unite ale 
Americii și Marea Britanie.

După semnarea Tratatului a fost 
dat publicității următorul comunicat:

Seaborg, președintele Comisiei pen
tru energia atomică, Llewellyn 
Thompson, ambasador cu însărcinări 
speciale, Arthur Dean, consultant al 
Agenției pentru dezarmare și con
trolul asupra armamentelor, Foy D. 
Kohler, ambasadorul S. U. A. în 
U.R.S.S.

Din partea Regatului Unit au par
ticipat onorabilul Edward Heath, 
lordul sigiliului privat, dl. Peter 
Thomas, ministrul de stat, sir Ha
rold Caccia, locțiitor permanent al 
ministrului afacerilor externe, sir 
Humphrey Trevelyan, ambasadorul 
Majestății Sale Britanice la Mosco
va.

Tratatul, în trei exemplare origi
nale și identice, a fost semnat si
multan în limbile rusă și engleză de 
A. A. Gromîko, dl. Rusk și lordul 
Home. Semnatarii tratatului și se
cretarul general al O.N.U. au rostit 
scurte cuvîntări.

Cele trei guverne semnatare ale 
Tratatului privitor la interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară în 
atmosferă, în spațiul cosmic și sub 
apă au fost de acord că acest Tra
tat constituie un important pas ini
țial în direcția destinderii încordării 
internaționale și consolidării păcii și 
și-au exprimat speranța că se va 
realiza un progres continuu în a- 
ceastă direcție.

Cele trei guverne și-au exprimat 
speranța că și alte state vor adera la 
Tratat. In ceea ce le privește, ele 
vor lua măsurile necesare pentru ra
tificarea cît mai rapidă a Tratatului, 
potrivit procedurilor lor constituțio
nale.

S-a căzut de acord ca Tratatul să 
rămînă deschis pentru semnare în 
toate cele trei capitale, începînd de 
la data de 8 august.

La semnarea Tratatului au asistat 
numeroși reprezentanți ai presei, ra
diodifuziunii și televiziunii sovietice 
și străine.

—--- -----------

Noi și noi țări aderă 
la Tratat

ROMA (Agerpres). — La propu
nerea primului ministru Leone, la 
ședința Consiliului de Miniștri din 
6 august a fost hotărîtă aderarea 
Italiei la Tratatul de la Moscova pri
vitor la interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

★
TOKIO (Agerpres). — Agenția 

U.P.I. anunță că ministrul de exter
ne al Japoniei a făcut publică hotă- 
rîrea guvernului de a semna la sfîr- 
situl acestei luni sau la începutul 
lunii septembrie Tratatul de la. Mos
cova cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare.

★
ANKARA Agenția France Pres- 

se transmite că guvernul turc a ho
tărît să semneze Tratatul de la 
Moscova, după cum a anunțat marți 
seara O. Beketa, ministrul de In
terne și purtătorul de cuvînt al gu
vernului, după ședința Consiliului 
de miniștri.

★
OSLO (Agerpres). — A.F.P. a- 

nunță că, în urma unei reuniuni a 
Consiliului de Miniștri norvegian, un 
purtător de cuvînt al Ministerului de 
Externe a precizat că Norvegia va 
semna la 9 august Tratatul de la 
Moscova.

★
AMMAN. (Agerpres). — Agenția 

Associated Press transmite că gu
vernul Iordaniei și-a făcut cunoscu
tă dorința de a adera la Tratatul 
semnat luni la Moscova. Regele 
Hușsein a numit Tratatul „un nou 
pas spre întărirea păcii în lume“.

★
MOSCOVA (A.F.P.). Circa 90 de 

țări au și făcut cunoscut că aderă 
la Tratatul semnat luni la Moscova.

(Urmare din pag. l-a)

pe Iîngă o creștere mare în greutate, 
aproape 2.000 1. de lapte de la fie
care vacă furajată, fapt ce a făcut 
ca încă din primăvara acestui an 
aici să se înceapă însilozatul nutre
țurilor verzi, întrebuințînd secară 
masă verde în amestec cu rogoz și 
lucerna. La ora actuală aceste gos
podării au peste 300 tone din astfel 
de siloz fiecare. Exemplul acestor 
gospodării trebuie urmat și de cele
lalte, care trebuie să folosească din 
plin toate condițiile însilozînd pe 
Iîngă plante cultivate și vreji de ma
zăre, resturi de la grădina de legu
me, frunze și colete de la sfecla de 
zahăr, iar toamna coceni de porumb 
în amestec cu borhot.

Pentru buna reușită a campaniei 
de însilozare, care începe din plin 
peste cîteva zile o deosebită atenție 
va trebui să acordăm asigurării spa
țiilor de însilozare, prin pregătirea 
spațiilor existente și construirea al
tora noi, în scopul măririi capacită
ții de însilozare.

In acest an gospodăriile agricole 
colective din raionul nostru au de 
însilozat o cantitate de peste 50.000 
tone nutrețuri. Spațiul asigurat din 
anii precedenți este de abia 30.000 
tone. Aceasta impune ca în cel mai 
scurt timp, unitățile agricole socia
liste să se orienteze spre construi
rea a noi spatii, pentru asigurarea 
întregii capacități de însilozare, iar 
această orientare să fie către tipu
rile de silozuri mai economice, care 
să poată fi construite.

Epoca optimă de recoltare a plan
telor destinate însilozării are o mare 
importanță pentru valoarea de nutri
ție a silozului. De ea este determi
nată suculența cerută pentru însilo
zare și asigură, în același timp, can
titatea maximă de unități nutritive 
la hectar. Pentru porumb epoca op
timă de recoltare este faza de bob 
în lapte-ceară. Cînd gospodăriile co
lective nu dispun de mijloace sufi
ciente de recoltat și transportat sau 
atunci cînd nu se poate aștepta faza 
de lapte-ceară din cauza arșițelor de 
vară sau din cauza brumelor tim
purii, recoltatul poate începe mai 
timpuriu în faza de lapte. Unele 
plante cum sînt porumbul, frunzele 
și coleteie de sfeclă, sfecla, morco
vii, floarea-soarelui și chiar mază
rea se însilozează fără vreo inter
venție specială. Acestea trebuie însă 
să aibe 65-75 la sută apă, să fie to
cate mărunt și să se preseze puter
nic, începînd cu primul strat. Alte 
plante cum sînt lucerna, trifoiul, 
iarba tînără, vrejii de cartofi, vrejii 
de tomate, tufele de ardei, cocenii 
de porumb, nu pot fi însilozate de- 
cît crin procedee anumite de lucru. 
Lucerna si trifoiul se pot însiloza în 
stare nălită sau în amestec cu 10-12 
la sută pleavă sau paie tocate, pen
tru a-i reduce umiditatea la 65-75 la 
sută. De asemenea se amestecă cît 
mai uniform cu 1,5 părți plante bo
gate în zaharuri cum sînt porumbul, 
ovăzul sau orzul verde. Se mai poa
te face amestecul și cu acid formic 
adăugat în cantități de 0,5 Ia sută. 
Și într-un caz și altul se pot obține 
rezultate bune, dacă se adaugă cul
turi de bacterii tactice 2-3 doze (sti

^JIiiiiiilliniiilliiuiiIliiHiiihimiiliiiiiilliiiiiilhiiiiilliiiiiilliiiiiiliiiiiiilliiiiiilliiiiiilliiiiiilhiiiiilliiiiifliiiiiiilliiiiiilliiiiiilliiinilliiiiiilliiiiiilg. 

j ȘCOALA PROFESIONALĂ DE MECANICI AGRICOLI DIN ALBA IULIA |

1 A n n 1» ț ă |
î că primește înscrieri la concursul de admitere,
1 care va avea loc între 1—10 septembrie a. c. r

Cei admiși în școală vor primi gratuit masă, ca- g 
s zare, îmbrăcăminte, cărți și rechizite școlare pe întreaga g 
ț perioadă de școlarizare. ="

Informații se primesc la sediile S. M. T.-lor din re- g" 
H giunea Hunedoara, sau la secretariatul școlii din Alba Iulia, f 
ș (telefon 39). !•'
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j COOPERATIVA „PROGRESUL" DIN ALBA IULIA | 
Str. S. Bărnuțiu nr. 5 — Telefon 477—478

H aduce la cunoștința celor interesați că ș
A ÎNFIINȚAT 0 SECȚIE DE ZUGRAVI-VOPSITORI I

g care deservește populația și sectorul socialist. Doritorii se vor p
ș adresa Ia sediul cooperativei cu comenzile ferme, care se vor g=
g putea executa și cu plata în rate.
g La fel se execută-lucrări de vulcanizare, reparații de în- g
ș călțăminte cauciuc, anvelope, camere de biciclete și mașini, g
■g etc., prin secția de vulcanizare deschisă în localul din str.
gj 23 August nr. 26, Alba Iulia. f?

Se asigură deservirea promptă și ireproșabilă a clientelei.

cle a 1/2 kg) la 10 tone de nutreț. 
Vrejii de mazăre, de fasole și alte 
leguminoase se pot însiloza prin to- 
carea măruntă și în amestec cu plan
te suculente, bogate în zahăr (po
rumb verde, frunze și colete de sfe
clă, bostănoase, varză, resturi din 
grădina de legume) adăugate în can
tități de 30-50 la sută din totalul a- 
mestecului astfel încît umiditatea a- 
cestuia să fie ridicată la 60-70 la’ 
sută. Se mai adaugă culturi de bac
terii lactice cîte 3 doze Ia 10 tone,, 
se amestecă și se presează puternic» 
Silozurile încărcate vîrfuit se prote
jează de acțiunea agentilor atmosfe
rici prin acoperire, după posibilități, 
ni carton asfaltat sau material plas
tic fixate prin cîteva rînduri de baloți 
de paie, așezați transversal pe 
lungimea silozului.

O deosebită atenție va trebui să 
acorde conducerile gospodăriilor a- 
gricole colective organizării muncii, 
deoarece nu întotdeauna se pot în
cadra cu însilozarea în termenele 
optime de recoltare ale plantelor. La 
porumb, de pildă, acest termen du
rează 10-12 zile și este necesar ca 
această acțiune să fie începută îna
inte de enoca optimă. Este absolut 
obligatoriu ca în perioada de vîrf a 
însilozării porumbului să se repar
tizeze pentru aceste lucrări un trac
tor cu șenile, ce are misiunea, pe 
lingă tragerea remorcilor încărcate 
în siloz și de presarea nutrețului' 
fără întrerupere. Executarea lucră
rilor de recoltat, transport și însilo
zat în flux continuu fără timpi morți 
face posibilă reducerea perioadei de 
însilozarea porumbului de Ia 3-5 
săptămîni. Dacă nutrețul se tran
sportă întreg și tocarea se face Ia 
siloz, asa cum de obicei se face îa 
noi, este necesar să se pună de a- 
cord capacitatea de lucru a tocătoa
relor cu capacitatea mijloacelor de 
transport, spre a se evita încingerea 
în grămezi a nutrețului transportat 
la siloz sau invers, oprirea tocători
lor din lucru.

Prin aplicarea în practică a aces
tor indicații se pot valorifica canti
tăți însemnate de masă verde rezul
tate din producția plantelor culti
vate și spontane, mijloc important 
de sporire a bazei furajere necesare 
creșterii continue a șepteluluî și pro
ducției animalelor.

-----------------------------------------------------------< >-

0. C. L. COMERȚ MIXT 
ALBA-IULIA

ANUNȚĂ
că pînă la 31 august 1963, 
desface prin magazinele din 
Alba Iulia și Zlatna mărfu
rile sezoniere menționate mai 
jos cu reducere de preț de 

20—25 la sută :
— Țesături bumbac
— Țesături din in
— Țesături mătase
— Tricotaje
— Confecții
— încălțăminte
— Mercerie (poșete, sacoșe)
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