
Arături adinei de vară 
pe suprafețe cit mal mari

Paralel cu recoltarea cerealelor 
păioase și a leguminoaselor timpu
rii, se pun bazele recoltei pentru a- 
nul viitor prin efectuarea lucrărilor 
de pregătire și fertilizare a solu
lui.

Arăturile de vară făcute la timp 
și de bună calitate asigură desfă
șurarea activă a proceselor biochi
mice în stratul arabil. Prin afînarea 
solului se înmulțesc microorganis
mele și crește mult activitatea a- 
cestora. Astfel, o arătură de vară 
mărește cantitatea de săruri mine
rale cu azotat de 2-6 ori, în funcție 
de tipul de sol. Prin arăturile de 
vară se creează condiții pentru în- 
magazinarea și păstrarea apei pro
venite din ploi.

Din numeroase exemple, reiese că 
arăturile de vară dau mari sporuri 
de recoltă. Pe solul cernoziom, bu
năoară, pe o perioadă de mai mulți 
ani, datorită arăturilor de vară fă
cute în fiecare an, sporurile de re
coltă, la grid de toamnă, au variat 
de la 145-1.015 kg la hectar: pe so
lul brun roșcat de pădure de la 347 
kg pînă la 1.445 kg la hectar; iar 
pe podzol de la 195 kg la 990 kg la 

Jiectar, față de recoltele obținute pe 
(genurile arate numai înainte de 

semănat.
Recoltele obținute pe terenurile a- 

<■3(0 din vară sînt și calitativ supe
rioare. Și în această privință expe
riențele au demonstrat că se poate 
realiza o cantitate dublă de protei
ne la hectar de grîu, față de recol
tele de pe terenurile arate numai 
înainte de semănat. Aceasta înseam
nă că făina de grîu este imai boga
tă în proteine și pîinea mai hrăni
toare.

Toate aceste efecte binefăcătoare 
a arăturii de vară se pot realiza nu
mai dacă lucrarea este de bună 
calitate. O arătură de bună calitate 
se face atunci cînd în stratul ara
bil este umiditate în cantitate mij
locie, cînd brazda se mărunțește și 
se așază fără să rătnînă goluri de 
aer, iar suprafața arăturii este ne
tedă.

După executarea arăturii de vară, 
terenurile pot fi folosite pentru se
mănatul celei de a doua culturi, 
pentru semănăturile de toamnă sau 
pentru cele de primăvară.

Arăturile pentru însămînțarea ce
lei de-a doua culturi se vor executa 
pentru toate tipurile de sol la adîn- 
cimea la care nu se scot bulgări 
mari. Plugurile trebuie obligator să 
lucreze în agregat cu grapa stelată 
pentru sfărîtmarea bulgărilor mici, 

Anetezirea arăturii și stabilirea unui 
‘c'dntact strîns între sol și resturile 
vegetale îngropate.

Odată cu executarea arăturii, se 
încorporează, în limita posibilități
lor, îngrășăminte minerale și în mod 
deosebit cele de azot, folosindu-se 
la hectar 70-100 kg azotat de amo
niu.

Ca a doua cultură trebuie semă
nat porumb pentru masă verde. 
Gospodăriile colective și de stat tre
buie să însămînțeze suprafețe cit 
mai mari, pentru a asigura baza 
furajeră necesară și o rezervă de 
furaje.

Bine s-au orientat în această di
recție gospodăriile colective din Vin- 
tul de Jos, Mihalț, Cistei și Galda 
de Jos care, paralel cu recoltarea 
păioaselor, au executat și arături a- 
dînci de vară pe însemnate supra
fețe de teren. Sînt însă și unele gos
podării colective care, deși au re
coltat mari suprafețe de păioa
se, ca Șard, Micești, Ighiu și 
altele, pînă la 25 iulie au executat 
arături adînci de vară pe suprafețe 

foarte mici sau chiar de loc. A- 
ceste unități agricole trebuie să ia 
măsuri urgente pentru a intensifica 
ritmul și la arăturile adînci de vară.

Arătura de vară se execută mai 
ușor și eficiența crește, dacă se face 
la 2-3 zile de la recoltare. Pînă la 
toamnă, la semănat, arăturile se 
mențin curate de buruieni și afinate 
la suprafață, fie prin lucrări cu 
grapa cu discuri în agregat, cu gra
pa stelată, fie cu grapa cu colți re
glabili în agregat și eventual cu 
cultivatorul.

In cazul cînd îngrășămintele nu 
se pot administra odată cu arătura 
de vară, ele se vor răspîndi în tim- 
ohI lucrărilor premergătoare semă
natului, cu cel puțin 15-20 zile îna
inte de semănat.

Lucrarea premergătoare se exe
cută fie cu plugul în agregat cu 
grapa stelată, fie cu grapa cu dis
curi tot în agregat cu .grapa ste
lată, la adîncimea de 10-12 cm. Da
că stratul arabil al solului are pu
țină umiditate și se scot bulgări 
mari, este necesar să se facă discu- 
irea imediat după recoltare.

Discuirea este o lucrare ajutătoa
re, care se face în vederea păstrării 
apei în adîncime și care permite ca 
ulterior să se execute în condiții 
bune arătura de bază.

Pentru a asigura o lucrare de 
bună calitate va fi necesar ca în u- 
nele cazuri discuirea să se facă de 
două ori, folosindu-se grape cu dis
curi în agregat cu grapa stelată, 
nentru a se afina terenul la adînci
mea amintită. După discuire arătura 
de bază trebuie să se facă pînă cel 
tîrziu la 10-15 august îngrășămin
tele aolicindu-se în acest caz odată 
cu arătura de bază,

Pentru a putea executa la timp 
arăturile de vară, este necesar ca 
paiele să fie ridicate concomitent cu 
recoltarea folosind în acest scop toa
te mijloacele de care dispun gospo
dăriile: prese de balotat paie, re
morci, căruțe, etc. Să nu rămînă 
grămezi de paie care, nefiind in în
tregime îngropate, favorizează în
mulțirea dăunătorilor, îndeosebi a 
pîndacului ghebos. De asemenea, să 
folosim întreaga capacitate de lucru 
a mașinilor, tractoarelor si atelaje- 

’ •%.
Odată cu aceasta, este necesar ca 

gospodăriile colective să facă ordi
ne în folosirea terenurilor, să taie 
pilcurile de arbori, de mărăcinisuri 
și tufișuri, cit și arborii izolați. Prin 
aceasta se mărește suprafața agri
colă. De asemenea trebuie făcută 
uniformizarea tuturor denivelărilor 
mici, pe care de obicei băltește apa.

Conducerile unităților socialiste, 
împreună cu inginerii agronomi din 
fiecare unitate agricolă au sarcina 
importantă să detaileze aceste re
comandări — să le apropie de via
ță, stabilind în mod concret lucră
rile ce trebuie executate în raport 
cu condițiile concrete din anul a- 
cesta.

Consiliului agricol raional, specia
liștilor din gospodăriile de stat și 
colective le revine sarcina să urmă
rească îndeaproape executarea luc
rărilor agricole de vară, la un înalt 
nivel calitativ și la timp, pentru a 
se pune baze solide recoltei viitoare.

Odată cu recoltarea păioaselor 
și eliberarea terenului, la multe 
gospodării agricole colective din 
raionul nostru se execută ară
turi adînci de vară pe toate su
prafețele de teren, unde nu sînt 
culturi ascunse de trifoi.
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Preocuparea colectiviștilor din co
muna Teiuș este terminarea grab
nică a strîngerii recoltei de păioa
se. Cu ajutorul S.M.T. și cu forțele 
proprii, ei au reușit să secere grîul 
de pe aproape întreaga suprafață 
însămînțată.

La aria 
mutica a 
schimburi 
rupere.

Paralel

gospodăriei colective, 
fost organizată pe două 
și se treieră fără între-

cu recoltarea și cu treie-
--------------------------------♦♦

Omul clin primele rînduri
Modest cînd este vorba de el, în

vățătorul Dumitru Longhin, un ora 
in floarea vîrstei, se înflăcărează ca 
un băiețandru cit ce vine vorba des
pre așezarea și oamenii de pe ma
lul Tirnavei. Și, în asemenea oca
zii, începe întotdeauna cu ziua în 
care, lăs'md în urmă trecutul, ciste- 
ienii au scris prima filă din istoria 
noii lor vieți.

Cuvîntul partidului, a pătruns în 
' inimile oamenilor așa cum pătrund 
zorii pînza întunericului — o spune 
oricui învățătorul. Le-a luminat 
mințile și drumul. Și, oamenii au 
tras brazdă în lung și-n lat nu nu
mai pe pămînturi unite ci și în 
viața lor.

Au prins apoi a trece an după an. 
Nici unul însă n-a trecut fără să 
lase urme. Și, învățătorul, prezent 
.în marea luptă dusă de oamenii sa
tului, le-a consemnat: ...roade mari; 
noi familii intrate în colectivă, 
...primele case noi; ...s-a electrificat 
satul; ...victorie! Cisteiul o singură 
mare familie. Le-a consemnat și 
le-a înscris în pagini de gazetă.

Așa s-au scurs anii. De 1a bine 
spre mai bine. Și faptele, strînse a- 
cum mănunchi, sînt mândria tutu
ror. Pentru ele au luptat cu încre
derea mereu vie în izbîndă comu
niștii satului, în rîndul cărora ne
clintit, în primele rînduri, la felca-n 
zilele începutului se află și învăță
torul Dumitru Longhin.

Mereu printre mici și mari cu cu
vîntul și cu fapta, comunistul Du
mitru Longhin este și azi același 
neobosit vestitor de viață nouă. 
Scrie ziarului despre minunății oa
meni în mijlocul cărora trăiește și 
muncește, despre faptele lor. Gos

Vineri, 27 iulie 1962

„Nici o locomotivă cu
Sub această lozincă se desfășoa

ră întrecerea socialistă între meca
nicii și fochiștii Depoului de locomo
tive C.F.R. Teiuș.

Pentru a traduce în fapte această 
chemare în întrecere, fiecare meca
nic și fochist muncește în așa fel 
îneît să obțină cele mai bune re
zultate. Acest lucru este oglindit de 
faptul că la sfirșitul lunii iunie a.c. 
nici o locomotivă nu a avut pier-

a Il-a
îndeplinirea ritmică a planului de 

producție, folosirea întregii capaci
tăți de producție a agregatelor, re
ducerea prețului de cost al produ
selor constituie o permanentă preo
cupare pentru colectivul de 
tori, ingineri și tehnicieni 
U.M.C. Zlatna.

In cadrul întrecerii pentru 
de muncă fruntaș, cele mai bune re- 

munci- 
de la

colectiv

rișul, un număr de șase tractoare 
ale S.M.T. execută arături pe supra
fețe întinse, pentru a fi însămînțate 
cu porumb masă verde, necesară 
furajării animalelor.

Pentru respectarea angajamentu
lui din contractul încheiat cu statul, 
gospodăria colectivă a predat o în
semnată cantitate de grîu obținînd 
chitanța Nr. 1 la baza de recepție 
din Teiuș.

Coresp. A. OȚOIU

podăria noastră — scrie harnicul 
corespondent — s-a înscris îh rîn- 
fctil gospodăriilor colective milioa- 
nare. Insigna de colectiviști frun
tași de pe pieptul tovarășilor Aure
lia Aldea, .Anuța Frățilă și Cornel 
Dobîrtă este la fel de strălucitoare 
ca și-n zilele dinții, căci și ei sînt 
la fel de harnici. La Cistei fiecare al 
treilea colectivist locuiește în casă 
nouă, iar antenelor de radio cu 
greu le mai poți ține socoteala.

Trăind noul, identifieîndu-se cu 
el, corespondentul zugrăvește în rîn
duri pline de conținut viața de azi 
a oamenilor din partea locului. Co
lectiviștii noștri muncesc și învață. 
Trăiesc o viață fericită. Pentru zi- 
lele-muncă efectuate Naghi Ștefan, 
Domșa Iuliu, Șerbu Virgil și mulți 
alții au primit ca avans însemnate 
sume de bani. Din casele colectiviș
tilor Simion Sîrbu, Armeana Sei- 
cean, Petru Marcu și a multor zeci 
de colectiviști cartea e nelipsită, iar 
în zilele de odihnă cu sutele se în
dreaptă colectiviștii spre căminul 
cultural sau spre cinematograf.

Viața cea nouă a învins la Cistei 
ca, de altfel, pretutindeni în așeză
rile raionului nostru. Și, pentru vic
torie, alături de mulți alții, cu firea 
lui dîrză de comunist a luptat în 
•primele rînduri și Dumitru Longhin. 
.Despre acest lucru însă, modest, în
vățătorul nu pomenește nicicînd. 

’Dar oamenii îi cunosc munca Și 
lupta și-l înconjoară cu căldură, cu 
dragoste. Iar el, simțind , din plin 
grija partidului, popularizează- noul 
și pe cei ce-i dau' viață în rînduri 
de gazetă. E corespondent , volun
tar. E omul din primele rînduri.
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pierderi de combustibil**
deri de combustibil, realizîndu-se 
importante economii.

Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de mecanicul Udrea Virgil 
si fochistul Bumbu Petru, 
realizat 
bustibil 
Seușan 
Darius 
peste 20 
țional.

care au 
o economie de 26 tone com- 

convențional. Mecanicul 
Horia și fochistul Ceteraș 
au realizat economii de 
tone combustibil conven-

Coresp. I. PACURAR

zultate le-a
că, care și-a îndeplinit planul pe de
cada ali-aa lunii iulie în proporție 
de 102,1 la sută, evidențiindu-se în 
mod deosebit, pentru succesele ob
ținute, echipele conduse de tova
rășii Avram Nicolae și Nistor Pe
tru.

obținut secția metalurgi-

Noi unități
Cooperativa meșteșugărească „Mu

reșul" își lărgește activitatea tot 
mai mult, în scopul creării celor mai 
bune condiții pentru buna deservire 
a populației.

In acest scop, la Zlatna a fost 
deschis un atelier de tîmplărie și 
unul pentru reparat ceasuri. De a- 
semenea, în comuna Teiuș s-au des
chis trei ateliere de croitorie, 
care unul pentru femei și 
pentru lenjerie.

In curînd, alte ateliere 
rativei „Alureșul" vor fi

dintre 
atelierun

coope-ale 
deschise în 

cuprinsul raionului nostru.

Seară literară
Elevii și studenții aflați în vacan

ță, desfășoară o susținută activitate 
cultural-educativă la căminul cultu
ral din satul Cistei. Ei au organizat 
seri literare, audiții colective la ra
dio, vizionări de filme, au pregătit 
programe artistice.

Una din serile literare a fost în
chinată lui M. Sadoveanu. Studenta 
Stînea Carolina a vorbit în fața ce
lor prezenți în sala căminului cul
tural despre opera marelui nostru 
scriitor, după care a prezentat re
cenzia romanului „Baltagul".

Coresp. DUMITRU LONGHIN
------- ♦♦--------

în zilele de 27, 28 și 29 iu
lie a.c., pe terenul din parcul de 
lingă tribunal vor continua me
ciurile de volei din cadrul cam
pionatului republican de juniori.

între 30 iulie și 1 august 
a.c., la cinematograful „Victoria" 
rulează filmul „Lunga noapte a 
lui *43", iar la „23 August" fil
mul „De sîmbătă pînă luni".

odată cu terminarea lucrări
lor de construcție, s-a deschis 
ștrandul. Transportul din oraș se 
face cu autobuzele I.G.O.-ului.
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Cu cartea printre colectiviști
O zi ca oricare alta. Bi

bliotecara Maria Băcilă își rându
iește ultimele fișe, așază în rafturi. 
Ia locul lor, cărțile restituite de ci
titori cu o zi înainte și face o re
marcă care o bucură. Numărul citi
torilor a trecut de 700. Se pregăteș
te apoi de drum. Nu poate sta lo
cului știindu-se așteptată.

Așa a făcut harnica bibliotecară 
încă de pe vremea cînd pe ogoarele 
colectivei din Vințul de Jos sămin- 
ța s-a înfrățit cu pămîntul și așa 
face și acum cînd se culeg roadele. 
Merge cu cartea în mijlocul colecti
viștilor. Le citește, ajutindu-i să le 
fie mai spornică munca. Și oamenii 
îi ascultă cuvîntul, culeg din rin- 
d urile cărților multe învățăminte 
prețioase. La prășit, pe lotul desti
nat obținerii a 5.000 kg porumb la 
hectar, bibliotecara le-a expus co
lectiviștilor, din file de carte, căile 
care conduc la această producție. Și 
cum în legătură cu acestea s-au ri

1

, i*—'* i™■ — —- ——•
proză (reportaje, schițe, 
, piese de teatru intr-un

Concurs 
llterar-muzical
In cinstea zilei de 23 August, 

a XVII l-a aniversare a eliberării 
patriei noastre de sub jugul fas
cist, Casa regională a creației 
oopulare organizdază un concurs 
literar-nuizical cu tema: „Cons
truim o viață nouă".

La concurs pot participa cu lu
crări în 1 
povestiri), piese de teatru ..... — 
ict, versuri, texte pentru brigăzile 
artistice de agitație, culegeri de 
folclor nou și cîntece (text și mu- ( 
tică) pentru cor mixt, pe două ) 
-au patru voci, membrii cercurilor ( 
literare și alți creatori din regiu- ; 
nea Hunedoara.

Lucrările, inspirate din munca ( 
și realizările oamenilor muncii din ) 
regiune pentru înfăptuirea sarci- ' 
nilor trasate de cel de-al II 1-lea J 
Congres al PJM.R., vor fi trimise ‘ 
Casei regionale a creației popu- ( 
lare Deva, str. Gh. Barițiu nr. 2, S 
->înă la 15 august 1962, cu men- > 
țiunea „Pentru concurs".

Cele mai bune lucrări vor fi ) 
nremiate și publicate.

In perioada care s-a scurs de la 
cel de-al IlI-lea Congres al Coope
rației de Consum, unitățile coope
ratiste din raionul nostru, sub con- 
'ducerea permanentă a organelor și 
organizațiilor de partid, au luptat 
pentru traducerea în viață a preve
derilor Rezoluției Congresului pen
tru o! tinerea unor indici economico- 
financiari c?t mai ridicați.

An de an s-a îmbunătățit activi
tatea cooperației de consum din ra
ionul nostru^ s-au obținut succese 
de seamă în ceea ce privește dez
voltarea schimbului. de mărfuri în
tre oraș și sat, în consolidarea lor 
economico-financiară, în dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale, pentru ri
dicarea comerțului cooperatist la un 
nivel din ce în ce mai superior, 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce re
vin cooperației de consum din Di
rectivele celui de-al Illdea Congres 
al P.M.R.

In vederea aplicării în viață a a- 
cestor sarcini, Uniunea raională a 
cooperației de consum, îndrumată și 
sprijinită de Comitetul raional de 
partid, a luat o serie de măsuri or
ganizatorice care au dus la dez
voltarea permanentă a activității 
cooperativelor din raion, iar aa ur
mare a îmbunătățirii activității a- 
cestora, a crescut necontenit fondu
rile proprii, creîndu-se în felul a- 
cesta condiții pentru a se putea tre- 

dicat o seamă de întrebări, bibliote
cara a găsit pe loc soluția. A orga
nizat la bibliotecă o seară de între
bări și răspunsuri.

La fel a procedat apoi biblioteca
ra și la alte lucrări. Din cărțile pur
tate cu ea în cîmp. colectiviștii au 
desprins faptul că porumbului pen
tru siloz îi sînt necesare aceleași 
lucrări ca și celui pentru boabe, că 
recoltatul la timp face să intre toate 
boabele în hambare. Colectivistele 
'•e la grădina de legume au învățat 
ce trebuie să facă pentru a spori 
producția de roșii, iar colectiviștii 
ce muncesc în sectarul zootehnic 
si-au însușit căile obținerii de tot 
mai multe produse de la animalele 
ce le au în grijă.

Prin munca sa, bibliotecara Ma
ria Băcifă și-a atras dragostea și 
nrețiurea colectiviștilor, care o 
teaptă zi de zi în mijlocul lor. 
știindu-se așteptată, nu poate 
locului.

Printre formațiile artistice ale 
c-rnmului cultural din comuna 
Slremt. de un bun renume se 
bucură și echipa de dansuri. 
In clișeu: .Menirii echipei de 
dansuri participante la faza re
gională a festivalului „Pe pla
iurile Hunedoarei-.

Cinste fruntașilor
Freamătul zilelor de vară stăruie 

peste tot pe ogoarele gospodăriei 
colective din Benic. Bine organiza
ți. în brigăzi și echipe, colectiviștii 
de aici muncesc pe întrecute. Și. zi 
de zi pe panoul fruntașilor apar 
noi și noi nume.

Cinstind fruntașii colectivei, ac
tiviștii culturali din Benic le-au în
chinat acestora, duminică 22 iulie, 
un frumos program artistic. Cu a- 
cest prilej, după conferința „Căile 
consolidării economicn-organizatori- 
ce a gospodăriei", și-au spus cuvin- 
tul formațiile artistice. In cinstea 
fruntașilor Hulea Partenie. Bucerzan 
Valeria, Chiorean loan. Chendi Ion 
și a altora, corul a interpretat cîn-

Autofinanfarea — formă superioară 
de gospodărire a avutului cooperatist

ce la autofinanțare — formă supe
rioară de gospodărire a avutului 
cooperatist — obiectiv de seamă pus 
în fața organelor de conducere ale 
cooperației de cel de-al IlI-lea Con
gres al Cooperației de Consum.

Mergînd pe linia îndeplinirii a- 
cestui important obiectiv, și în raio
nul nostru s-au obținut rezultate 
pozitive, mai ales acolo unde a e- 
xistat mai multă preocupare din 
partea conducerii cooperativelor.

Astfel, la sfîrșitul semestrului I 
a anului 1962, încă trei cooperative 
din raion, și anume cele din comu
nele Mihalț, Hăpria și Feneș, au 
trecut la forma superioară de gos
podărire, la autofinanțare, elibe- 
rînd în felul acesta importante sume 
de bani împrumutate de la stat.

Odată cu trecerea acestor unități 
la autofinanțare, numărul cooperati
velor din raionul nostru ce se gos
podăresc cu fonduri proprii repre
zenta la data de 30 iunie a.c. 62 la 
sută din numărul total al coopera
tivelor din ration, față de 25 la sută 
cite erau la începutul anului 1962.

Analizînid obiectivele care au 
dus la îmbunătățirea indicilor fi
nanciari tai cooperativelor, se des-

In întîmpinarea Festivalului

<

I
Mîine, 28 iulie, la Helsinki se ) 
deschide cel de-al Vlll-lea Fes- ( 
tival Mondial al Tineretului și S 
) Studenților. Tinerii din întreaga ) 
(lume, întruniți aici, își vor face < 

lin nou auzit glasul. Să învingă > 
pacea! Pace și prietenie intre po- ? 
poare! — va răsuna ca un adevă- s 
rat imn glasul tineretului lumii. > 

) Trimițind și ei mesaj de pace < 
( si prietenie, tinerii din raionul nos- > 

tru intîmpină Festivalul cu fapte ! 
din cele mai de seamă. Tinerii ce J 
muncesc în sectoarele întreprin- S 
derii miniere „Gh. Doja" au co- < 
lectat 82 tone fier vechi, au ame- j 
najat un teren de volei și au des- > 
fășurat o vie activitate culturală. J 
Mături de virstnici, tinerii colec- ) 
tiviști din Teiuș, harnici la strin- ' 
sul pîinii, își petrec timpul liber ) 
pe scenă și in excursie la Cheile 
Rimețului sau Băile romane. La 1 
Stremț, Oarda și Vințul de Jos au ( 
fost organizate reușite duminici ) 
ale tineretului. Tinerii din Sintim- ( 
bru au transportat la locul cons- J 
trucției noii școli 15 m. cubi pie- ) 
triș, iar aproape 100 de tineri din ( 
Inuri au luat parte la diverse lu- > 
crări forestiere in pădurea din ? 
->reajma satului. J

Intîmpinînd așa cum se cuvine ) 
marea sărbătoare a tinereții, ti- ( 
'terii din raionul nostru sînt ho- s 
iriți să facă din zilele Festivalu- ?

’ui prilejul unor noi afirmări în ( 
—încă și în activitatea culturală. )

Expoziție de artă plastică 
la Teiuș

Zilele trecute, ia Clubul muncito
resc din Teiuș a fost deschisă o ex
poziție de artă plastică, la care par
ticipă cu lucrări artiștii amatori din 
cadrul cercului de artă plastică și 
alți creatori de pe raza comunei.

Deschisă zilnic, expoziția este vi
zitată de un mare număr de oame
ni ai muncii, de o deosebită aprecie
re bucurindu-se lucrările expuse de 
Stanciu Virgil. muncitor C.F.R., 
Daia Mircea, elev și Cristea Corne
lia, pensionară.

V. TIRTESCU

tetele „Republică măreață vatră" și 
..Bjctxie în colectivă". Brigada ar
tistică de agitație s-a prezentat cu 
un program nou cu tema „Cintăm 
fruntașii", iar echipa de teatru a 
prezentat sceneta „In torul seceri
șului". Cu o suită de dansuri popu
lare au apărut apoi dansatorii că- 
minidui cultural, tntregiod progra
mul închinat celor harnici.

Cei 250 de colectiviști prezente la 
program au răsplătit cu vii aplauze 
maestria interpretelor. Și în fie
care s-a născut năzuința de a mat
ei cu și mai multă rîvnă. ureînd zi 
de zi treptele ce duc spre titlu! de 
fnMTtsș.

nrind mai mulți factori care au con
tribuit Ia obținerea acestui impor
tant succes.

Unul din aceste obiective este 
preocuparea conducerii cooperative
lor pentru reducerea continuă a 
cheltuielilor de circulație față de 
nivelul planificat, print--3 bună păs
trare a mărfurilor și reducerea 
cheltuielilor neecooomicoase. In a- 
cest sens poate fi dată ca exemplu 
pozitiv cooperativa din Mihalț, care 
a redus cheltuielile de circulație cu 
1,26 la sută față de plan, realizînd 
in felul acesta o economie de peste 
27.000 lei.

îndeplinirea planurilor economice 
este un alt obiectiv principal care 
a determinat creșterea rentabilității 
operațiunilor comerciale. De aseme
nea. lichidarea debitelor și luarea 
unor măsuri preventive pentru evi
tarea creării de noi debite a consti
tuit o preocupare permanentă a 
cooperativelor care se autofinanțea- 
ză. Se poate aminti faptul că la 
sfirșitul semestrului I ai anului 
1962. debitele cooperativelor au fost 
diminuate cu 50 la sută față de bi
lanțul încheiat la sfîrșitul anului 
1961.

însuflețită munca patriotică
Primăvara sau în perioadele cu 

ploi abundente, apele Ampoiului se 
umflă, ies din albie și provoacă o 
seamă de stricăciuni culturilor din 
jur, acest neajuns făcîndu-se adesea 
simțit și pe terenurile din dreptul 
remizei S.M.T. Alba.

Pentru a se evita pe viitor revăr
sarea apelor Ampoiului în această 
parte era necesară corectarea cursu
lui acestuia, lucrare la care au por
nit cu multă însuflețire elevii Școlii 
medii „Horia, Cloșca și Crișan". Și, 
timp de 10 zile, pe acest adevărat 
șantier al tineretului, hărnicia și-a 
spus din plin cuvîntul. Muncind pe 
întrecute, cei 70 de elevi din clasele 
VI11-X au reușit să execute un ca

Lipsuri cu nimic justificate
Cu un an în urmă, cînd în co

muna Inuri era un singur factor 
poștal, munca de difuzare a presei 
și corespondenței era, ce-i drept, 
grea dar se făcea în mod mulțumi
tor.

In prezent, deși sînt doi factori 
poștali, în munca de difuzare a pre
sei și-au făcut loc unele deficiențe 
și mai ales în sectorul deservit de 
tovarășul Pîclișan Gheorghe. Presa 
și corespondența ajung cu întîrziere 
în posesia abonatelor din acest sec

MAGAZIN SAU...
magazie? Această întrebare și-o 

pun mulți cetățeni ce intră în maga
zinul alimentar Nr. 36 din Piața 
l Mai Nr. 10, aparținînd O.C.L. Co
merț Mixt

Intr-adevăr. cum intri in maga
zin. începând ch>ar de la ușă te in- 
timpină lăzile, butoaiele de ulei și 
alte ambalaje adunate grămadă, 
care dau un aspect de neglijență și 
fără să vrei te întrebi: ce-o fi aici, 
nagazin alimentar, sau... magazie?

GRIJĂ...
mare are conducerea Școlii de 8 

ani din comuna Sintimbru pentru 
aprovizionarea cu combustibil. încă 
in urmă cu citeva săptărnîni a fost 
adusă aici o însemnată cantitate de 
cărbune care a fost „depozitat" in 
curtea școlii, sub cerul liber.

Nu există oare posibilități pentru 
ca acest combustibil să fie adăpos
tit și să nu-și piardă din calitate ?

încasarea în întregime a fondului 
social subscris de fiecare membru 
al cooperativei, măsurile luate de 
conducerile cooperativelor, cu spri
jinii organelor locale ale puterii de 
stat pentru construirea de magazine 
spațioase șt moderne, buna gospo
dărire a fondului de produse indus
triale. înființarea de magazine de 
specialitate, ca bufete, secții de 
prestări de serviciu, care au adus 
venituri importante cooperativelor, 
sînt factori hotărîtori care au stat 
la baza activității cooperativelor ce 
iși desfășoară activitatea economi
co-financiară din fonduri proprii.

Atragerea maselor largi la activi
tatea și conducerea treburilor coope
rației de consum din raionul nostru 
a constituit, de asemenea, unul din 
obiectivele principale în activitatea 
Uniunii raionale și a unităților coo
peratiste.

Odată cu trecerea la autofinan
țare, această formă superioară de 
gospodărire a avutului cooperatist 
— sarcină ce trebuie îndeplinită și 
de celelalte cooperative din cuprin
sul raionului — conducerile coope
rativelor, cu sprijinul organelor și 
organizațiilor de partid, vor trebui 
să ridice pe o treaptă și mai înaltă 
activitatea unităților cooperatiste, la 
nivelul sarcinilor trasate de partid.

CAPRĂ HRISTACHE 

nal pilot lung de 127 m, Hat de 6 
m și adine de 1,50 m. Prin munca 
lor avîntată harnicii tineri au săpat 
650 m.c. de pămînt, realizînd o e- 
conomie de 7.380 lei.

Ce-i drept, la executarea lucrării 
de corectarea văii, toți elevii au 
muncit cu multă rîvnă. Cei mai ac
tivi însă s-au dovedit fot timpul O- 
laru Mircea, Fotea Radu, și Gormoș 
Vasile dintr-a VllI-a, Moldovan 
Dan, Drîmbărean Nicolae, Ștef Va
sile dintr-a IX-a, Kalman Ion, Popa 
Vasile, Condrea Gheorghe, Almași 
Eduard și mulți alții din clasa a 
X-a.

M.V.

tor. Și aceasta, datorită faptului că 
respectivul factor își privește cu su
perficialitate munca, lasă lucrurile 
de pe o zi pe alta, iar uneori are 
alte preocupări decît cele privind 
buna deservire a cetățenilor.

Cu asemenea lipsuri, oamefll 
muncii din Inuri nu pot fi de acord. 
Și, ei cer ca organele în drept să 
analizeze munca respectivului fac
tor, determinîlndu-1 să-și facă con
știincios datoria.

DRAGAN ION
-------------------

Există. Nu există însă preocupare 
pentru aceasta nici din partea con
ducerii școlii, nici din partea sfatu
lui popular.

CU GREU...
îi vine cuiva să creadă că preșe

dintele Sfatului popular din Valea 
Dosului a dat căminului cultural de 
aici altă destinație decît cea pe care 
acesta trebuie s-o aibă. Și totuși 
așa este. A dispus președintele ca 
în cămin să fie depozitată lîna co
lectată din comună.

Considerind vulnerabilă dispozi
ția dată, directoarea căminului a 
protestat. A rămas însă cu protes
tul. Dispoziția e dispoziție, i-a răs
puns grav președintele.

Oare tot așa de grav va răspunde 
tovarășul președinte și acestor rîn- 
duri? Sau... în sfîrșit, își va da sea
ma de gravitatea faptului !

-------- »---------
Pe urmele materialelor publicate

In deplină concordanță
Semnalul critic privind calitatea 

pîinii, apărut în ziarul „Steaua ro
șie" nr. 663, a constituit pentru în
treg colectivul întreprinderii noastre 
un ajutor, în scopul înlăturării lip
surilor semnalate fiind luate măsuri 
— se arată în răspunsul trimis re
dacției de conducerea întreprinderii 
de panificație din Alba Iuilia.

Răspunsul trimis redacției este 
în deplină concordanță cu faptele. 
Calitatea pîinii s-a îmbunătățit. A- 
cest fapt trebuie să mobilizeze însă 
și mai mult pe muncitorii brutari 
pentru continua îmbunătățire a pro
duselor de panificație.

Critica — imbold 
în realizarea sarcinilor
Intr-unui din numerele ziarului 

„Steaua roșie" a fost publicat arti
colul „Construcțiile școlare — pro
blemă la ordinea zilei", în care au 
fost criticate unele -aspecte de tără
gănare manifestate în legătură cu 
începerea și executarea acestor 
construcții.

Răspunzînd redacției, Sfatul popu
lar raional arată că critica făcută 
ir. coloanele ziarului este justă și 
că au fost -luate măsuri pentru im
pulsionarea lucrărilor de pregătirea 
documentațiilor și amplasarea în 
teren a noilor construcții.



VIAȚA DE PARTID

Pentru consolidarea succeselor în viitor
Să lie grăbit ritmul lucrărilor agricole

din campania de vară
încălțămintea, produsă de colectivul 

de muncii dp la fabrica „Ardeleana",! 
se bucură de unanima apre
ciere a beneficiarilor. Lucrul acesta 
este confirmat de faptul că în pri
mul semestru al anului 1962 fabrica 
nu a avut nici un caz de refuz de în
călțăminte și nici o reclamație pri
vind calitatea produselor. Dimpotrivă, 
întreg colectivul de muncă a fost feli
citat de către Direcția Generală Pie
lărie și încălțăminte din Ministerul 
Industriei Ușoare pentru rezultatele 
obținute în muncă și mai ales pen
tru calitatea încălțămintei. Mulțu
miri a primit colectivul de muncă al 
fabricii „Ardeleana", pentru același 
lucru, și din partea bazei de desfa
cere din Sibiu.

La sfîrșitul semestrului I al anu
lui planul a fost nu numai îndepli
nit, dar a fost și depășit. S-au rea
lizat în același timp însemnate eco
nomii la materia primă. Ceea ce a 
Stat însă în fața colectivului de 
muncă ca obiectiv principal a fost 
calitatea produselor, ca o sarcină de 
mare răspundere pusă în fața oa
menilor muncii de partid.
ț Pentru îndeplinirea acestui obiec
tiv, a existat, mai ales în ultimul 
timp o preocupare permanentă a or
ganizației de partid. Astfel, perio
dic adunarea generală a membrilor 
de partid a analizat diferite pro
bleme ca: îndeplinirea ritmică a 
planului, calitatea încălțămintei și 
alte probleme legate de îndeplinirea 
planului de producție la toți indicii 
insistînd mai cu seamă asupra ca
lității produselor.

Larga muncă politică si de mobi
lizare a tuturor salariaților la lupta 
pentru cele mai bune rezultate, or
ganizarea unei agitații vizuale con
crete și mobilizatoare, activizarea 
grupelor de partid și alte măsuri 
politice inițiate de organizația de 
bază au contribuit din plin la do- 
bîndirea frumoaselor succese.

La acestea se mai adaugă apoi 
•măsurile tehnico-organizatorice lua
te de conducerea administrativă, 
sub îndrumarea organizației de 
partid.

Ca urmare a muncii politice și de 
educare a muncitorilor, desfășurată 
permanent de către organizația de 
bază, ca urmare a preocupării co
muniștilor în primul rind pentru 
descoperirea și introducerea noului 
în producție, în primele șase luni 
ale acestui an au fost făcute 21 ino
vații, din care 12 se aplică în pro- 
awie cu rezultate bune. Econo
miile antecalculate prin aplicarea 
inovațiilor se ridică la peste 21.400 
lei. In fruntea acțiunilor pentru in
troducerea noului în producție se si

Din activitatea consiliului nostru de conducere
îndrumată și sprijinită îndeaproape 

de către organizația de partid și 
-sfatul popular, gospodăria noastră 
colectivă se întărește și se dezvoltă 
pe zi ce trece tot mai mult. Acumu- 
lîndiu-ne an de an o experiență tot 
mai bogată în organizarea și des
fășurarea tuturor activităților, reu
șim să obținem rezultate din ce în 
ce mai frumoase în toate ramurile, 
pentru continua întărire economică 
a gospodăriei noastre.

Avînd drept îndrumar planul de 
producție al gospodăriei colective 
cele mai multe lucrări din actuala 
campanie agricolă de vară, ca în
treținerea culturilor iprășitoare pe 

«cele peste 560 ha cultivate cu po
rumb pentru boabe și siloz a fost 
terminată din timp și s-au efectuat 
lucrări de calitate, culturile pre- 
zentîndu-se bine, promit o recoltă 
bogată și în acest an. De asemenea, 
recoltarea celor 105 ha cu trifoi și 
lucarnă s-a făcut la timpul cel mai 
potrivit și în condițiile cele mai 
bune.

Una dintre sarcinile cele mai im
portante care stă în aceste zile ta 
fața consiliului de conducere și care 
cere multă pricepere este recoltarea 
păioaselor și terminarea treierișului 

■in timpul cel mai scurt. Pentru buna 
■'desfășurare a campaniei de recol
tare și treieriș, gospodăria noastră 
•colectivă s-a pregătit cu toate cele 
de trebuință. Consiliul de conducere 
al gospodăriei și-a întocmit din 

tuează membrii de partid Stanciu 
Ioan, Marcu loan, Bădilă Vasile și 
alții.

Toate aceste rezultate pozitive, la 
care se mai adaugă și altele, au fost 
analizate în cadrul unei adunări 
generale a organizației de bază la 
sfîrșitul semestrului I, discutîndu-se 
în mod deosebit despre activitatea 
C.T.C.

Din analiza făcută, atît de rapor
tul prezentat, cît și de cei zece to
varăși ce au luat cuvîntul la discu
ții, a reieșit că Ia obținerea succe
selor, mai ales privind calitatea în
călțămintei, un rol deosebit il are 
controlul pe faze de operație a fie
cărui muncitor și mai ales felul cum 
controlorii de calitate își fac dato
ria. Pentru felul cum au muncit și 
cum și-au îndeplinit sarcina încre
dințată au fost evidențiați tovarășii 
Tamaș Moise, Bădilă Teodora, Man- 
drosca Ioan și Maier Elena.

Cu toate că nu au fost cazuri de 
refuzuri și nici încălțăminte rebu- 
tată, în cadrul adunării generale a 
organizației de bază au fost criti
cați controlorii de calitate Ciobanu 
Dumitru, Solomon Ion și Comșa 
Ioan, care uneori nu au dovedit des
tulă exigență privind calitatea în
călțămintei. Au fost apoi criticați 
unii maiștri care nu își exercită 
controlul pe fiecare fază de operație.

In adunarea generală a organi
zației de bază comuniștii au dove
dit exigență și față de alte lipsuri, 
le-au criticat și au făcut propuneri 
menite să ducă la lichidarea lor, 
ceea ce denotă preocuparea fiecărui 
membru de partid pentru a da pro
duse de calitate superioară, de a 
consolida succesele obținute pină 
în prezent. Și acest lucru este pe 
deplin posibil dacă hotărîrea adu
nării generale a organizației de 
bază va fi îndeplinită la timp. Din 
această hotărîre se desprind sarcini 
importante ca : organizarea cursu
rilor pentru ridicarea calificării pro
fesionale, examinarea periodică a 
controlorilor de calitate și organi
zarea cu aceștia a unor consfătuiri 
pentru extinderea metodelor bune 
de muncă.

Succesele obținute de către colec
tivul de muncă de la fabrica „Ar
deleana" sub conducerea și îndru
marea organizației de bază nu tre
buie să ducă la mulțumire de sine, 
ci, dimpotrivă, vor trebui mobilizate 
toate forțele, valorificate toate resur
sele de care dispune fabrica, pentru 
ca în viitor să se obțină rezultate și 
mai bune, ca fiecare muncitor, in
giner și tehnician să fie mîndru de 
produsele ce poartă marca fabricii 
„Ardeleana". Și acest lucru este po
sibil.

timp un plan operativ cu sarcini 
concrete împărțite pe toți membrii 
consiliului de conducere și reparti
zate pe brigăzi și echipe. La briga
da l-a din satul Limbai, de pildă, 
au fest repartizați tovarășii Șerdean 
loan și Bucur Rusalim, care împre
ună cu tov. Muntean Nicolae, bri
gadier, încă din 15 iulie au reparti
zat întreaga suprafață ce trebuie re
coltată pe echipe, de asemenea au 
stabilit precis tarlaua și ziua în care 
vor începe recoltatul, pentru a nu 
pterde nici un bob din noua recoltă 
de cereale. La fel, în satuil Ciugud, 
la brigada a 11-a și a IlI-a au fost 
repartizați să răspundă pentru re
coltarea griului, tovarășii Topîrcea- 
nu Elena și Fechete Petru din par
tea consiliului, iar la brigada a IV-a 
și a V-a din satul Șeușa, tovarășii 
Buda Glnoighe și Oarga loan. Ca 
rezultat al întrecerii socialiste or
ganizata între brigăzi, echipe și co
lectiviști, precum și datorită muncii 
depuse de toți membrii consiliului 
de conducere, recoltatul celor 375 
ha cultivate cu grîu a fost terminat 
în numai 7 zile. Fruntași în campar 
nia de recoltare sînt colectiviștii 
Bran Todor, Avram Ioan, Comșa 
Gheorghe, Oarga Maxim, Filimon 
Minerva, Stanciu Paraschiva, Ha- 
țegan Ioana, Bela Paraschiva, Mun
tean Ana și Șerdean N.

Tot după planul operativ au fost 
repartizate pe membrii consiliului de 
conducere și celelalte sarcini, ca a- 
menajarea ariilor, treieratul și trans

_____________ RAID ANCHETA______________
Campania de recoltare a păioaselor în unitățile agricole socialiste 

din raionul nostru se desfășoară din plin în aceste zile. Tot în această 
perioadă se pun și bazele recolte» viitoare, executindu-se arături a- 
dinci de vară pe toate suprafețele eliberate.

Pentru a vedea cum se desfășoară campania de recoltare și alte lu
crări importante, ca arăturile adînci de vară, ziarul nostru a organi
zat un raid-anchetă. Mai jos publicăm cîteva din constatările făcute 
«'ll acest prilej.

Au terminai recoltatul griului
îndrumați îndeaproape de către 

organizația de bază, harnicii co
lectiviști din Bucerdea Vinoasă și 
în campania de recoltare a păioa
selor, ca de altfel în toate campa
niile agricole sînt fruntași. Organi- 
zîndu-și bine munca, ei au reușit 
ca numai în cîteva zile să recolteze 
întreaga suprafață cultivată cu grîu 
și au început din plin treieratul.

Recoltă sporită de grîu la hectar
In aceste zile, la gospodăria co

lectivă „Progresul" din Galda de 
Jos bătălia pentru strîngerea recol
tei se desfășoară din plin. Ajutați 
de jrarnicii mecanizatori de la 
S.M.T. Alba lulia, colectiviștii de 
aici au reușit ca pînă la 25 iulie să 

! strîngă recolta de grîu de pe o su
prafață de peste 270 hai

Rezultatele cele mai frumoase au 
fost obținute pe loturile cultivate cu 
soiuri de înaltă productivitate. Ast
fel, producția medie de pe primele

Paralel cu recoltatul 
eliberează terenul

Munca fiind bine organizată la 
gospodăria colectivă „Unirea" din 
Alba lulia, campania de recoltare a 
grîullui se desfășoară cu intensitate. 
Numai în cîteva zile, cele 4 combine 
au reușit să recolteze griul de pe o 
uprafață de peste 245 ha. Produc

ția medie de pe întreaga suprafață 
cultivată pînă în prezent depășește 
1.900 kg la hectar.

Paralel cu recoltatul, folosind toa
te mijloacele de care dispun ca re
marci, camioane și căruțe, harnicii 
colectiviști lucrează de zar la trans
portul paielor, pentru ca imediat 
după recoltare să fie eliberată în
treaga suprafață de teren în vede
rea executării în bune condițiuni a 
arăturilor adînci de vară pe toate 
suprafețele care nu sînt cultivate cu 
culturi ascunse de trifoi.

portul produselor la baza de recep
ție.

Odată cu recoltarea păioaselor 
s-a început, pe tarlalele unde nu 
sînt culturi ascunse de trifoi, exe
cutarea arăturilor adînci de vară pe 
întreaga suprafață, iar lucrările de 
fasămfațări pe cele 40 ha planifica
te a fi cultivate cu porumb furajer 
se apropie de sfîrșit.

Paralel cu executarea treierișului 
a fost organizat și transportul pro
duselor la baza de recepție. Pînă în 
orezent a și fost transportată Ia 
bază cantitatea de peste 8.000 kg 
grîu.

O activitate rodnică se desfă
șoară în aceste zile și pe cele 20 
ha de grădină, unde recoltatul le
gumelor timpurii este în toi.

Nu am neglijat nici construcțiile 
din gospodărie. Consiliul de condu
cere s-a interesat de procurarea ma
terialului lemnos necesar, iar echi
pa de constructori lucrează de zor 
la terminarea acoperișului de la 
noua magazie de cereale.

Organizarea muncii și repartiza
rea justă a sarcinilor pe toți mem
brii consiliului de conducere cu răs
punderi concrete, precum și con
trolul îndeplinirii lor la datele fi
xate, duce la îndeplinirea sarcinilor 
stabilite în planul de producție și 
contribuie din plin la întărirea eco
nomică a gospodăriei colective.

PUIU TOMA 
președ. G.A.C. „Mureșul" — Ciugud

Hotărîți să facă din gospodăria 
lor colectivă o unitate tot mai bo
gată și mai frumoasă, colectiviștii 
de aici muncesc cu multă însufle
țire în aceste zile pentru a termina 
în scurt timp și lucrările de întreți
nere în viile gospodăriei, care, de 
asemenea, promit un rod bogat în 
acest an.

40 ha cultivate cu grîu din soiul 
„Ponca" depășește 2.700 kg la ha. 
In prezent se lucrează cu toate 
forțele și mijloacele pentru a ter
mina cît mai grabnic recoltatul pe 
întreaga suprafață cultivată cu grîu.

Odată cu recoltatul griului, co
lectiviștii din Galda de Jos execută 
și arături adînci de vară. Pînă în 
prezent ei au executat arături pe 
suprafața de 45 ha, iar pentru a 
completa necesarul de furaje, au și 
semănat cu porumb furajer peste 
30 ha.

Să executăm arături adînci de vară 
pe suprafețele eliberate

La gospodăria colectivă din Totoi, 
ca și în celelalte gospodării din ra
ion, colectiviștii dau zor la recolta
tul păioaselor, reușind ca pînă fa 
prezent să strîngă recolta de pe o 
mare suprafață de teren cultivată 
cu grîu. Insă, avînd în vedere fap
tul că și această unitate agricolă 
are de executat un volum mare de 
lucrări care să contribuie ia sporirea 
producției din anul viitor, consiliul 
de conducere al gospodăriei colecti
ve trebuie să ia măsuri urgente, 
pentru a elibera terenul recoltat și

___________________ CONCLUZII
Din constatările făcute cu prilejul raidului s-a putut vedea că, acolo 

unde consiliile de conducere se preo cupă îndeaproape de rezolvarea sar
cinilor care stau în fața gospodăriilor colective respective, unde munca 
este bine organizată, rezultatele obținute sînt frumoase, recoltarea pă
ioaselor apropiindu-se de sfîrșit în tot mai multe gospodării colective. 
Paralel cu recoltatul se lucrează de zor și la terminarea grabnică a 
treierișului.

Ca buni gospodari, de asemenea, majoritatea consiliilor de condu
cere pregătesc încă de pe acum recolta anului viitor, organizfad exe
cutarea arăturilor adînci de vară pe toate suprafețele eliberate. Mai 
sînt însă în raion și unele unități agricole, ca cete din Stremț, Hăpria 
și altele, unde recoltarea păioaselor se face cu multă încetineală, iar 
în altele ca Micești, Drîmbar și Gal tiu, unde deși s-au recoltat supra
fețe mari de păioase, totuși, pînă în prezent s-au executat arături adinei 
pe suprafețe încă foarte mici, între 6 și 25 ha.

In această perioadă este necesar ca organizațiile de partid și 
sfaturile populare comunale să spri jine mai concret gospodăriile co
lective rămase în urmă, pentru ca acestea să-și imobilizeze toate forțele 
la transportul snopilor la arii și să elibereze terenul, ca și arăturile a- 
dînci de vară să se execute într-un timp cît mai scurt.

Rămași in urmă
Dacă în majoritatea lor, gospodă

riile colective din raionul nostru 
s-au pregătit temeinic pentru strîn- 
*erea la timp și în condiții bune a 
recoltei de grîu, iar în aceste zile 
catmpania de recoltare se desfășoa
ră cu intensitate și pe zi ce trece 
tot mai multe unități agricole ra
portează terminarea recoltatului pe 
întreaga suprafață cultivată cu pă- 
ioase, mai sînt unele gospodării, ce-i 
drept puține la număr, unde ritmul 
zilnic de recoltare este mult sub po
sibilități. Numai așa se explică fap
tul că la gospodăria colectivă din 
Obreja, pînă la data de 25 iulie a.c. 
din totalul de 240 ha cultivate cu 
grîu au fost recoltate doar 94 ha.

Pentru ca și această gospodărie 
colectivă să termine recoltatul griu
lui în timpul cel mai scurt și fără 
pierderi, consiliul de conducere, în
drumat și sprijinit de către organi
zația de partid și sfatul popular din 
comuna Mihalț, trebuie să ia toate 
măsurile, să mobilizeze toate forțele 
și mijloacele pentru a folosi din plin 
fiecare zi, fiecare oră bună de lucru 
și să intensifice ritmul de recoltare 
a griului.

La gospodăria agricolă colec
tivă „Unirea" din Alba lulia s-au 
recoltat însemnate suprafețe cu 
cereale păioase. In clișeu: O 
parte din combine la recoltarea 
griului.

să înceapă cu toate forțele executa.- 
rea grabnică a arăturilor adînci de 
vară pe fatrelagâ suprafață. De ase
menea, pentru completarea necesa
rului de furaje, gospodăria colectivă 
va trebui să însămfațeze suprafața 
de 70 ha cu porumb furajer, lucrare 
ce va trebui executată în cel mai 
scurt timp. In acest scop, consiliul 
de conducere trebuie să ia toate 
măsurile, să mobilizeze toate for
țele și mijloacele fa vederea termi
nării acestor importante lucrări din 
campania agricolă de vară.
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Irianul de vest aparține Indoneziei
Intr-unui din ultimele sale nu

mere, revista „Paris Match" a ttu- 
blicalt o fotografie pe două pagini 
ta culori, înfățișînd un grup de ar
cași negri împodobiți cu pene. E- 
rau chipurile papuașiilor din Irianul 
de vest care i-ar întîmpina cu să
geți pe „invadatori". Acest proce
deu tipic al presei burgheze de a 
încerca să stoarcă lacrimi pentru 
soarta celor pe care colonialiștii 
i-au „fericit" secole de-a rînduil, 
cîntă în strună poziției de nesusți
nut a Olandei care nu vrea să re
nunțe la controlul asupra Irianului 
de vest. Cu toate că basmul cu pre
tinsa autodeterminare pe care co
lonialiștii olandezi ar fi acordat-o a- 
cestui teritoriu prin crearea așa-nu- 
mitului „stat Papua" s-a spulberat 
de mult, propaganda colonialiștilor 
caută să semene confuzii acolo un
de lucrurile sînt de fapt foarte Fra
pezi. Locuitorii Irianului de vest 
luptă împotriva ocupației olandeze 
și nu împotriva fraților lor indone
zieni, care se înscriu cu zecile de 
mii ca voluntari pentru a-i ajuta 
să-și scuture jugul colonial. Auto
determinarea reală este realizată cu 
arma în mînă de partizanii din I- 
rianul de vest. Victoriile obținute pe 
eîmpuil de luptă de detașamentele 
de partizani care sînt urmărite cu 
simpatie de popoarele iubitoare de 
pace din întreaga lume au dat peste 
cap manevra colonialistă care a în
cercat să-și prelungească domina
ția la adăpostul pretinsului „stat 
Papua din Noua Guinee".

Caracterul samavolnic al conti
nuării ocupării Irianului de vest de 
către Olanda este scos ta evidență de 
faptul că acordul din 27 decembrie 
1949 recunoaștea suveranitatea Re
publicii Indonezia asupra întregu
lui teritoriu indonezian. Cu toate că 
drepturile Indoneziei asupra Irianu
lui de vest sînt incontestabile, O- 
landa a refuzat să le recunoască, a- 
vînd sprijinul aliaților ei din ca
drul N.A.T.O. Motivele pentru care 
S.U.A. stat interesate în prelungi
rea ocupației acestui vast teritoriu 
au fost dezvăluite de cunoscutul 
ziarist reacționar David Lawrence 
în „New York Herald Tribune", în

ce 
că

următorii termeni : „Americanii care 
favorizează mediația, cred că ea va 
menține influența Statelor Unite..."

Guvernul indonezian s-a declarat 
dispus să ducă tratative asupra re
trocedării pe cale. pașnică a Lrianu- 
’■•i de vest și a acceptat ca bază de 
discuție „planul Buncker" care sus
ține că ar fi necesară consultarea 
populației. Guvernul indonezian ă 
subliniat atît la tratativele care au 
avut loc în trecut, cît și la cele 
se desfășoară acum în S.U.A.
referendumul trebuie să fie organi
zat numai după integrarea Irianu- 
lui de vest la patrie, astfel tacit 
populația să se poată pronunța în 
libertate și nu sub amenințarea ba
ionetelor colonialiste.

Sprijinind direct și indirect pe a- 
liații lor olandezii, S.U.A. urmăresc 
scopuri bine determinate. Contra
amiralul american Burke a declarat 
la o conferință de presă la Haga : 
„S.U.A. stat fără îndoială intere
sate în menținerea Noii Guinee ca 
bază pentru flota lor, mai ales că 
în Asia de sud-est există puține po
sibilități pentru crearea unor ase
menea baze".

La Washington primează intere
sele militaro-strategice, dar nu sînt 
neglijate nici considerentele „de 
prestigiu". Analizînd consecințele ce 
decurg pentru întregul Occident din 
perspectiva realiipirii Irianului de 
vest la Indonezia^ David Lawrence 
aprecia în sus-amintitul articol că 
„o victorie militară indoneziana... 
ar constitui o dublă înfringere pen
tru Occident: pentru Occident ar 
însemna o înfringere militară a u- 
nei țări occidentale, respectiv a O- 
landei și o înfringere diplomatică 
pentru așa-zisul mediator — Statele 
Unite". Este aceasta inconstestabil 
o recunoaștere a delimitării precise 
a pozițiilor pro și anticolonialiste în 
legătură cu Irianul de vest.

In aceste condiții au fost reluate 
tratativele olandezo-indoneziene. Dar 
indiferent de dispoziția de „adapta
re" a colonialiștilor olandezi și a 
sprijinitorilor lor americani, Irianul 
de vest a pășit pe calea eliberării 
naționale și nici o forță nu poate îm
piedica acest proces ireversibil.

(AGERPRES)

taul antic rezervație
Nu departe de orașul Rostov pe 

Don, a fost creat primul muzeu an
tic — rezervație din R.S.F.S.R. A- 
cesta este vechiul oraș grec Tanais, 
un „Pompei rusesc" original, cu 
străzi înguste și rămășițe de clădiri 
antice, unde au fost făcute nume
roase descoperiri arheologice pre
țioase. aflat în stepele din apropie
rea Mării Negre. De acum înainte 
Tanais este deschis pentru turiști.

Pinguini actori de cinema
Flotila de pescuit balene „Sovet- 

skaia Ucraina" a adus din Antarc
tica un mare transport de pinguini. 
Păsările, după ce vor fi dresate în 
tmod corespunzător de cunoscutul 
dresor sovietic Vladimir Durov, vor 
participa la turnarea filmului „Oraș 
neobișnuit" pus în scenă de studioul 
„Gorki" din Moscova.

MAGAZIN

pentru industrializarea

De Ia o săptămînă la alta
\ RABAT. După cum a anunțat 
) agenția Maghreb Arab Presse, în 
( Zanzibar (protectorat britanic) a
> fost creat partidul comunist in 
? frunte cu Abdurrahmad Mahomed, 
( secretar general al partidului.
\ DJAKARTA. La 21 iulie, la Dja- 
) karta a avut loc inaugurarea fes- 
( tivă a unui stadion construit cu a- 
) jutorul Uniunii Sovietice.
i LIMA. După cum relatează a- 
Igențiile de presă, demonstrațiile 

împotriva juntei 
continuă cu tot 
sitate.

NEW YORK.
test împotriva noului contract co
lectiv propus de administrație, 
9.000 de muncitori de pe princi
palul șantier naval american care 
construiește submarine militare 
au declarat grevă.

militare din Peru 
mai multă inten-

In semn de pro-

i

Gigantul de
Taiga de nepătruns... Mlaștini... 

Așa erau pînă mai ieri malurile 
Vîcegdei, în apropiere de Sîfctîvkar. 
In prezent insă, aici se desfășoară 
o grandioasă construcție — se înal
ță unul din cele mai mari combinate 
din lume 
lemnului.

Rambleul 
traversează oceanul verde al pădu
rilor. Alături de șantier, s-a cons
truit și o autostradă, pe care go
nesc șiruri de autocamioane bascu
lante încărcate cu beton...

Viitorul gigant de pe Vîcegda 
este un șantier de șoc al septenalu- 
lui. Spre sfîrșitul anului 1964 pe 
malul sting al Vîcegdei se vor înăl
ța corpurile de clădiri ale Întreprin
derilor combinatului, care vor pro
duce mobilă, placaj, celuloză, chi
micale, obținute din prelucrarea

auriu al liniei ferate

Vîcegda 
lemnului. Dar producția principală 
va fi hîrtia de ziar. Combinatul pen
tru industrializarea lemnului de pe- 
Vfcegda va produce antiail 110.000 
tone de astfel de hîrtie.

Deocamdată se înalță citeva între
prinderi, care vor constitui baza de- 
construcție a combinatului. încă în 
anul acesta vor intra în funcțiune o 
fabrică de mortar de beton și una 
de beton asfaltic, un poligon pentru 
producția de beton-armat, o secție 
de catzane, una de oxigen, un garaj 
pentru 950 de autovehicule. Se cons
truiește și orașul lucrătorilor combi- ' 
natului. Ei vor primi locuințe mo
derne, înzestrate cu tot confortul.

Peste 4.000 de persoane muncesc 
acum pe șantierul combinatului. Nu 
este departe ziua cînd constructorii 
vor putea raporta patriei : gigantul- 
de pe Vîcegda a intrat în funcțiu
ne !

Canal săpat printr-o explozie
. O puternică explozie a zguduit 

împrejurimile localităților situate la 
gurile Uralului. Cînd fumul s-a îm
prăștiat constructorii aiu văzut că 
de la unui din brațele fluviului por
nește spre mare un canal adine, 
lung de 1,5 kilometri. El va permite

lărgirea căilor de acces ale peștele? 
din Marea Caspică în Fluviul Ural 
pentru depunerea icrelor. Pușcarea- 
(le debleiere a redus durata lucră
rilor de săpare a canalului cu apro
ximativ jumătate de an. Construi
rea canalului ar fi costat cu mult 
mai mult dacă s-ar fi folosit exca
vatoare sau hidromonitoare.

Construirea noului canal pentru 
migrațiunea peștelui face parte din
tre numeroasele măsuri luate în re
giunea Guriev pentru dezvoltarea 
pescuitului și creșterea producției de 
pește.

Fără pietre
Mori cu curenți de aer, fără cla

sicele pietre de moară, au fost con
struite în Uniunea Sovietică. Două 
șuvoaie de grîne se ciocnesc în ca
nale aerodinamice, cu o viteză su
personică de 350 pînă la 500 m pe 
secundă. Prin această ciocnire se 
separă tărîța și se sparge grăuntele, 
obținîndu-se făina. Sortarea făinii 
se efectuează cu ajutorul curenților 
de aer. Avantajul acestor „mori cu 
curenți de aer" este că lucrează 
mult mai repede și că ocupă un spa
țiu incomparabil mai mic decît mo
rile convenționale.

„3nima artificială" 
fabricată în serie

„Inima artificială" polonă, con
struită după proiectul profesorului 
'toll, șeful secției de toracochirur- 
:e a spitalului orășenesc din Poz

nan, și al inginerilor F. Pluzek și V.

Sxnkowiak de la Uzinele „H. Ce
gielski", va fi fabricată în serie. In 
anul de față Uzinele , 
vor fabrica prima serie de 
parate.

„Varimex", întreprinderea 
nentru comerțul exterior, o 
zenta la Tîrgul Internațional 
Poznan.

Comenzi pentru „inima artificia
lă" și propuneri de achiziționare a 
brevetului au fost primite deja din 

- " a, Anglia, Franța și India.

Un ceas original
Un ceas, deosebit de original, cea

sul cu flacără, a existat în vechea 
Chină unde a apărut cu mult înain
tea ceasornicelor europene. Ceasul 
nt flacără reprezenta o luminare 
specială cu diviziuni, preparată din- 
tr-o compoziție care asigura arderea 
uniformă. In afară de aceasta, în 
fitil se adăugau amestecuri de dife
rite ierburi aromate pentru ca la fie- 

oră luminările să emane un a- 
numit miros.

„Cegielski' 
zece a-

polonă 
va pre- 

din

este după părerea dv. grosimea ce 
’ a rezulta? Un metru, doi? Poate 
chiar un kilometru? Sau 10 km? Nu, 
grosimea rezultată va fi de aproxima
tiv două treimi din distanța de la Pă- 
irînt la Soare, adică 112.589.990 km 
6/4 m. 262 mm. Foaia de hîrtie pe 
care o folosiți are grosimea obișnui
tă 0,1 mm.

Cu carele lui Ramses
Turiștii străini vor putea să mear

gă anul acesta la piramide cu ca
rele lui Ramses al Il-lea. Departa
mentul de turism al R.A.U. a hotă- 
rît să construiască șase care, după 
modelul celor ale faraonilor. Trase 
de cai, acestea vor putea transporta 

Gizeh și pi-

o desfășoară pen- 
în fapte mărețele 
septenaluliii, oa- 
obțin victorii după

In lupta ce 
tru a traduce 
prevederi ale 
menii sovietici
victorii pe frontul construcției 
desfășurate a comunismului. Tn 
clișeu : Un nou furnal de mare 
capacitate intrat în funcțiune la 
Uzinele metalurgice din Tuia.

Un „docher“ neobosit
In Portul maritim Kaliningrad a 

apărut un încărcător electric, cu a- 
jutorul căruia pot fi ridicate ptaăla 
înălțimea de 4,5 metri încărcături în 
greutate de 3 tone. Deocamdată a- 
ceastă mașină este unică și se a- 
flă în curs de încercare.

Realizatorii — lucrătorii uzinei 
constructoare de vagoane din Kali
ningrad și ai biroului de proiectări 
de mașini electrice de încărcat», ♦. 
s-au preocupat ca noua mașină să 
cunoască o largă aplicare. Produc
tivitatea ei, după cum
încercările, este de 78 de tone pe 
oră.

In scurt timp, uzina 
grad va începe să producă în serie 
asemenea mașini.

au dove dit-o

din Kalinin-

împotriva spărgătorilor
In Anglia, a apărut pe piață un 

model de broască ce nu se desch;de 
cu cheia ci prin potrivirea a cinci 
numere. Spărgătorii nu mai pot fo
losi șperacle, iar prin încercări re
petate nu pot găsi numerele respec
tive, întrucît la potrivirea greșită a 
numerelor este pusă în funcțiune o 
instalație de alarmă.

„O mică experiență1*
Luați o foaie de hîrtie, o îndoiți 

pe jumătate și apoi încă odată în 
două și iar odată... Să presupunem 
că ați îndoit-o de 50 de ori. Care

cite șase persoane între 
ramide.

Cel mai vechi
Cel mai vechi roman 

istoria literelor poartă 
vestea a doi frați", e opera scriito
rului teban En-na-na, și a fost scris 
în jurul anului 3.200 î.e.n. Romanul 
este cuprins în 19 foi de papirus.

Cea mai grea...
Drept cartea cea mai „grea" din 

lume poate fi considerat lexiconul 
cunoștințelor budiste, numit „Tan- 
gym", cuprinzînd 225 de volume. 
Fiecare volum are o înălțime de 40 
cm. și o grosime de 20 cm, iar 
greutatea totală a volumelor este 
de 3400 kg.

...și cea mai mică carte
Cea mai mică carte din lume a 

fost descoperită în orașul italian 
Bergamo. Greutatea ei este de apro
ximativ un gram și jumătate. Ea 
numără 4.000 de cuvinte, cuprinse 
în 277 de pagini. Cartea, tipărită la 
Padova, conține scrisoareia lui Ga
lileo Galilei, adresată Cristianei Lo- 
rrern.

roman
cunoscut în 
titlul „Po
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O. C. L. COMERȚ MIXT — ALBA-IULIA

FACE CUNOSCUT, CĂ:
la 1 septembrie 1962, în orașul Petroșani, 
str. 23 August nr. 5, ia ființă o

•î“î» SCOIILA PROFESIORALĂ COMERCIALĂ 
cu durata de 2 ani, care pregătește ospă
tari, cofetari, cadre (vînzători) pentru pro
duse alimentare și industriale — textile, 
încălțăminte, metalo-chimice.

Pentru școlarizare, se primesc tineri și tinere 
intre 14—18 ani, absolvenți ai școlii de 7 ani

Iulia, str. Republicii nr. 9, serviciul cadre, pentru lămuriri detailate 
și pentru întocmirea dosarelor cu actele necesare.

ȘANTIERUL I. C. F. ALBA IULIA
angajeaxA

— TRACTORIȘTI RUTIERIȘTI 

PENTRU LOTURILE DIN REGIUNILE HUNEDOARA Șl BRAȘOV.

INFORMAȚII la Șantierul I. C. F. Alba Iulia, strada
Vasile Alecsandri Nr. 36 telefon 295
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