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și fără pierderi recolta!
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Oamenii mnacil din raion participă cu 
cntnaasm la îndeplinirea sarcinilor Congresului

In cursul lunii iunie, brigada de pe loccmotiva 50.221 — Depoul C.F.R. Teiuș, a realizat o economie de 11,1 tone combustibil convențional.
IN CLIȘEU: Membrii brigăzii, iov. Cîrnaț loan, fochist; Stremțan 

Al. II, mecanic; Udrea Virgil, mecanic și Medrea Ion, fochist, în fața 
locomotivei.

importante economii de pieleIn întrecerea pentru: titlul de cel mai bun croitor de piele și clei mai bun ștanțator, la fabrica de încălțăminte „Ardeleana" din Alba-Iulia au fost obținute în cursul lunii iunie succese deosebite în reducerea consumurilor specifice la piele și talpă.'n cursul lunii iunie, de pildă, pe întreaga fabrică au fost economisiți 23.000 dm. pătrați piele, 6.430 ------------ ♦♦-------------
IB II IIBTH'T IR <D O mt(C

Cu cîteva zile în urmă, în cadrul 
reviziei de vagoane C.F.R. Coșla- 
riu a avut loc consfătuirea de pro
ducție. Cu acest prilej, colectivul
nostru de muncitori și tehnicieni a 
făcut un rodnic bilanț cu care, pe 
bună dreptate, se poate minări.

Astfel, planul trimestrului II a 
fost îndeplinit în proporție de 107,1 
la sută, realizîndu-se și importante 
economii. Ilotărîți să sprijine cît 
mai mult campania de strîngerea 
recoltei, colectivul nostru de mun
că a etanșat și reparat 591 vagoa
ne pentru transportul cerealelor 
fără a intra în alelier șl a staționa, 
realizîndu-se însemnate economii la 
ore rulaj. In . ce privește strîngerea 
fierului vechi, în cursul trimestrului 
II au fost expediate furnaliștilor 
peste 10.000 kg fier vechi.

In prezent, colectivul nostru de
---- _*O------

I Recoltarea griului
aduce țărănimii munci- 

, toare un rod bogat.

$ Miile de kilograme ®
obținute la hectar &

S ne arată cam cît trage. . . s 
S Colectiva la cîntar.

Vineri, 15 iulie 1360

dm. pătrați meșină și 263 kg talpă. Cel mai bun croitor de piele s-a dovedit a fi și de data aceasta comunista Ana Moldovan, care a e- conomisit în luna trecută 3.116 dm. pătrați piele, iar cel mai bun ștanțator candidatul de partid Hațegan Ion, care a economisit 103 kg talpă. Rezultate bune a obținut și comunista Scheau Paraschiva, care a economisit 2.171 dm. pătrați piele.
muncă a început construcția prin 
muncă patriotică a unui atelier de 
tîmplărie.

Coresp. TEODORESCU A.

Puncte de vedere : MĂI MOLT DAR ȘI MĂI BINEPeisajul industrial al Zlatnei e necontenit îmbogățit. S-a dezvoltat uzina, s-au dat în exploatare noi obiective. Ca peste noapte a răsărit aici la poale de delușor înverzit o stradă nouă. Oamenii an primit cheile noilor apartamente emoționați. Trăiesc timpuri pe care nici nu îndrăzneau să le viseze altădată, timpuri cu adevărat mărețe.
In perspectiva lunilor ce vinDe cîteva săptămîni Zlatna a luat înfățișarea unui șantier de mari proporții. S-au început lucrările pentru 'construire de noi blocuri.de noi clădiri destinate magazinelor, diferitelor instituții culturale etc. Dacă privești din centru pe firul unde se vor ridica noile construcții, e suficient spre a te convinge de perspectiva Zlatnei nu în anii ce vin, ci peste cîteva luni.Au început deja demolarea vechilor clădiri. Și se poate spune că s-a lucrat cti foarte mult spor. E adevărat că avîntul cu care se lucrează e urinarea entuziasmului de care Sînt stăpîniți oamenii Zlatnei în- cepînd de la muncitorul minei sau uzinei și pînă la elevul școlii profesionale sau medii, pînă la dascălul școlii sau lucrătorul sfatului popular. Toți acești oameni își a- duc o largă contribuție la demolarea vechilor construcții. E un lucru cît se poate de bun, de lăudabil. De altfel nici nu poți sta indiferent
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[.Dezvoltă averea obștească
Convinși din experiență proprie 

de veniturile frumoase pe care le 
aduc oile, proprietate obștească, în
tovărășită din comuna Stremț, au 
hotărît in adunare generală să 
sporească tot mai mult averea ob
ștească a întovărășirii. Astfel, pe 
lingă cele 80 oi existente la înce
putul anului, întovărășită au mai 
înscris la fondul de bază încă 
205 oi, în prezent întovărășirea a- 
vînd un număr de 285 oi.

Asigurîndu-li-se cu sprijinul co
mitetului executiv al sfatului popu
lar din comună pășune suficientă 
și de calitate, oile au dat o produc
ție sporită de lapte. Prin valorifi
carea laptelui și a linei prin con
tractări, precum și a mieilor, înto
vărășiții au realizat pînă în pre
zent un venit de peste 20.000 lei. 
Ei sînt hotărîți ca din veniturile 
bănești realizate să folosească o 
sumă importantă pentru dezvolta
rea și mai mult a fermei de oi.

Colectiviștii din Alba Iulia 
au treierat orzulIn gospodăria colectivă „Unirea" din Alba-Iulia bătălia pentru strîn- gerea recoltei se desfășoară cu multă însuflețire.Cercetînd zilnic culturile în cîmp, colectiviștii au secerat orzul îndată ce a dat în pîrgă. La 3 zile de la terminarea secerișului, ei au transportat orzul la arie și l-au treierat, obținînd o producție de 2.200 kg la hectar. Hotărîți să nu piardă nici un bob din recolta de grîu, colectiviștii din Alba-Iulia dau acum bătălia pentru a recolta într-un timp cît mai scurt recolta de grîu, care, de asemenea promite rod bogat.Paralel cu secerișul, cu ajutorul S.M.T.-ului, de pe terenul unde s a strîns recolta, se execută arătură de vară.In întrecerea pentru bătălia recoltărilor în frunte se află ecnipa condusă de comunistul Făgădaru Teodor.

- -------------------------------------♦ ❖ î O ♦ ♦ -r

cînd vezi Că se construiește casa ta de mîine, școala sau noul magazin.Vor începe construcțiile tot mai intens. Participarea oamenilor din Zlatna prin acțiuni patriotice intense nu. numai că ar grăbi ritmul construcțiilor, dar ar ieftini și costul lor. Tată de ce e important ca această problemă să fie privită cu toată răspunderea. E în propriul interes al oamenilor.
Nu orie u mVorbeam mai sus de ajutorul mare dat de muncitori, de elevi și alți salariați la demolări. Nu poate fi contestat. Ceva însă trebuie pus la punct pentru viitor pe întregul șantier. Și acest ceva e grija, răspunderea, pentru păstrarea fiecărui material rezultat din demolări. Sînt supuse, conform planului de s stema- tizare, demolări de construcții bune. Cu materialul rezultat din aceste demolări nu trebuie umblat neglijent, deoarece se distruge. El trebuie îngrijit, demolat cu toată răspunderea și bine păstrat.Din păcate, pe șantierul noilor construcții de la Zlatna nu se a- cordă toată atenția recuperării si păstrării materialului. Din această cauză, cu prilejul demolărilor s-au distrus și se distrug materiale destul de multe. Apoi, nici păstrarea celor recuperate nu se face în condiții corespunzătoare. Acest lu-

Vrem a strîngerii g-îu'ui in ham
bare. a sosit. Ca urmare a folosirii 
in măsură tot mai mare a unelie- 
lor mecanizate și a metodelor îna
intate de muncă, colectiviștilor din 
Mihalț, Cistei, Mice ști, Alba-Iulia, 
Șard și alții, muncia le e acum răs
plătită cu rod bogat.

In zilele ce urmează, recoltatul 
griului se va desfășura din plin 
în întregul raion. Spre deosebire 
de alți ani, în perioada de recoltare 
din acest an, se prevăd oloi mai 
abundente ca orieînd. Acest fapt 
impune organelor de partid și co
mitetelor executive ale sfaturilor 
populare de la comune precum și 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultură sarcina de a organiza în 
așa fel munca, incit timpul de 
strângere a recoltei să fie cît mai 
mult scurtat. Stabilirea momentului 
optim de recoltare este o treabă 
importantă de care organele teh
nice agricole trebuie să se ocupe în 
mod deosebit. Controlînd. fiecare 
lan în parte, acestea trebuie să sta
bilească cînd trebuie să se recoiie- 
ze griul la o parcelă sau alta, să 
nu se aștepte pîrguirea tuturor la
nurilor și numai după aceea să se 
înceapă recoltatul.

In bătălia pentru strîngerea la 
timp și fără pierderi a recoltei, o 
atenție deosebită trebuie să se a- 
coriie s'abilirii și amenajării anilor 
și începerii imediate a treierișului. 
Comitetele executive ale sfaturilor 
populare din comunele Galda de 
los, Teiuș, Vințul de los și 'altele 
au stabilit din vreme ariile, le-au 
amenajat cu barăci, cu material 
pompieristic, panouri pentru gazeta 
de arie etc. Totodată au fost in- 
struiți delegații de batoză, respon
sabilii de arii și au fost luate mă
surile pen‘ru buna desfășurare a 
muncii culturale pe toată perioada 
muncilor de vară. Nu aceeași preo
cupare dovedesc în organizarea a- 
riilor corhitete'e executive ale sfa
turilor populare din comunele llă- 
pria, Sîntimbru, Bărăbanț șl altele, 
unde amenajarea acestora se tără
gănează nepermis. La stringerca 
recoltei toată atenția trebuie să se 
acorde, de asemenea, transportului 
cerealelor la arii, treierăril și îri- 
magazinării recoltei în timpul cel 
mai scurt, pentru a preintimpina, 
în primul rînd, pierderile de recoltă 
ce pot fi cauzate de ploi.

Asigurarea din vreme a seminței 
de calitate, constituie un principal 
mijlbc de sporire a recoltei. De a- 
ceea, conducerile întovărășirilor a- 
gricole trebuie să acorde toată im
portanța acestei probleme și să a- 
sigure strîngerea și depozitarea în 
comun a seminței încă din perioa
da de recoltare. Un bun exemplu 
în această direcție îl constituie în
tovărășirile agricole din satele co
munei Vințul de los, oare, îndru
mate de organizațiile de partid din 
întovărășiri și sprijinite de comite
tul executiv al sfatului popular din 
cru e dovedit de faptul ca materialul lemnos stă aruncat la întîmpla- re în cartea școlii, fără ca tovarășii din conducerea întreprinderii să se gîndească la improvizarea u- nor șoproane temporare pe stîlpi care să ferească cît de cît materialele de intemperii.Iată deci cîteva, probleme ce trebuie1 neapărat rezolvate. Și nu încape îndoială că conducerea șantierului va ști să le rezolve. 

De pe suprafața de orz recoltată de mecanizatori, gospodăria agricolă de stat din Galda de Jos a realizat o producție medie de 2.500 kg orz la ha.
IN CLIȘEU: Recoltatul orzului du combina.

comună, au hotărît să siringă în
treaga cantitate de grîu pentru în- 
sămînțări'e de toamnă direct de la 
arie. In acest scop întovărășiții 
și-au asigurat încăperile necesare 
pentru depozitarea sem-'nței, pe care 
le-au curățat și dezinfectat din vre
me. O deosebită preocupare pentru 
strîngerea în comun a seminței di
rect de la ar.'e și depozitarea în 
bune condiții a acesteia dovedesc, 
de asemenea, întovărășirile agrico
le din comunele Galda de los și 
Stremț. In această direcție, mai 
sînt une'e comitete executive ale 
sfaturilor populare și conduceri de 
întovărășiri ca cele din comunele 
Ighiti, Bărăbanț, Sîntimbru, Ber- 
ghin și altele, care lasă această 
importantă problemă pe planul al 
doilea.

Practica a dovedit că în sporirea 
producției agricole arăturile de vară 
au un rol important. De aceea, c- 
xecutarea arăturilor de vară se 
impune a se efectua pe toată su
prafața de pe care s-a strîns re
colta.

In raionul nostru sectorul soda- 
list-ccoperatist a crescut mult, coo
perativizarea raionului fiind termi
nată. Acest fapt a (treat toate con
dițiile pentru executarea unui vo
lum sporit de arături. Pentru a se 
executa cit mai multe arături de 
vară, o sarcină deosebită îi revine-, 
în această direcție, S.M.T.-ului care 
trebuie să organizeze schimbul II 
la un număr cit mai mare de trac
toare, dare să lucreze ziua la re
coltat și treierat, iar noaptea Ia a- 
ral. Ținînd s amă de rolul impor
tant cc-l are această lucrare în spa
s'rea producției agricole, gospodă
rire agr'co’e de stat, gospodăriile 
colective și întovărășirile agricole 
trebuie să efectueze pe o suprafață 
cît mai mare arături de vară.

In campania de recoltare, o preo
cupare deosebită trebuie să acorde 
organele de partid și de stat de ia 
comune asigurării fondului central 
de produse agricole al statului. In 
acest scop, în centrul atenției tre
buie să stea preluarea cerealelor 
contractate și cele cuvenite pentru 
muncile S.M.T. direct la arie.

In asigurarea succesului deplin 
în campania agricolă de vară, un 
rol deosebit de important îl au or
ganizațiile de partid. Cu cit. activi
tatea ior politică și organizatorică 
ce se desfășoară în rîndul mecani
zatorilor d'n G.A.S. și S.M.T., al 
colectiviștilor ■ și Movărășiților șt 
în rîndul tuturor celor ce muncesc 
în agricultură va fi mai vie, cu a- 
tit munca se va desfășura mai re
pede și mai bine, iar rezultatele vor 
fi tot mai bune.

Popularizarea largă a rezultate
lor obținute de gospodăriile colec
tive, a recoltelor b~ogate obținute 
dc acestea, pentru a convinge prin 
fapte pe ță-anii muncitori de avan
tajele muncii în gospodăria colec
tivă, ■ trebuie să stea în atenția or
ganizațiilor de bază și a comitete
lor executive ale sfaturilor populare 
de la comune.

Oameni ai muncii de pe ogoare! 
Luptând pentru asigurarea succesu
lui deplin în campania agricolă de 
vară, la întreținerea culturilor, ia 
recoltări, treieriș și arături de vară, 
aduceți o largă contribuție la asi
gurarea plinii oamenilor muncii, la 
îndeplinirea sarcinilor mari stabili
te de cel de-al III-!ea Congres al 
partidului.

blocuri.de


NOUTĂTI TEHNICE

Din tainele naturii0 insectă, care-i uluiește pe cercetătoriExistăo insectă în familia himenopterclor numită Rhyssa Persuaso- ria, a cărei înmulțire se face. în condițiile unui fenomen uluitor pentru mintea omului. Această insectă, care se aseamănă la corp cu o libelulă, atingînd la maturitate aproape 10 cm în lungime, își depune cui în larva altei insecte — Sirex — care trăiește în pădurile de pini. Pînă aici n-ar fi nimic extraordinar pentru c.ei care cunosc viața insectelor. Extraordinarul pe care nici biologii nu reușesc să-l explice constă în operația pe care insecta o face pentru depunerea acestui ou.Larva Sirexului se află undeva în interiorul unui lemn de pin care nu prezintă nici un fel de semn distinctiv la suprafață. Or, Rhyssa care se pregătește să depună ou!
-----------------

Sfaturi practice

Cum să păstrăm alimentele vara
Sînt cazuri în care, fie datorită 

unei deplasări temporare, fie lip
sei de spațiu sau, pur și simplu, 
neglijenței, nu dispunem de un 
răcitor pentru păstrarea alimente
lor pe timpul verii. In asemenea 
situații putem improviza un răci
tor în felul următor :

Introducem Intr-un cazan — 
sau într-un hîrdău — gheață jă- 
rîmițață amestecată cu sare grun- 
joasă, lăsîrtd deasupra suficient 
loc pentru așezarea alimentelor. 
Peste gheața astfel amestecată 
punem un grătar de fier sau o ta
blă găurită, iar deasupra așezăm 
ceea ce vrem să păstrăm la rece.

In cazul cînd nu dispunem de 1 
gheață, folosim numai cîrpele u- 
mezite, înfășurînd cu ele vasele , 
cu alimente sau cu băuturi șl a- ' 
șezîndu-le apoi în locuri umbrite, 
unde circulă un curent de aer. 
Trebuie să avem grijă însă să u- 
mezim din nou cîrpele cînd aces- < 
tea încep să se usuce. In modul ' 
acesta se pot păstra: brînza, tin- , 
tul, smîntîna, legumele și muică- ' 
rurile gătite, după cum se pot răci J 
orice, fel de băuturi. Explicația e , 
simplă: evaporarea apei din clrpe 1 
răcește Conținutul vasului. J

Procedeul nu e recomandabil 1 
însă pentru carnea crudă. Aceas
ta se păstrează mai bine proas
pătă, dacă o înfășurăm într-o cîr- 
pă curată peste care presarăm 
praf de cărbune și o ținem într-un 
loc aerisit. Altă metodă este de a 
o înfășură într-o cîrpă umezită în 
oțet.

Supele șl mîncărurile gătite se 
pot păstra dîndu-le în fiecare zi 
cîte o fiertură. In acest caz, însă, 
în supe nu trebuie să rămînă zar
zavaturi sau paste făinoase; aces
tea vor fi adăugate numai la ul
tima fiertură, înainte de consu
mare. Tot astfel vom fierbe din 
nou, seara, laptele pe care vrem 
să-l ținem de pe o zi pe alta. 
Laptele — de altfel ca și supele 
sau mîncărurile — se păstrează 
mult mai bine dacă-i adăugăm, la 
prima fiertură, 1-2 bucățele de za
hăr sau un vîrf de cuțit de bicar- ' 
bonai. (

O NAVĂ DIN LAMINATE DE STICLĂInginerii întreprinderii de navigație pe Dunăre în colaborare cu Institutul de cercetări în domeniul sudurii din Bratislava — R. Cehoslovacă — lucrează la construcția ținui vas unic cu motor, fastul are lungimea de 12 metri și este asamblat în întregime din laminate de
TELEFON CU„Expoziția realiză- naționale a apărut de un exponat care în mod deosebit a-
RADIO DE

Leningrad începe 
în airlnd producția în 
serie a noului aparat de 
radio portativ „Ceaika". 
Aparatul cîntărește numai 
300 gr și este alcătuit din

rilor economiei a U.R.S.S." curînd atrage

> r— prin ce mijloace nimeni nu poate deocamdată să explice — detectează cu precizie locul în care se află larva și se așază pe el. Și a- cum începe cea de-a dcua operație c.are-i uluiește pe cercetători. Cu ajutorul unui ac pe care-1 are, ca și albinele, în partea dinapoi a corpului și care nu e mai gros ca un fir de păr de cal dar care se întinde pe o lungime ce-i depășește talia, insecta reușește să găurească lemnul pinului pînă ce dă de larvă. Uneori grosimea lemnului e străpunsă pe o adîncime de 6-7 cm și insecta se chinuiește ceasuri întregi pînă reușește să ajungă la larvă. Dar cînd și-a atins ținta, cu un ultim efort ea își depune oul in corpul larvei, unde acesta va avea tot ce-i trebuie pentru a se dezvolta.

Ouăle se mențin proaspete dacă 
le acoperim cu sare de bucătărie 
sau cu rumeguș de lemn uscat. O 
a'tă metodă, ceva mai complicată, 
este de a le așeza într-un coș și 
a turna peste ele o cană de apă 
clocotită, repetînd operația după 
ce s-a scurs prima apă.

3HMOMWE ALBAIULIENE
) La Restaurantul „Dacia" din
< localitate s-a obținut recent un a- 
1 devărat record. Un singur om face 
? ceea ce nu poate face întreaga con- 
ț ducere a O.C.L. Alimentara. El 
, pompează aer în butoaiele de bere 
\ timp de aproape o zi, în timp ce
> conducerea nu e în stare să asi- 
? gure oxigenul necesar la servirea 
s berii.
> >*r Cele mal multe „floricele" din
< tot orașul nostru nu pot fi găsite în 
\ parcurile orașului. Nu! Ele se gă-

O
Cînd I. C. R. Alba nu ridică ambalajele...

— De-ar avea și podul caselor lor atitea găuri...— Tinere, nu mă ajuți și pe mine să trec ?

dinȘi mo-

sticlă. Acesta este primul prototip al unei nave de astfel de dimensiuni, e- xecutate dintr-nn material sintetic. Vasul va fi de cel puțin 5 ori mai ușor decît un vas de aceleași dimensiuni construit materiale tradiționale va fi înzestrat cu un tor de 135 Cp.
TELEVIZORtenția vizitatorilor. Este vorba de un telefon cu televizor care permite abo- naților să se vadă în timpul convorbirilor.
BUZUNAR
piese standard. Tuburile 
electronice sînt înlocuite 
cu șase semiconductori. 
Noul aparat recepționează 
unde medii și lungi.

ewt m...
de ani? Pe atunci bronz.categorii de de dinți —

...ochii vulturilor cîntăresc de două ori mai mult decît creiercle lor ?...bricele de ras au fost cunoscute și acum 3000 însă ele erau de...există unele care au 30.000 record pentru întreaga lume mailă ?...șerpii și peștii dorm cu deschiși? Pleoapele fixe ale șerpilor
melci cifră ani-ochii

Vasul amiral „Lenin" mîndria flotei sovietice, primul spărgător de gheață atomic din lume, a plecat într-o nouă cursă.

sesc pe corzo in fabricație artifi
cială. Numai că aceste „floricele" 
fac prea multă murdărie și 'cei în 
drept nu se sezisează.

★ Cea mai bogată colecție de 
buruieni nu e in clmp. Ea se gă
sește în curtea blocului „Ardealul" 
din oraș. Aici, în loc de un parc, 
locatarii (rnulți la număr) au ame
najat o grădină de... buruieni. Se 
vede treaba că tuturor de aici le 
plac, foarte mult buruienile. Nu
mai că și ele se cer uneori plivite.

Casa de odihnă „Marea Neagră" de la Eforie.
Folosirea energiei mareelor„Să transformăm energia mării în electricitate1' — această lozincă lansată de poporul chinez în 19’58 este în prezent transformată cusuc- 

ce se numește „reflex
sînt transparente; cît despre pești, aceștia n-au de loc pleoape?...cel mai blind pește este crapul? El se obișnuiește foarte repede cu omul și, dacă suni de cîteva ori înainte de a-i da hrana, deprinde repede ceea condiționat"?...în 24 de din pămînt, bambusul crește pînă la 35 de cm? In 60 de zile el atinge înălțimea de 20-22 m, pe cînd cactusul crește cu numai 1-2 cm pe an ?

ore după ce a răsărit

I>lîiiyereaL unui dulap/k fi vrut să scriu de mult. De 
aproape trei ani. Mă gindeam mai 
ttrziu că n-aș fi greșit dadă-mi în
cepeam pllngerea chiar de pe vre
mea cînd încă eram seîndură. A- 
cuin însă m-am hotărît și în plus 
sînt și împuternicit să înaintez plîn- 
gerea de mai jos. M-au împuterni
cit cele 25 de garnituri de mobilă 
tip „Sibiu" împreună cu care sînt 
și eu închis pe undeva prin atelie
rul de tlmplărle al atelierului cen
tral de reparații din Alba-Iulia.

Lucrurile s-au petrecut cam așa. 
Cu aproape trei ani în urmă, pe o 
zi cu un soare strălucitor, scindări 
fiind, am fost trecute în hala ate
lierului. Peste puține zile am aflat 
că aveam să fim todmai ce ne do- 

... și cînd secția de drumuri și poduri a sfatului popular 
raional nu repară podul de la Galda de Jos.

ces în viață. Astfel, în R. P. Chineză s-au construit cîteva zeci de hidrocentrale bazate pe folosirea e- nergiei mareelor, adică pe folosirea diferenței de nivel a apei. Intr-un golf maritim sau la gurile ținui fluviu care se varsă în mqr? se construiește un baraj. Acesta desparte golful de mare și formează un bazin de apă închis. In corpul barajului se montează turbine hidraulice cu ciclul de lucru în două sensuri.In timpul fluxului nivelul apei din mare este mai ridicat decît •', bazin. Trecînd prin deschizătm speciale ale barajului, apa intră TH bazin și pune în mișcare turbinele. La reflux apa se înapoiază în mare și rotește hidroturbinele în sens invers.,Cea tralele nergia mareelor este aceea de Dalian. Centrala din Ciaofen, construită la gurile fluviului lanțzî, a- limentează cu energie electrică suburbiile din partea de vest a orașului Șanhai.După cum au arătat cercetările, cele mai mari rezerve de energie mareeacă sînt concentrate în China la gurile fluviului Tiantanțzian (provincia Cijețian). Aici se prevede să se construiască un baraj de 20 de km, iar puterea centralei proiectate va fi de 3-4 milioane kW. In viitor, construirea de centrale hidroelectrice bazate pe înjosirea energiei mareelor va lua amploare și mai mare.

mai mare dintre fndrocen- din China care folosesc e- la

gata — răspunse un

atunci toată situația, 
din grava lipsă de 
conducerii Atelierului 

șeful atelierului irig, 
nu puteau fi term-

ream: o mobilă frumoasă in casa 
unui muncitor sau țăran muncitor.

Am apucat aici, in atelier, ce a 
drept, pe mîini harnice și in puține 
zile, primele familii erau deja înche
gate și așteptam să ne luăm locul 
cuvenit in noua noastră loduință 
Dar, vai! Ce dezamăgire. Treceau 
luni, ne înmulțeam și piuă la urmă 
am ajuns, ca In loc de o cameră 
spațioasă să ajungem să stăm ii- 
xite prin magazii, prin poduri. Au 
trecut apoi ani. Nu găseam nici o 
explicație de ce noi, fără nici o vină, 
lucrate cu atlta grijă de muncitori* 
și in plus și cu o valoare de peste 
30.000 lei să stăm neluate in sea
mă. Am aflat explicația abia cînd 
a venit un recepționer. Am auzit 
adinei toată conversația.

— Sînt gata garniturile? — în
trebă recepționerul.

— Nu sînt 
muncitor.

Se lămuri 
Explică cum 
preocupare a 
r 'n'ra! ( era 
Vereș Carol) 
nate, fiindcă muncitorilor nu li s-au 
dat vopselele pentru finisare, in- 
chipuiți-vă cit de mare a fost ne
păsarea cînd noi, in valoare de 
peste 30.000 lei să stăm din 1957 
pînă acum din prietina unor... vop
sele de 1.000 sau 2.000 lei..

Acum s-a schimbat conducerea 
atelierului, dar se vede treaba că 
din nou am rămas in părăsire. Și 
păcat ce e păcat de noi, dar păcat ‘ 
de munca oamenilor de aici, de va
loarea noastră ce stă închisă in 
magazii, păcat de răbdarea celor în 
drept care, socotesc, că ar trebui 
să-i tragă la răspundere pe cei vi- 
novați. Dar așa... să le sară vop
seaua.

UN DULAP NECĂJIT 
(pentru conformitate N. Spineanu)



VIAȚA DE PARTID
Mai aproape de sarcinile colectivului

Cel de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. pune în fața muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din ra
mura industriei materialelor de 
construcții sarcini deosebit de im
portante. Ritmul rapid de dezvol
tare a tuturor ramurilor economiei 
naționale presupune ridicarea în ur
mătorii ani a numeroase construc
ții, astfel că sporirea continuă a 
materialelor pentru aceste construc
ții se impune ca o necesitate abso
lută. Colectivul de muncă de la 
fabrica de ceramică din Sîntimbru 
al Întreprinderii „Horia" este che
mat să-și aducă și el o largă con
tribuție.

Organizația de bază din cadrul 
fabricii a reușit în ultimul timp să 
ridice pe o treaptă tot mai înaltă 
munca politică, să o pună in pasul 
sarcinilor actuale. Și, dacă în cursul 
lunii trecute sarcinile de plan 
pe fabrică au fost îndeplinite în 
proporție de 107 la sută, dacă va
loarea economiilor realizate la pre
țul de cost frece de 40.000 lei, apoi 
aceste succese se datoresc faptului 
că organizația de bază a condus 
cu competență masa muncitorilor, 
i-a antrenat prin diferitele mijloace 
ale muncii politice să desfășoare 
o întrecere socialistă plină de avînt 
mobilizator. Comuniști c'a Klein 
Carol, Farcaș Alexandru, Toth Lu
dovic și alții au fost în crimele rîn- 
duri ale întrecerii.

In cadrul muncii politice desfășu- 
' ită de organizația de bază o la
tură importantă o ocupă fără doar 
și poate agitația vizuală și scrisă 
în cadrul întreprinderii, legarea a- 
cesteia de obiectivul Concret al 
muncii. Ce b drept, biroul organi
zației de bază din cadrul fabricii 
(secretar too. Pavel Breazu.) a dis
cutat în cadrul ședințelor des
pre posibilitatea îmbunătățirii agi
tației vizuale și scrise în fabrică. Și 
de fapt au fost luate și unele mă
suri. In curtea fabricii noi fi vă
zute diferite lozinci atrăgătoare, iar 
la locurile de muncă grafice care 
oglindesc realizările fiecărei secții.

Analizind însă îndeaproape pro
blema agitației vizuale și scrise, 
trebuie arătat că ea e îndă necores
punzătoare, că e prea puțin legată 
de munca concretă din fabrică. Cînd 
intri în curtea fabricii, întîtnești ce 
e drept lozinci, dar păcatul mare, e 
că ele sînt generale. Oare, n-ar fi 
fost mult mai mobilizator dacă a- 
c. ste lozinci ar fi fost legate pe sec
ții' \le specificul muncii fiecăruia, 
de sarcinile ce le are de îndeplinit? 
Categoric că da. Și de acest aspect 
al agitației vizuale organizația de 
bază va trebui să se ocupe cit mai 
repede. Apoi, organizația de bază a 
scăpat complet din vedere și alte 
forme ale agitației vizuale, cum 
sînt vitrina de agitație, foto-gaze- 
iele, oglinda secției, etc.

Nici organul de presă al organi
zației de bază nu-și desfășoară ac
tivitatea la nivelul sarcinilor. Arti
colele nu se schimbă la timp și înSectorul zootehnic—principalul mijloc de venituri

’Colectiviștii din Berghin se rnîn- 
■ăresc cu rezultate frumoase, obți
nute în toate domeniile de activi
tate. Pe lingă culturile de cereale, 
ale căror recolte an de an sînt tot 
mai mari, colectiviștii acordă toată 
atenția și dezvoltării creșterii anima
lelor și îndeosebi a vacilor de lapte.

De unde în anul 1954, la înfiin
țare, gospodăria nu poseda nici un 
fel de animale mari, ca urmare a în
tăririi economicelor ganizatorice, a- 
ceasta la sjîrșitul anului treat a 
ajuns să aibă 26 taurine, din care 
9 vaci de lapte, revenind 5 vaci la 
100 ha teren agricol. In prezent nu
mărul de vaci în gospodărie a a- 
juns la 32 capete, procentul de vaci 
la 100 de hectare fiind de 16 cape
te, iar numărul total de bovine a 
atins în acest an cifra de 51 ca
pete. Dar colectiviștii din Berghin 
au obținut rezultate bune și în ri
dicarea productivității animalelor.

Prin selecționarea permanentă a 
vacilor, a înlocuirii celor necores
punzătoare cu vaci de rasă, cu pro
ducție sporită de lapte, prin furaja
rea rațională a acestora, colecti
viștii Luister Martin și Ludvig Mar
tin, mulgători, au reușit să obțină 
o producție medie de peste 2.500 

■litri lapte de fiecare vacă furajată. 

plus sînt și acestea generale. De 
pildă, la gazeta de perete sînt doar 
două articole, și acestea din luna 
mai. Acest lucru dovedește cu toată 
puterea că membrii biroului orga- 
m zaț iei de bază, deși trec în fiecare 
zi de zece ori cel puțin pe lingă 
gazetă, nu acordă atenția cuvenită, 
nu trag cu seriozitate la răspunde
re colectivul de redacție al gazetei 
(responsabil tov. Rațiu V.) Vor
bind despre agitația scrisă, irebuie 
arătat că organizația de bază nu a 
îndrumat în suficientă măsură nici 
organizația U .T.M. care, de aseme
nea, dovedește un slab interes pen
tru activizarea punctului de control 
U.T.M. din cadrul fabricii.

Biroul organizației de bază folo
sește apoi în mică măsură ziarul. Pre
sa de partid dezbate în coloanele sale 
problemele cele mai arzătoare, pro
bleme ce stau în fața poporului 
muncitor. Ziarul este mijlocul prin 
care partidul vorbește zilnic cu 
masele. Organizația de bază de 
aici, însă, neglijează nejustificat 
răspîndirea presei în rîndul munci
torilor din fabrică, din care cauză 
numărul celor abonați la ziare e 
mult sub posibilități. De asemenea, 
activitatea agitatorilor în folosirea 
presei, organizarea lecturii cu glas 
tare a ziarului sînt probleme pe 
care biroul organizației de bază le 
scapă din vedere nejustificat.

Am arătat aici cîteva aspecte pri
vind preocuparea organizației de 
bază de la fabrica Sîntimbru pen
tru îmbunătățirea agitației vizuale 
și scrise. Așa după cum s-a văzut, 
există încă o seamă de lipsuri pe 
care biroul organizației de bază va 
trebui să le lichideze. Va trebui să 
lege mal strîns agitația vizuală șl 
scrisă de sarcinile Concrete ale co
lectivului și atunci cu siguranță re
zultatele vor fi și mai bune.

Producția frumoasă de lapte va
lorificată prin comerțul de stat, pe 
bază de contract, aduce colectiviș
tilor un venit lunar de peste ll.COO 
lei, ceea ce înseamnă că venitul a- 
nual de la vaci realizat numai de 
pe lapte, trece de 1301000 lei. Dacă 
socotim însă si venitul rezultat din 
creșterea tineretului bovin și valo
rificarea animalelor contractate, ve
nitul anual este cu mult mai mare.

Acordind o atenție deosebită dez
voltării permanente a fermei de 
vaci, colectiviștii din Berghin, care 
în acest an au cumpărat, cu spri
jinul statului, 20 de vaci de rasă, 
au obținut de la acestea viței bine 
dezvoltați și, pe baza hotărlrii adu
nării generale, toate vițelele obți
nute de 1a cele mai productive vaci, 
au fost reținute pentru prăsită. A- 
ceastă măsură de sporire a fermei 
de vaci din producție proprie dă 
posibilitate co’ectiviștilor ca în ur
mătorii ani să-și dubleze și să-și în- 
trei'ască numărul de vaci din fermă.

O altă măsură aplicată de colec
tiviști, care contribuie la ridicarea 
productivității animalelor este hră- 
nirea vacilor cu nutreț murat și de 
bună calitate. In acest scop, pe lin
gă cele 70 tone de fin cultivat, co
lectiviștii vor însilcza porumb în

S-au deschis taberele
La Valea Dosului

Undeva, aproape de izvoarele A tri
polului, intr-un colț pitoresc al na
turii, este situată tabăra de pionieri 
și școlari —Valea Dosului. Aici, zile
le trecute, cînd a avut loc deschiderea 
în cadru feHiv a taberei, pionierii 
și școlarii au trăit c'lipe de neuitat. 
Inațarea drapelului în sunet de 
tobă și trompete, jocuri și demon
strații sportive, feericul foc de ta
bără cu cîntece și povestiri 'au im
presionat deosebit pe gazdele taberei.

Celor 115 pionieri și școlari, fii 
de muncitori, funcționari și colec
tiviști din raioanele Alba, Sebeș și 
Hunedoara, le sînt create aici prin 
grija partidului toate condițiile pen
tru a-și petrece cît mai plăcut și 
cit mai folositor zilele lor de va
cantă.

Coresp. MIHALȚ AN IOAN

La Tăuți
In tabăra de pionieri și școlari 

de la Tăuți, sat de munte, situată 
într-un minunat cadru pitoresc de 
natură, viața pulsează din plin. 
Peste 100 de pionieri și școlari, ti
nere mlădițe, viitori constructori ai 
unei vieți tot mai luminoase și mai 
fericite, își petrec în tabără o va
canță plăcută.

Programul taberei, întocmit după 
un plan de muncă bine gîndit, în 
concordanță cu vlrsta participanți- 
lor și specificul regiunii, cuprinde 
excursii și vizite în împrejurimi, 
concursuri ghicitoare și de orienta
re turistică, șezători și plăcute 
seri de poezie și înălțătoare cîntece 
patriotice. Desfășurarea acestuia, 
sub îndrumarea atentă a instructo
rilor și pedagogilor cu expe
riență și dragoste, asigură desfășu
rarea unei activități cît mai frumoa
se, cu rod educativ cit mai bogat.

Cu multă voioșie, pionierii disci
plinați și talentați da Muntoiu loan, 
Pavel Lucia, Huiban Gigei, Jucă- 
lea Tatiana sînt în fruntea acțiu
nilor pionierești de tabără.

De la Tăuți din tabără de la pio
nieri și școlari, iau acum zilnic 
drumul spre orașele și satele din 
regiune scrisori cu vești la cei dra
gi, cu vești și impresii despre viața 
lor frumoasă, despre zilele plăcute 
din tabără.

Jocul de volei 
este unul din spor
turile preferate ale 
pionerilor și școla
rilor din tabăra de la 
Tăuți.

faza de coacere lapte-ceară de pe 
O' suprafață de 15 hectare, asigurînd 
cite 10 tone nutreț murat de fie
care vacă furajată, ceea ce va con
tribui la as'gurarea unei producții 
sporite de lapte.

Pentru a se asigura condiții cît 
mai bune de adăpostire a vacilor 
de lapte, îndrumați de organizația 
de bază și sprijiniți de domiteiul e- 
xecutiv al sfatului popular din co
mună, colectiviștii au construit un 
grajd pentru 50 de capete și au 
strîns o bună parte din materiale 
pentru a construi încă un grajd.

Pe lingă ferma de vaci, colecti
viștii din Berghin mai posedă o 
turmă de aproape 500 oi, care au 
adus gospodăriei în acest an, prin 
valorificarea Unei, laptelui și a miei
lor, un venit de peste 40.000 lei.

Stimulați de prevederile sarcini
lor pușe în fața crescătorilor de a- 
nimale de cel de-al IlI-lea Congres 
al partidului, colectiviștii din Ber
ghin sînt hotărîți să lupte pentru a 
realiza o producție de 2.800 litri 
lapte de fiecare vacă furajată, să 
ajungă la un număr de 20 vaci de 
fiecare sută de hectare, fiind con
vinși că în acest fel vor contribui 
la aprovizionarea pietii cu mai mul
tă carne și lapte, vor face să creas
că tot mai mult puterea economică 
a gospodăriei și bunăstarea colec
tiviștilor.

Pentru o bună aprovizionare a pieții cu legume și fructe, U.R.C.C.Alba a deschis un nou magazin de desfacere în orașul nostru.
IN CLIȘEU: Aspect din noul magazin.

Sprijinul nostru campaniei de recoltareGăldenii, sînt oameni harnici și pricepuți în rostuirea pămîntului. Dovadă stă rezultatul muncii lor. Acum un an, ca și-n urmă cu doi- trei, gospodarii de aici și-au Îngrămădit În magazii bogate roade. „Secretul"? Este cunoscut -de toți. Marea bătălie pentru recoltare n-au amînat-o niciodată. O zi, un ceas favorabil strîngerii recoltei l-au folosit, :Și-n acest an, pentru asigurarea succesului campaniei de recoltare, s-au luat din vreme măsurile necesare, repararea utilajului de transport, fixarea și amenajarea ariilor, etc. Și, cînd grîul a dat În pîrgă, secerișul a început.Nouă, activiștilor culturali din comună, practica anilor ce-au trecut ne-a arătat că de o muncă culturală dusă în sprijinul mobilizării fiecărui om al muncii din agricultură, orientată spre scurtarea perioadei de recoltare și fără pierderi, constituie o reală contribuție la sporirea producției de cereale.Conștienți de rolul, de sarcinile ce ne revin înainte și pe timpul recoltatului, avînd și experiența anilor trecuți, am organizat în sprijinul acestuja o serie de acțiuni culturale. Cu puțin timp în urmă, au fost susținute două conferințe legate de campania de recoltare în care s-a arătat cetățenilor importanța recoltării la timp, punîndu-se accent pe recoltarea griului în pîrgă, pentru evitarea pierderilor de boabe.Ținînd cont de faptul că anotimpul de vară — respectiv timpul recoltatului — este mai puțin favorabil lecturilor, biblioteca noastră a fost orientată bine — ca de altfel și-n anii trecuți — la selecționarea și distribuirea cărților. Au fost date astfel țăranilor muncitori cărți literare' cu caracter agricol și bro
♦♦♦♦♦♦Din experiența bibliotecii comunale din TeiușCălăuzindu-se după luminoasa învățătură marxist-leninistă, care a- rată că de gradul de cultură al poporului muncitor depinde în marc măsură posibilitatea de a răspunde cu cinste sarcinilor mărețe ce stau în fața celor ce muncesc, bibliotecarii din raionul nostru își îndeplinesc cu conștiinciozitate sarcina de onoare ce le revine în ridicarea continuă a nivelului cultural al cititorilor.Ținînd seama de sarcinile actuale ce stau în fața noastră, biblioteca comunală din Teiuș a depus o rodnică activitate în scopul realizării sarcinilor concursului bienal „biblioteca în slujba construcției socialiste". Astfel, întrebuinfînd forme variate de muncă, bibliotecara Naghi Tatiana, deși nouă în această muncă, sub îndrumarea bibliotecii raionale și prin însușirea celor predate la seminariile organizate de către Secția de învățămînt și cultură, a reușit ca în cursul semestrului I al anului curent să înscrie în fișele bibliotecii un număr de 764 cititori. Cu ajutorul expozițiilor de cărți, panourilor, prezentărilor de cărți, a listelor de recomandări- afișate la locuri vizibile, cărțile din bibliotecă au fost popularizate în așa fel îneît la finele semestrului I au fost citite peste 9.400 cărți și broșuri din toate ~do- nteniilei.Cărți ca Povestea unei mame, de 

șuri agrotehnice, lecturi scurte, care stîrnesc interesul cititorului și-l călăuzește pe drumul metodelor noi de lucrare a pămîntului.Pe timpul treieratului, căminul cultural, sprijinit de organizația U.T.M. și de comisia de femei din comună, va prezenta la arii scurte programe artistice în care își vor da concursul brigada noastră artistică de agitație, echipa de dansuri, solișți_ vocali și recitatori, etc. De asemeriea, în pauzele ivite pe arii, cadrele didactice vor citi din presa noastră rezultatele obținute in campania _de recoltare de țărănimea noastră muncitoare, iar un colectiv de conferențiari va vorbi oamenilor despre importanța predării la timp a produselor contractate cn statul, despre importanța a- cliizițiilor, a muncilor S.M.T. și altejle.Pe cele cinci arii ale comunei vom instala panouri și grafice, prin care vom scoate în evidență fruntașii în munca de recoltare, de transportarea grîfielor la arie, fruntașii în predarea cerealelor contractate, vom scoate de asemenea în evidență recoltele bogate obținute de unitățile socialiste.Vom orienta în așa fel munca culturală, îneît paralel cu ’îndemnul spre strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei să mobilizăm țărănimea muncitoare pe drumul belșugului, gospodăria colectivă.îndrumați și sprijiniți de comitetul comunal de partid, noi, activiștii culturali, vom desfășura o susținută muncă culturală pentru mobilizarea țărănimii muncitoare la lupta pentru scurtarea perioadei de recoltare, aducînd astfel o mare contribuție la sporirea producției de cerealei. PĂCURAR AUREL directorul căminului cultural Galda de Jos
Vaida; Organizarea și retribuirea muncii în G.A.C., Opere de M. Șa- doveanu, Mama, de Gorki; Enigma Otiliei, de Gh. Călinescu; Născuți în furtună, de Ostrovski și altele au fost citite de un număr mare de cititori.Un rol deosebit în atragerea cititorilor spre bibliotecă l-au avut organizarea consfătuirilor, concursurilor literare, prezentarea recenziilor, a serilor literare și de basme pentru copii și altele, manifestări organizate cu mult interes și răspundere de către colectivul voluntar al bibliotecii, cvidențiindu-se în această muncă activiștii voluntari Zoe Barbu și Marcela Știrban.O deosebită grijă acordă bibliotecara Naghi Tatiana și celor 25 certuri de citit existente în comună, împrospătarea acestora cu cărți noi, îndrumar.'a permanentă sînt sarcini de care tovarășa Naghi _se achită cu toată răspunderea.Pentru interesul depuis în muncă, atît în ce privește pătrunderea c.ă-ții în mase, întreținerea localului de bibliotecă cît și prin respectarea cu strictețe a programului și justa comportare față de cititori, tovarășa Naghi este una dintre cele mai apreciate bibliotecare din raionul nostru, avînd totodată și cele mai bune rezultate în muncă.CIMPEAN LIVIA Biblioteca raională Alba-Iulia



39 de ani de la revoluția?populară din Mongolia

Opinia publică $i presa internațională 
condamnă noul act agresiv al S.U.A.ROMA (Agerpres). — Opinia publică italiană a primit cu mare neliniște știrea că deasupra teritoriului sovietic a mai fost doborît un avion american de spionaj.Noua acțiune provocatoare anti- sovietică, săvîrșită de Statele Unite, scrie ziarul „Unita", dovedește că „Pentagonul" se încăpățînează în promovarea unei politici agresive.Ziarul publică extrase amănunțite din notele de protest sovietice, a- dresate guvernelor S.U.A., Angliei și Norvegiei, subliniind că noul caz de „piraterie în aer" se va repercuta serios asupra situației internaționale.Ziarul „Paese" declară că „Noua încălcare scandaloasă" a spațiului aerian sovietic riscă să provoace o criză profundă în sînul N.A.T.O., deoarece aliații Statelor Unite urmăresc cu îngrijorare mereu cres- cîndă activitatea de provocare pe care o desfășoară cu încăpățînare Pentagonul.

-ir
NEW YORK (Agerpres). — Re

latările despre conferința de presă 
a lui N. S. Hrușciov au făcut să

Manifestații de protest împotriva presiunilor S. U. A.
MEXICO CITY (Agerpres). , — 

După cum relatează agenția UPI, 
la 12 iulie circa 5.000 de- si ude nț i 
au manifestat în marea piață a 
Constituției din capitala mexicană 
împotriva presiunilor exercitate de 
guvernul S.U.A. asupra guvernului 
mexican, în problema relațiilor sale 
cu Cuba.

La 9 iulie, Departamentul de Stat 
a cerut „explicații" ambasadorului 
mexican la Washington în privința 
declarației făcute în parlamentul 
mexican de Emilio Sanchez, pre
ședintele comitetului permanent al 
Congresului, care, în aplauzele ce
lorlalți parlamentari, exprimase 
simpatia poporului mexican pentru 
cauza dreaptă a poporului Cuban 

treacă pe planul 2 în presa ameri
cană toate celelalte evenimente, in
clusiv congresul partidului demo
crat. Sub un titlu pe întreaga pa- 
g'nă: Hrtișciov arată că 2 piloți au 
recunoscut că au avut de îndeplinit 
o misiune de spionaj". „New York 
World Telegramm and Sun" publi
că o amplă informație a corespon
dentului său din Moscova despre 
conferința de presă a hu N. S. 
Hrușciov.

Ziarul, publică textul integral al 
declarației lui N. S. Hrușciov. Zia
rul „New York Post" publică ur
mătorul titlu mare pe în'reaga pa
gină: „Hrușciov aduce acuzații 
S.U.A. pentru incidentul cu avio
nul". Posturile de radio șl televi
ziune americane redau mereu scur
te știri despre conferința de presă 
a lui N. S. Hrușciov.

Agenția United Press Internatio
nal anunță că declarația pripită a 
secretarului ,Casei Albe pentru pro
blemele presei, Hagerty, în care 
acesta a încercat să nege fără nici 
un temei faptul că un avion ameri
can a zburat deasupra apelor teri
toriale sovietice, a provocat „uimi
re" la W ashington.
---------------- «•♦♦♦♦♦----------------

In Mexic

în lupta sa împotriva imperialismu
lui n~rd-america.n. Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului (le Stat, 
Lincoln White, a declarat cu acest 
prilej că guvernul S.U.A. face „cer
cetări" pentru a stabili dacă decla
rația lui Sanchez reprezintă șt 
punctul de vedere al guvernului 
mexican, iar președintele Eisenho
wer, care se află la Newport, a 
cerut să fie ținut la curent cu 
„evoluția din Mexic".

Manifestanții, care au demonstrai 
și în fața ambasadei S.U.A. strigind 
„Cuba da, yankeii nu", au ars un 
drapel american. Poliția a atacat 
pe demonstranți cu bombe lacrimo
gen? și a arestat 7 persoane; mai 
multe persoane au fost rănite.

Presiun'le exercitate de guvernul

Un nou complot 
împotriva tinerei 
Republici CongoLEOPOLDVILLE (Agerpres).— Participanții la complotul colonialist împotriva tinerei Republici Congo își continuă acțiunea murdară.După cum relatează corespondentul din Elisabethville al agenției United Press International, primul ministru al provinciei Katanga — una din cele 6 provincii ale statului Congo — Chombe, a declarat la 11 iulie că provincia se separă de Congo și se proclamă „independentă". Chombe a subliniat în declarația sa că această independență înseamnă o strînsă colaborare cu Belgia și a cerut guvernului belgian să continue să-i acorde ajutor militar, financiar și tehnic. In relatarea agenției se arată că „in expresii foarte confuze" Chombe a încercat „să fundamenteze" separarea provinciei Katanga de Congo, că în parlamentul provinciei Katanga nu a fost pusă la vot a- ceastă problemă și că în general parlamentul nu s-a întrunit înainte ca primul ministru să fi făcut dec cjarațja.

american asupra Mexicului au slîr- 
nit proteste numeroase în rîndurile 
opiniei publice mexicane. Federația 
muncitorilor din districtul Mexico 
City a trimis lui Emilio Sanchez o 
telegramă exprimînd „sprijinul ab
solut" față de declarația sa de spri
jinire a cauzei Cubei. Declarații în 
aceleași sens și de protest împotriva 
atitudinii S.U.A. au mai făcut par
tidul naționalist mexican, mai multi 
membri pi Camerei deputaților, Jo
se Mariâ Martinez, secretar general 
al Uniunii muncitorilor tun indus
tria zahărului. Ziarul „Diario de 
Mexico" scrie că „popoarele Ame
rica Latine se solidarizează cu po
porul cuban și îi aCordă sprijinul 
lor".

Industria R. P.
Anul acesta industria R. P. Mon

gole va da o producție în valoare 
de 590,4 milioane tu gri al și va 'de
păși volumul producției globale din 
anul trecut du 35,3 la sută.

Planurile de producție pe anul 
curent prevăd sporirea considera
bilă a extracției de cărbune, a 
producției de energie electrică, ma
teriale de construcție, obiecte de 
uz casnic, produse alimentare. A- 
nul acesta R. P. Mongolă va primi 
pentru prima dată hîrtie și case 
prefabricate de producție proprie, 
întreprinderile de panificație puse 
recent în funcțiune vor produce în 
anul curent pentru nevoile popu
lației 30..500 tone de făină. Indus
tria mongolă va da anul acesta și 
primele 210.000 m de țesături de 
lină.

Succese în
In prezent în R. P. Mongolă e- 

xistă 389 cooperative-uniuni agri- 
Cple, 39 stațiuni de mașini folosite 
în zootehnie care deservesc coopera
tivele și 25 gospodării agricole de 
stat.

încheierea cooperativizării gos
podăriilor de arați a determinat vic
toria relațiilor socialiste de produc
ție, a proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție în loate

La uniunea agricolă „Un Somona
Uniunea agricolă a araților „Lun 

Somona" este situată la 130 km de 
Ulan-Bator. Automobilele, care se 
îndreaptă spre regiunile apusene ale 
țării trec pe lîngă gospodăria cen
trală a uniunii agricole și adesea 
fac aici o oprire. Călătorii pot lua 
masa la cantină, pot cumpăra ali
mente sau alte mărfuri la magazin 
și la librărie, pot face baie, pot vi
ziona filme la clubul uniunii. Aici 
funcționează și o școală de șapte 
ani la care învață peste 400 de c- 
levi. Școala are și internat astfel 
incit părinții — crescători de ani
male, nu trebuie să poarte grija co
piilor lor. Aici funcționează și 
puncte medicale și veterinare, un 
atelier al cooperației meșteșugărești.

Uniunea agricolă a fost înfiin
țată in 1953 ând 17 crescători de 
animale s-au unit și au socializai 
cîteva sute de vite. In prezent u- 
niunea agricolă are peste 870 de 
membri, iar în turma obștească se. 
numără 50.000 de capete. Uniunea 
agricolă se ocupă în special cu 
creșterea animalelor, anul trecut 
insă a început să se dezvolte și a-

Mongole în 1960
Datorită lărgirii producției la în

treprinderile industriei ușoare, ali
mentare, producția de încălțăminte 
de piele va crește de 1,5 ori; va 
crește considerabil producția de 
carne, unt, săpun.

Anul acesta producția globală a 
cooperației meșteșugărești va creș
te cu 54 la sută din care producția, 
de confecții — pu 24 la sută, pro
ducția întreprinderilor de prelucra
re a lemnului — cu 8,3 la sută. In 
anul 1960 vor fi puse în funcțiune 
o mare tipografie, al patrulea grup 
generator la termocentrala din U- 
lan-Bator, noi mine carbonifere in 
regiunile Uburhan, Gobi și Suhe 
Bator, un combinat de morărit la 
Harhorin.

agricultură
ramurile economiei naționale a 
R. P. Mongole.

A crescut considerabil înzestra
rea tehnică a agriculturii. In com
parație cu 1957 numărul tractoare
lor, combinelor, remorcilor, insta
lațiilor de aspersiiuie și altor mij
loace tehnice a cresdu't de 3-5 ori. 
In prezent, sînt integral mecani
zate aratul, lucrările de iiisămîn- 
țare și de recoltare.

gricultura. In 1959 ea a îndeplini 
cu 117,4 la sută sarcinile de stat 
cu privire la sporirea efectivului de 
vite, proprietate obștească.

Prospectări geologiceAnuZ acesta două mari expediții 
geologice și 27 echipe de geologi- 
prospectanți vor executa lucrări de 
exp'orare a zăcămintelor de căr
buni, de materie primă pen rit ci
ment, de materiale de construcții șl 
alte minerale utile in reglun.le cen
trale și nordice ale R. P. Mongole, 
precum și de-a lungul arterei fero
viare transmongo’e.

In regiunile Uburhan, Gobi, 
Hi’bsurgul. Suho-Bator si Se- 
lenghi se vor prospecta zăcă
minte de cărbuni și minereu 
de fier. Vor continua de ase
menea lucrările de prospectare a'ți- 
țeiului în apropiere de exploatările- 
petrolifere de la Dzun-Bain.

ANUNȚURI
^lliiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^

Din țara constructorilor comunismului

Un oraș electricAcest oraș se construiește la cercul polar și într-adevăr el va fi un oraș electric. Pe acoperișurile caselor sale nu va exista nici-un coș, în oraș nu va . exista nici o sală de cazane.Orașul a fost proiectat la Moscova și i s-a dat numele de Mirnîi. El se construiește în apropiere de zăcămintele diamantifere din Iaku- ția, care după cum se știe, sînt cele mai mari din. lume.Ce reprezintă acest oraș și de ce este numit el „oraș electric"?De îndată ce în Iakuția au fost descoperite marile zăcăminte de diamant și s-a început exploatarea lor, la Moscova a și început proiectarea — inițial a unei așezări muncitorești, iar apoi a unui oraș.Dar la fața locului s-au ivit greutăți neprevăzute — cum se a- legea un loc pentru oraș se constata că acolo nu se poate construi — subsolul ascundea bogății incalculabile. Astfel, amplasarea viitorului oraș s-a schimbat de cîteva ori.In cele din urmă, s-a găsit un loc potrivit și, pentru prima oară în nordul Uniunii Sovietice, s-au început construcții de o amploare uriașă.Orașul Mirnîi este calculat pentru o populație de peste 15.000 de locuitori. Lucrările se desfășoară după aceleași metode ca și la Moscova, Leningrad, Kiev. Pe șantiere sînt folosite toate realizările moderne ale tehnicii construcțiilor, iar prin confortul lor, locuințele vor întrece în multe privințe pe cele din capitală. In primul rînd în a

ceste locuințe nu vor fi sobe și baterii de apă — pretutindeni se prevede încălzirea electrică. Și nu numai în case. Tot ce trebuie încălzit în acest oraș, va fi încălzit electric, chiar și conductele de apă și canalizare.De unde va lua orașul o cantitate atît de mare de energie electrică? El o va primi de la hidrocentrala ce se construiește pe rîul Viliui.Mirnîi va consuma anual 500 milioane kWh de energie electrică. Din această cantitate, circa 80 la sută va fi folosită la încălzit. A- ceasta va reveni însă mai ieftin de- cît dacă orașul ar trăi pe baza combustibilului solid adus din altă parte.La proiectarea orașului Mirnîi s-a ținut seama că spre toate edificiile, publice să ducă drumuri cit mai scurte, iar fiecare microraion să asigure atît adulților, cît și copiilor condiții de viață cît mai liniștite. De pildă, autovehiculele! vor circula numai pe laturile exterioare ale a- cc-stor raioane.Firește orașul va fi înzestrat cu un număr suficient de spitale și ș-'oli, grădinițe de copii și creșe. Vor exista de asemenea un club, o bibliotecă, un cinematograf, terenuri de sport, un stadion și chiar și baze nautice cu băi, iar în timpul iernii — pîrtii de schi. S-a p_re văzut construirea unei pieți colhoznice acoperite, a unor garaje colective și a multor altor lucruri care vor asigura locuitorilor din orașul diamantelor o viață confortabilă.

Proiectanții orașului s-au îngrijit să ușureze și munca gospodinelor. In afară de numeroasele braserii, restaurante, magazine, bufete, aici se va organiza o întreprindere cu totul originală — în Mirnîi nici un bucătar sau gospodină nu va trebui să se ocupe de curățirea legumelor, de tăierea cărnii și a peștelui. La un centru special se va organiza curățirea cartofilor și legumelor, transformarea cărnii și peștelui în semifabricate.Proiectanții au rezolvat și o altă problemă importantă: crearea tie spații verzi în acest oraș polar. Specialiștii din Leningrad au găsit metode de cultivare a copacilor în această zonă. Astfel, orașul Mirnîi, cu toate condițiile climaterice aspre va fi împodobit cu verdeață.Deosebit de grea s-a dovedit a fi problema aprovizionării cu apă și a canalizării în zona înghețului veșnic. Dar și această problemă a fost rezolvată cu succes. In apropierea orașului, pe rîul Ircliah, s-a și construit un lac de acumulare cu un debit de 15 milioane metri cnbi de apă. S-a proiectat și un al doilea lac de acumulare și, cînd acesta va fi construit, locuitorii orașului vor avea apă din belșug.Cum va fi construită rețeaua de conducte de apă și de canalizare dacă înghețul veșnic ajunge în a- ceastă regiune pînă la adîncimea de 300 metri? Țevile conductelor de apă și ale canalizării vor fi instalate în canale de beton armat așezate la o adîncime de1 1,5 metri. Prin aceste conducte va curge apa încălzită de curentul electric. Ea va fi încălzită la prima stație de ridicare și la stațiile de purificare. La început curățirea apei se va efectua prin metoda obișnuită, iar a- poi instalații speciale, extrăgînd o

zonul din aer, îl vor amesteca cu apa curățată. In felul acesta se va obține o apă curată și gustoasă.A fost rezolvată cu succes și problema transportului. De la portul Muhtui de pe Lena se construiește pînă la Mirnîi o autostradă de 230 km.In prezent pe marele proiect al „orașului electric" cvartalele sînt marcate cu culori diferite — cu negru cele construite sau în stadiu final, cu albastru — cele care vor fi gata în 1962, cu albastru închis — cele care vor fi date în folosință în 1963.„Orașul electric" crește rapid. In prezent aici trăiesc și muncesc 10.000 de oameni. Mtiîți dintre ei locuiesc încă în locuințe, prov'zorii dar foarte curînd ei vor sar ători mutarea în casele noi.
întreprinderea Forestieră Sebeș
recrutează candidați care să participe la concursul de burse 
acordate de întreprindere pentru institutele de învățămînt 

■ superior.
Cei ce doresc să participe la examen vor trebui să aibă 

următoarele studii:
b — să fie absolvenți ai unei școli de cultură generală 
j. cu examenul de maturitate;

absolvenți cu examen de maturitate ai școlilor pentru 
tineretul muncitoresc și sătesc, ai școlilor serale sau fără 
frecvență.

— absolvenți cu examen de diplomă ai fostelor școli 
medii tehnice, ai școlilor pedagogice sau posesori ai diplo
mei de bacalaureat ;

; — absolvenți ai facultăților muncitorești cu certificat
de absolvire.

Lămuriri suplimentare se pot primi de la Serviciul cadre- 
= personal al întreprinderii Forestiere, cu sediul în Sebeș, str. Dr. 
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1SFflTUL POPULAR | 
| flL ORAȘULÎJI ALBA iulia | 

g aduce la cunoștința ge- g 
Ș nerală că în ziua de 23 g 
g iulie se va ține la Alba g 
| Iulia TÎRG DE ȚARĂ DE g 
g VITE, iar în ziua de 26 g 
| iulie TÎRG DE MĂRFURI, g 
= Sînt invitați a participa = 
g pentru desfacerea mărfu- g 
g rilor și produselor, unită- g 
= țile comerțului de stat, = 
= ale cooperației, întreprin- = 
g derile de industrie locală, g 
= cooperația meșteșu- =
g gărească, gospodăriile g
g agricole colective și g
= producătorii agricoli. =
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