
Să pregătim de pe aeum sporirea
i suprafețelor cu porumb de 5.000

Este bine cunoscută marea impor
tanță a porumbului în economia na
țională. In comparație cu alte cul
turi, porumbul s-a dovedit, prin pu
terea lui de hrănire ridicată, planta 
care dă cele mai multe unități nu
tritive la hectar.

Pe lîngă că are o întrebuințare di
rectă' în alimentația oamenilor, po
rumbul sub diferitele Iui forme de 
utilizare (boabe, însilozat, masă 
verde în amestec cu soia și cu ma
zăre! care-1 îmbogățesc în proteine, 
precum și cocenii însilozați în a- 
mestec cu melasă și uree) constituie 
cel tnai valoros nutreț pentru toate 
speciile de animale.

Experiența a dovedit că o produc
ție de 5.000 kg porumb boabe la 
hectar conține 6.700 unități nutriti
ve, care transformate în produse a- 
nimale înseamnă peste 1.250 kg carne 
de porc sau 12.500 litri de lapte cu 
un procent de 3,5 la sută grăsime. 
Dar porumbul, ca plantă de nutreț 
este deosebit de valoros și atunci 
cînd este dat animalelor însilozat. 
De pildă, la creșterea bovinelor pen
tru carne, din porumbul însilozat la 
o producție medie de 
rumb siloz la hectar 
2.400 kg de carne.

Deci. într-un cuvînt 
ne că toate produsele 
nimală — carne, lapte, unt, ouă etc. 
provin, in cea mai mare parte, din 
pcFntnbul pe care animalele și pă
și* i!e îl transformă în corpul lor.

■Datorită bogăției de valori pe care 
le posedă, porumbul se bucură an 
de an de o tot mai mare prețuire din 
partea țărănimii colectiviste. Intre 
plantele cultivate în raionul nostru, 
porumbul ocupă primul loc.

Ca și în întreaga țară, răspunzind 
chemării partidului, oamenii muncii 
de pe ogoarele raionului nostru și- 
au sporit eforturile pentru a obține 
an de an producții tot mai mari la 
hectar. O atenție deosebită au acor- 
dat-o în acest an obținerii pe supra
fețe întinse a unei producții de cel 
puțin 5.000 kg porumb boabe la ha 
pe teren neirigat.

In raionul nostru, o seamă de gos
podării colective au dobindit rezul
tate bune in această direcție. Cu 
toate că în acest an condițiile na
turale n-au fost suficient de priel
nice, la gospodăria agricolă colec
tivă din Cistei s-a obținut de pe 
cele 40 ha destinate pentru porum
bul de 5.000 kg boabe la hectar o 
producție medie de 7.167 kg porumb 

la 
din 
de

40.000 kg po
se pot obține

se poate spu- 
de origină a-

boabe la hectar. De asemenea, 
gospodăria agricolă colectivă 
Bucerdea Vinoasă s-a obținut 
pe cele 10 ha, pe care s-a cultivat 
porumbul dublu hibrid 103 și 203, 
o producție medie de 6.820 kg po-

rumb boabe la hectar. Rezultate 
bune au obținut și G.A.C. Galda de 
Jos, Mihalț și altele.

La baza acestor succese stă în 
primul rînd faptul că s-a desfășurat 
o muncă științifică, s-au aplicat me
tode agrotehnice înaintate. Printre 
acestea se numără, arătura adîncă 
de toamnă, îngrășarea terenului, a- 
tit cu gunoi de grajd cît și cu îngră
șăminte chimice, întreținerea în cele 
mai bune condiții a solului pînă la 
semănat, folosirea seminței 
hibridă, s-a asigurat o densitate 
35.000—40.00.0 plante la hectar, 
după aceasta un rol hotărîtor l-au 
vut lucrările de întreținere în 
timpul vegetației porumbului.

Dar nu peste tot au fost obținute 
rezultate bune. La gospodăria co
lectivă din Oarda de Jos producția 
medie la heciar de pe suprafața des
tinată porumbului 5.000 a fost doar 
de 3.681 kg porumb boabe. De ase
menea, în gospodăriile colective din 
Vințul de Jos, Stremț, Totoi și altele 
s-au obtinut producții de 
sub 5.000 kg porumb boabe

Cauzele acestei stări de 
trebuie căutate în faptul că în aces
te gospodării colective nu s-au apli
cat întocmai 
înaintate. De 
tul de Jos și 
tal densitatea optimă la hectar. Lip
sa de supraveghere a unor in
gineri agronomi și a brigadierilor 
a dus la rărirea exagerată a aces
tor culturi, bazindu-se pe proverbul 
că „rarul umple carul" deși în a- 
ceastă direcție știința și practica au 
dovedit că agrotehnica înaintată tre
buie aplicată diferențiat de la par
celă la parcelă si totodată tinîndu-se 
seamă și de condițiile climatice In gos
podăria colectivă din Oarda de Jos se 
încearcă să se justifice nerealizarea 
unei producții de cel puțin 5.000 kg 
porumb boabe la hectar pe seama 
faptului că anul acesta a fost să
rac în ploi. Dar tovarășilor de la 
Oarda de Jos le-a scăpat din ve
dere că prașilele repetate nu numai 
că înlătură dezvoltarea buruienilor, 
dar păstrează și umiditatea în pă- 
mint. Or. la Oarda de Jos unele par
cele au fost prășite doar odată. Re
coltele mai scăzute, diferențele de 
la o comună la alta, scot în evi
dență încă o dată cu tărie faptul că 
porumbul cere să i se aplice un în
treg complex de lucrări agrotehnice, 
că acolo unde se aplică metodele 
înaintate se pot obține recolte mari 
de porumb, chiar în condiții clima
tice nefavorabile.

Deși porumbul se însămînțează în 
primăvară, cultura lui necesită mai

dublu 
de 
iar 
a- 

tot

porumb 
la ha.

lucruri

regulile agrotehnice 
pildă, la G.A.C. Vin- 
Stremț nu s-a respec-

(Continuare în pag. 4-a)
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DIN CUPRINSUL RAIONULUI
Fruntași în

la U. iH. 0

Din experiența întreprinderilor fruntașe

muncă
Zlatna

Toi.
PETRÂȘ PETRU 

Mecanic, 
pod rulant.

Fruntaș în pro
ducție. Acordă 
o deosebită gri
jă utilajului și 
este permanent 

preocupat de 
buna lui 

funcționare.

Tov.
JURI DUMITRU

Operator 
chimic.

Fruntaș în pro
ducție. Echipa 
sa își îndepli
nește planul 
lunar cu 2 zile 

înainte de ter
men, efectuînd 
lucrări de bună 

calitate.

Tov.
MOLDOVAN GH.

Operator 
chimic.

Fruntaș în pro
ducție și un bun 
exemplu nu nu
mai în activi
tatea de pro
ducție, ci și în 
acțiunile orga
nizației U.T.M. 

din uzină.

Obținerea de indici economici superiori și îmbunătățirea 
produselor — preocuparea noastră principală

Rezuitatele economice obținute de 
către o întreprindere constituie pri
ma dovadă a calității muncii depu
se în perioada respectivă de către 
colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderea respec
tivă. De aceasta depinde apoi cali
tatea indicatorilor tehnico-financiari, 
a căror realizare dacă este pozitivă, 
contribuie la dezvoltarea nivelului e- 
conomic al întreprinderii, la crește
rea cîștigului muncitorilor și la creș
terea nivelului de trai al acestora.

Luptînd pentru traducerea în viață 
a sarcinilor ce ne revin din hotărî- 
rile celui de-al 1114ea Congres al 
P.M.R. în ce privește creșterea ca
lității indicatorilor economici în pe
rioada planului șesenal, a realizării 
înainte de termen a acestora, colec
tivul de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari ai Iprod'coop-ului 
Alba Iulia, sub permanenta îndru
mare a organizației de partid, a ob
ținut în primele 10 luni ale anului 
în curs importante realizări în pro
ducție. Zilele trecute, colectivul nos- 
Iru a trăit un eveniment important. 
F.1 a raportat cu mîndrie parti
dului că în cinstea celei de-a

Revo-

El a i 
didui că
45-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie și-a 
realizat planul de producție globală, 
marfă și la majoritatea sortimente
lor pe întreg anul 1962, adică cu 
două luni înainte de termen.

Desigur, pentru a obține rezultate 
atît de frumoase, indici de o așa ca
litate, s-a desfășurat o muncă în
suflețită, s-a depus mult interes și 
perseverență din partea întregului 
colectiv de muncitori, tehnicieni și 
maiștri din secțiile de producție. Apoi

a existat și o serioasă și permanentă 
preocupare în ceea ce privește or
ganizarea și conducerea producției, 
controlul aplicării în termen a mă
surilor tehnico-organizatorice în sec
ții, etc.

Analizînd calitatea indicilor obți
nuți pe cele 10 luni ale anului 1962, 
putem arăta că ei sînt realizați și 
depășiți ritmic lună de lună, trimes
tru de trimestru. In timp ce produc
ția^ globală și marfă a fost depă
șită cu 17 la sută, productivitatea 
muncii a crescut și ea cu 12 la su
tă, iar salariul mediu cu 11 la sută 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut. In același timp, numărul me
diu scriptic al muncitorilor a fost 
mai mic cu 11,2 la sută.

Aceste cifre indică o corelație per
fectă a indicilor realizați, dovedește 
că planificarea făcută la începutul 
anului a corespuns condițiilor în care 
se desfășoară procesul tehnologic în 
secțiile noastre și că planul de pro
ducție a fost urmărit în mod per
manent de la cea mai mică unitate 
de muncă și pînă la nivelul între
prinderii.

Odată cu creșterea indicilor pro
ductivi au crescut indicii financiari, 
care de fapt reflectă și scot în evi
dență rezultatele economice pozitive 
ale întreprinderii noastre. Pe cele 
nouă luni, prețul de cost a fost re
dus cu mult sub cel planificat, rea- 
lizîndu-se economii peste plan în va
loare de peste. 268.000 lei. De ase
menea beneficiile peste plan se ri
dică la 337.000 lei.

O altă latură care a contribuit 
simțitor la creșterea indicilor finan
ciari, precum și la ridicarea presti-

giului întreprinderii noastre, a fost 
și calitatea produselor. Despre a- 
cest punct putem vorbi că în tot 
cursul anului nu am avut nici un 
refuz de produse ca necorespunză
tor confecționate, sau care să nu fie 
identice cu prevederile stasurilor și 
normelor interne în vigoare. In mod 
special putem arăta că mobila pro
dusă de către secția de producție din 
Alba Iulia — camere combinate și 
bucătării — este de bună calitate, 
este lucrată cu grijă, fiind apreciată 
de populație. De asemenea*, și alte

BUGNARU EMILIAN 
Director, Iprodcoop — Alba Iulia

Toate colectivele - ca angajamentele îndeplinitei
în întrecerea pentru economii

Unul din principalele obiective ale 
întrecerii socialiste desfășurate de 
către colectivul de muncitori, ingi
neri și tehnicieni de la Secția L. 11 
Alba Iulia este desfășurarea unei 
susținute munci pentru realizarea 
de cît mai multe economii; In acest 
scop, în cadrul atelierelor secției s-a 
acordat o mare atenție recuperării 
și folosirii din nou a diferitelor ma
teriale, au fost reduse în mod sim
țitor consumurile specifice la dife
rite materiale.

Ca urmare a activității desfășu-

rate, pe întreaga secție volumul e- 
conomiilor realizate de la începutul 
anului și pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie este de peste 114.000 lei, cu 
mult mai mult decît era angajamen
tul colectivului de aici pe întregul 
an. In cadrul secției au fost obținute 
rezultate deosebite și în ce privește 
îndeplinirea angajamentului la co
lectarea fierului vechi. In această 
direcție ei au colectat și expediat o- 
țelăriilor fier vechi în valoare de 
peste 36.000 lei, în timp ce angaja
mentul anual era doar de 16.000 lei.

Reducerea consumurilor
obiectiv de seamă în

specifice 
întrecere

secțiilor dePentru muncitorii 
croi și stanță a fabricii ...Ardeleana", 
pe lîngă realizarea sarcinilor 
plan, un obiectiv de seamă în în
trecere îl constituie obținerea 
cît mai multe economii. Și, se poate 
spune că marea majoritate a mun
citorilor și muncitoarelor din cele 
două secții depun multă străduință 
in acest sens, rezultatele obținute o- 

-glindind pe depliti preocuparea. 
Prin .folosirea combinată și cu mul
tă chibzuință a tiparelor, harnicii

de

de

au realizat pe primele 
ale anului în curs eco- 
1.133 mp. piele, 227 kg

muncitori 
nouă luni 
nomii de ... „
talpă crupon și 8.691 kg talpă gît 
și poale.

Economii de 35 mp. piele și 1.562 
kg talpă diferită au realizat mun
citorii de la stanță și croi și în luna 
octombrie, fruntași în această ac
țiune situîndu-se tot timpul tovară
șii Moldovan Ana, Nichifor Petru, 
Dreghici Ion 1, Schiau Paraschiva și 
mulți alții.

Cu două luni mai devreme
Cînd unele secții din cadrul între

prinderii „Hori.a", ca secția turnăto
rie și lăcătușerie II, și-au îndeplinit 
planul pe anul 1962 înainte de ter
men, în cadrul secției de împletit 
sîrmă întrecerea socialistă a căpă
tat un ritm vioi. întregul colectiv de 
muncă de la această secție dorea să 
se situeze în rîndul secțiilor fruntașe. 
Și strădania cu care a muncit fie
care muncitor n-a fost zadarnică.

La 1 noiembrie a.c., secția de îm
pletit sîrmă și-a îndeplinit planul de 
producție pe anul 1962, iar de la 
această dată colectivul cL d_
aici dă produse peste 
plan.

In obținerea acestor 
evidențiat tov. Gruian 
tea Saveta, Sântei Gheorghe și alții;

Coresp. ALBU GHEORGHE

de muncă de 
sarcinile de

succese s-au 
Măcinic, Cos-

Angajamentul anual a fost îndeplinit
Desfășurînd larg întrecerea socia

listă, colectivul Depoului de loco
motive din Teiuș a reușit să reali
zeze peste plan economii la prețul 
de cost în valoare de peste 350.000 
lei. La această realizare o contribu
ție de seamă și-a adus-o persona
lul de locomotivă — mecanici și fo- 
chiști -— care au economisit față de 
norma tehnică 2.773 tone combusti
bil convențional și au remorcat pes
te 320 trenuri cu supratonaj. Aceste 
realizări situează, depoul în rîndul 
unităților care și-au îndeplinit și de
pășit angajamentul anual la reali
zarea de economii.

In această acțiune s-au evidențiat

în mod deosebit comuniștii din bri
găzile de locomotivă conduse de me
canicii Aurel Baidoc, Iacob Oțoi, 
Grigore Medrea, loan Păcurar, îm
preună cu fochiștii lor, Liviu Cri- 
covean, Gamei Cîmpean, Teodor 
Bordeanu, Petru Daise și alții. De 
asemenea, la obținerea acestor rea
lizări au contribuit și echipele com
plexe de la reparații conduse de 
șefii de echipă Nicolae Ivan, Traian 
Suciu și Simion Popa, care au,exe
cutat numai reparații de calitate.

(Continuare în pag. 4-a)

Mecanicul de locomotivă Pă
curar loan împreună cu fochistul 
Balogh Gh. de la depoul C.F.R. 
Teiuș, au economisit în acest an 
149,8 tone combustibil conven
țional.

Coresp. V. STREMȚAN

...între 19-21 noiembrie a.c., pe J 
ecranul cinematografului „23 Au- : 
gust" din Alba Iulia, va rula fii- l 
mul „Iubire încătușată", o pro- < 
ducție din R. D. Vietnam.

„la cinematograful „Victoria" ? 
din orașul nostru, începînd din ( 
ziua de 19 și pînă la 21 noiem- S 
brie va rula filtmul american „Cînd < 
comedia era rege". (

...prin unitățile specializate ale J 
O.C.L. Comerț Mixt au fost puse S 
în vînzare noi aparate de radio, ( 
mașini electrice de spălat rufe și < 
alte obiecte electrice de uz casnic. )

...în ziua de 18 noiembrie a.c., < 
pe stadionul sportiv se va desfă- < 
șura meciul de fotbal, contînd pen- > 
tru campionatul regional, între ? 
echipele Parîngul Lonea și Dacia ( 
Alba Iulia. | , S

i
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Să continuăm cu însilozatul furajelor 
naturale, se impune să se însilozeze 
cît mai multe resturi din grădinile 
de legume, coceni și alte diferite 
plante pentru a se obține un siloz 
de calitate. Multe conduceri de gos
podării colective, țintind seamă _ de 
importanța mare pe care o prezintă 
furajul siloz în hrana animalelor, au 
acordat toată atenția acestei acțiuni 
și printr-o mai bună organizare a 
muncii au acționat cu. mai multă 
operativitate reușind să însilozeze în
treaga cantitate de furaje prevăzută 
în planul de producție.

Timpul fiind foarte înaintat, se 
cere din partea conducerilor gospo
dăriilor colective rămase în urmă să 
depună toate eforturile pentru a 
continua acțiunea de însilozare. 
Condiții sînt, trebuie însă mai mul
tă preocupare din partea organiza
țiilor de partid și a sfaturilor popu- 
jare comunale pentru a îndruma și 
sprijini cu mai multă hotărîre con
ducerile acestor gospodării colecti
ve să-și mobilizeze toate forțele și 
mijloacele, să-și organizeze mai 
bine munca de a însiloza în timpul 
cel mai scurt întreaga cantitate de 
coceni și alte resturi ce pot fi însi- 
lozate.

Gospodăriile colective din raionul 
nostru acordă pe zi ce trece o aten
ție tot mai mare dezvoltării creșterii 
animalelor ca o bază sigură pentru 
întărirea și consolidarea lor econo- 
mico-organizatorică. Și acest lucru 
merită toată lauda. Nu însă în a- 
deeași măsură s-au preocupat și se 
preocupă unele conduceri de gospo
dării colective pentru completarea 
bazelor furajere cu nutrețuri siloz. 
Numai așa se explică faptul că încă 
la data actuală mai avem un număr 
destul de însemnat de unități agri
cole care nu și-a.u realizat planul la 
însilozări. Printre acestea se nu
mără gospodăriile colective ditiTo- 
toi, Drîmbar, Oarda de Jos, Micești, 
Teiuș și altele. Deși conducerile gos
podăriilor colective arătate mai sus 
au posibilități să mai însilozeze co
cenii de porumb și alte resturi din 
grădinile de legume, din cauza u- 
nei mai slabe organizări a muncii, 
acțiunea de însilozare continuă să 
fie rămasă în urmă.

Ținînd seama că aceste unități au 
un mare număr de animale și că 
timpul secetos din vara acestui an 
a influențat mult asupra scăderii 
producțiilor la hectar ale furajelor

In curînd lumină electrică la Stremț
Cu cîteva luni în urmă, intr-o a- 

dunare populară, colectiviștii din 
Stremț au hotărît ca prin contribu
ție voluntară să-și electrifice satul, 
în acest sens a fost constituit comi
tetul de cetățeni care cu sprijinul 
comitetului executiv a și trecut la 
acțiunea de strîngerea sumelor și în
ceperea lucrărilor.

Găsind un larg răsunet în rîndul

Îndrumate de comisia de femei, 
pe lingă alte activități femeile 
din satul Tăuți desfășoară o 
susținută muncă în cadrul că
minului cultural. Așa, bunăoară, 
duminica trecută, formația corală a 
femeilor a prezentat în fața a peste 
250 spectatori o seamă de cîntece 
patriotice și populare, iar echipa de 
teatru a apărut în piesa „Cine bate", 
piesă pusă în scenă în scopul com
baterii credințelor deșarte care mai 
dăinuie în mințile unor țărani mun
citori din sat.

Programul prezentat, . pentru a 
cărui pregătire au muncit cu multă

Noi pionieri la Școala de 8 ani din Cistei
Săptămîma trecută, organizația de 

pionieri din cadrul Școlii de 8 ani 
Cistei a primit în raidurile sale noi 
membri, pe cei mai buni și sîrguin- 
cioși elevi.

Pregătit cu grijă de tovarășa Do
bîrtă Dorina, instructoare superioa
ră, evenimentul s-a imprimat adînc 
în inimile elevilor. In fața întregu
lui colectiv al școlii, elevii Truța

DOUĂ GOSPODĂRII COLECTIVE

Fafă-n fa|ă in realizarea construcțiilor zootehnice
Preocupare continuă, 

muncă organizată
Asigurarea celor mai bune con

diții pentru iernarea animalelor cons
tituie în momentul de față o sarcină 
de mare răspundere a consiliilor de 
conducere din gospodăriile- agricole 
colective. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît în acest an numărul anima
lelor. a crescut simțitor și de buna 
lor iernare depipde creșterera pro
ductivității acestora.

Gospodăria agricolă colectivă din 
Bucerdea Vinoasă a dovedit în a- 
cest an o preocupare foarte seri
oasă în ce privește realizarea cons
trucțiilor planificate. Și nu o preo
cupare de moment. Orientî>ndu-se 
just în folosirea forțelor de care 
'dispune, gospodăria a organi
zat în așa fel munca îlncît paralel 
.cu celelalte lucrări o parte din bra
țele de muncă au fost repartizate să 
lucreze la executatul și arsul celor 
aproape 100.000 bucăți cărămizi, A 
fost formată o echipă de construc
tori din cadrul gospodăriei, care a 
muncit intens la terminarea grajdului 
pentru 100 capete și o maternitate 
de scroafe. O mare atenție a acor-

tuturor cetățenilor comunei, care 
s-au oferit cu însuflețire să execute 
prin muncă patriotică o seamă de 
lucrări, acțiunea începută își arată 
roadele. Pînă în prezent au fost 
plantați stîlpii iar acum s-a trecut la 
întinsul sirmei. așa că în curînd lu
mina electrică va arde și la Stremț. 
I i B. G.

rîvnă tovarășele Bolea Valeria, Mer- 
curean Viorica, Bolea Elena, Buciu- 
man Floarea, Bolea 1. Nic„ Giura 
Ana, Drăgan Raveca, Ampoițan 
Valeria și multe alte femei, s-a bu
curat de un deosebit succes, fapt 
care a făcut ca femeile din Tăuți să 
ia botârire.i de a mai apare pe sce
nă. In acest scop, ele au și început 
o mtmcă susținută pentru pregătirea 
piesei de teatru „Zambilica a fost 
martoră" și a programului de bri
gadă cu tema „Te slăvim oămînt al 
patriei iubite"!

FRTNCU IOSIF

Ion, Domșa Nicolae, Sălcer Dumi
tru, Salcău Lidia și Dobîrtă Vasile 
și-au rostit angajamentul pionieresc 
în cîntecul „Cu cinste purtăm roșia 
cravată", timp în care li s-a înmînat 
insigna și cravata roșie.

A urmat apoi un program artistic 
compus din cîntece și dansuri pio
nierești prezentat de elevii scolii.

DUMITRU LONGHIN

dat conducerea gospodăriei și rea
lizării -unor construcții cît mai ief
tine. In acest scop, pe lingă asigu
rarea cărămizii cu mijloace proprii, 
s-au folosit și alte posibilități locale. 
De pildă, materialul lemnos a fost 
realizat pe plan local, s-au făcut 
demersuri și s-a obținut și țigla 
din demolări la un preț redus. De 
osemenea, sume foarte mici s-au 
cheltuit și cu asigurarea materia
lelor de tencuit, Azi, gospodăria co
lectivă din Bucerdea Vinoasă are 
terminat atît grajdul de vite mari 
cît și maternitatea de scroafe. In 
plus, tot ca urmare a preocupării, 
de curînd gospodăria a mai terminat 
de construit, cu materiale din surse 
locale, un saivan pentru 800 oi. In 
momentul de față gospodăria și-a 
asigurat, pe lingă o bază furajeră 
corespunzătoare și adăposturile atît 
de necesare animalelor în perioada 
de iarnă.

La Galtiu nu vine iarna?
Gospodăria colectivă din Galtiu, 

în baza prevederilor planului de 
producție, trebuie să-și construiască 
în acest an 2 grajduri pentru 50 de 
capete și o maternitate de scroafe. 

întreg colectivul 
căminului în acțiune
Pentru colectivul căminului cultu

ral din Ampoița, zilele iernii care 
se apropie, nu vin nici cu bătaie de 
cap, nici cu semne de întrebare. Lu
cru firesc. Ca bun gospodar, harni
cul colectiv de aici s-a pregătit din 
timp să le întîmpine. Și acum, cu 
toate gata, și cu întreg colectivul în 
acțiune, la căminul cel nou din Am
poița, adevărată podoabă a satului, 
se desfășoară o vie activitate.

Despre acest lucru vorbesc cu 
mîndrie țăranii muncitori din partea 
Incului, căci fiecăruia îi sînt vii în 
minte învățămintele culese din con
ferințele și filmele prezentate Ia că
min, din audițiile la radio organiza
te aici sau cu prilejul serilor culturale. 
Apoi, cît e de mare sala căminului, 
ea se dovedește totuși mică atunci 
cînd se știe ir sat că Varvara Ion, 
Mircea Simion, Ivașcu Florian, Da
vidas Ion, Sularie Eufimia, Bodea 
Florica. Bădilă Gheorghe și alți ar
tiști amatori vor apărea pe scenă. 
Piesele de teatru „Dragoste nu te 
pripi", „Stupii cu pricina", „Baba 
Dochîa și brigadierul" sau progra
mele de brigadă pe teme din viata 
nouă a satului. în care ei au fost 
înterpreții. au plăcut mult sutelor de 
spectatori. Acest fapt, nu le-a dat 
răgaz activiștilor culturali, care au 
pornit cu și mai multă rîvnă la mun
că. fiind pe terminate cu pregătirea 
piesei „Sub mărul sălbatic" și a u- 
nui nou program de brigadă.

In curînd. deci. în întîmpinarea ță
ranilor muncitori din Ampoița ve- 
niți Ia cămin, vor ieși din nou ac
tiviștii culturali. Și oamenii le vor 
ghici pe loc îndemnul : — Poftiți! 
Vă așteptăm să începem programul.

•M

/N VITRINELE

La școala profesională de meserii din oraș elevii au condiții din cele 
mai bune pentru învățătură.

Condiții pentru realizarea acestor 
construcții au existat și, poate, dacă 
nu mai bune ca la Bucerdea Vinoasă, 
cel puțin în egală măsură. Dar a- 
ceste condiții n-au fost folosite su
ficient. In primul rînd trebuie por
nit de la organizarea muncii. A 
existat aici la Galtiu înjghebată o 
echipă de constructori, dar ea nu 
și-a desfășurat munca așa cum se 
cerea. Au fost uneori cazuri cînd 
nu s-a lucrat la construcții cu săp- 
tămînile. Alteori s-a lucrat cu ran
dament scăzut, deoarece conducerea 
gospodăriei (președinte tov. Barbu 
Traian) a lăsat pe meșteri să se 
descurce cum știu, fără a-i sprijini 
cu mînă de lucru necalificată. Tre
buie spus că nici retribuirea mese
riașilor n-a fost cea mai just aleasă 
spre a-i cointeresa 
construcțiilor într-un 
scurt. Aceasta e una 
pentru care grajdul 
și maternitatea nu sînt acoperite nici 
în prezent, fără a mai vorbi de fap
tul că construcția celuilalt grajd 
planificat nici nu-i începută.

Se încearcă aici la Galtiu, să se 
arunce vina pe faptul că n-a existat

la executarea 
timp cît mai 

din cauzele 
de 50 capete

din zilele trecute, abia 
muncă, tinerii Rusu Ra- 

Grișain Cornel,

de 
în 

de-

Intr-una 
sosiți de la 
fila, Pîclișan Ana, 
Cîmpean Doc.hia și mulți alți colec
tiviști din Vințul de Jos s-au în
dreptat spre biblioteca din sat. Se 
organizase de către colectivul bi
bliotecii „O călătorie pe harta Uniu
nii Sovietice" și, interesul față 
această manifestare, a făcut ca 
scurt timp sala bibliotecii să 
vină populată pînă la refuz.

In fața celor prezenți, tovarășa 
profesoară Cornescu Mina a făcut o 
scurtă prezentare geografică a U- 
niunii Sovietice. Apoi, călătoria prin 
marea țară a constructorilor comu
nismului a început.

Primul popas — Moscova — în 
tovărășia scriitorului S. Callimachi 
din a cărui lucrare „Un călător prin 
U.R.S.S.", s-a citit un fragment. A- 
poi din nou la drum: prin Donbas, 
prin bazinul Donețului, pe Volga, 
marele fluviu nelipsit din cîntecele

Pînă cînd o asemenea situație ?
Oricine se abate, în aceste zile, 

pe la căminul cultural din Țelna, e 
imposibil să nu se oprească, mai 
mult sau mai puțin, în dreptul a- 
cestuia. Și, nu pentru că dintre zidu
rile căminului ar răzbate suflul ac
tivității care în mod firesc ar tre
bui să aibă loc aici. Nu! Te fac să 
te oprești tocmai liniștea și paragina 
care au pus stăpînire pe acest lăcaș 
de cultură. Geamuri, sparte la feres
trele dinspre uliță, geamuri sparte 
sau lipsă și la ferestrele din inte
rior. Prin curte tot felul de impu
rități, iar în sală o atmosferă rece, 
departe de a fi îmbietoare.

Starea în care se găsește localul 
căminului din Țelna nu poate să nu 
te neliniștească. Și cum aceasta, nu-i 
de ieri de alaltăieri, te nepădesc tot 

material lemnos. De altfel și aceasta 
e o lipsă tot a conducerii gospodă
riei. Dar, cum justifică consiliul 
de conducere faptul că, deși sosită 
iacă din 29 octombrie, șerpanta pe 
grajd nu e ridicată nici acum. Mai 
mult, în loc să se grăbească lucră
rile de terminarea grajdului, con
ducerea gospodăriei a găsit mai bine 
de cuviință să adăpostească vițelele 
în grajd așa... fără acoperiș, uitînd, 
probabil, că de aici încolo nu mai 
vine vara, ci iarna. La 5 octombrie, 
organele tehnice de specialitate din 
partea Consiliului agricol raional 
au indicat măsurile ce trebuie luate 
pentru grăbirea construcției gajdu- 
lui, dar nu prea s-a<u făcut multe 
pentru traducerea în viață a acestor 
indicații. In ce privește terminarea 
maternității, gospodăria putea rea
liza și mai mult, deoarece materia
lul procurat din sat i-a stat la dis
poziție, însă numai lipsa de organi
zare a muncii a dus la o astfel de 
rămînere în urmă.

In momentul de față gospodăria 
din Galtiu dispune de toate materia
lele necesare terminării construcției. 
Dispune și de forțe de muncă. E ne
cesar doar să se treacă serios la lu
cru. De asemenea, se cere mai multă 
îndrumare și din partea sfatului 
popular. comunal și din partea or
ganizației de bază.

și legendele populare ruse, prin tun 
dra înghețată și întinsurile Siberie 
pe care V. I. Lenin pe drept cuvin 
le-a numit ,,u,n ținut minunat, ci 
mare viitor". Și intr-adevăr, de pi 
cosmodromul situat pe aceste me 
leaguri și-a luat zborul nava cos 
mică „Vostok 1" avîndu-.l la bort 
pe Iuri Gagarin, primul cosmonau 
din lume. ■ - 1

însoțit pe întregul parcurs di 
versuri și proză bine aleasă din di 
verse lucrări, farmecul călătoriei < 
fost mult întregit.

In încheierea manifestării organi 
zate la bibliotecă, tovarășul Cor 
nescu Gheorghe, secretarul comite 
tului comunal de partid, a arăta 
participa,nților că toate cîte le-at 
văzut în lunga lor călătorie pe hart; 
Uniunii Sovietice sînt opera oame 
nilor sovetici care, prin munca lo 
eroică, conduși de P.C.U.S., înalț; 
edificiul măreț al comunismului.

Coresp. BAC1LA MARIA 

felul de chinuitoare întrebări: Pîn 
cînd o asemenea situație, tovarăș 
Popa Aurel, director al căminului 
Unde sînteți activiști culturali di: 
sat? Cum se poate ca acum cînd^ă 
minull cultural ar trebui să frerruat 
de activitate, în el stăruie o atwd 
apăsătoare liniște ?

Cum toate aceste întrebări își aș 
teaptă și răspunsul, îl cauți. Unde 
In lipsa de preocupare a activiștilo 
culturali de aici, în forțele destt 
de numeroase care lîncezesc în tim 
ce colectiviștii din sat așteaptă. D 
mai bine de două luni, înafară d 
film, la căminul cultural din Țeln 
n-a mai avut loc aproape nimic. Boi 
șoș Ernest Și Bqrșoș Maria, respon 
sabillii echipei de teatru, ca și Flc 
rea Maria și Sandu Horia care, z: 
ce-se, se ocupă de brigada artistic 
de agitație, tărăgănează la infin 
ieșirea pe scenă. Și-apoi asemene 
lor sînt și David Ion, Moguța Ele 
na. Stană Maria și alți activiști cu' 
turali, responsabili ai unor anume ac 
tivități în cadrul căminului.

Aceasta este în prezent situația 1 
căminul cultural din Țelna. O situ; 
ție care nu mai poate continua nii 
o clipă.

In cursul acestei săptămîni, 1; 
Librăria Noastră Nr. 1, Alba Iu 
lia, au apărut noutățile :

„Revoluția franceză" scris; 
de A. Sarboril. Cartea cuprinde. < 
analiză profundă a declanșării 
desfășurării și însemnătății revo 
luțien franceze de la 1789-179E 
Scrisă vioi, într-un stil plăcut, ca: 
tea va prezenta o lectură plăcut 
pentru un cerc larg de cititori.

-£■ In Editura politică a apă 
rut „10 zile care au zguduit Iu 
mea" de John Reed. Lucrarea con 
ține o descriere vie a primele 
zile ale Revoluției din Octombrk

-A- „întrebări și răspunsuri de 
pre întărirea economico-organiza 
torică a gospodăriei colective 
este titlul cărții apărute tot î 
Editura politică. Broșura este set 
să cu scopul de a ajuta pe colet 
tiviști în cunoașterea cîtorva di 
problemele de bază ale întărir 
economico-organizatorice a goșp 
dăriei agricole colective.



STEAUA ROȘIE

VIAȚA DE PARTID

cu-

Mai multă preocupare pentru îngrășarea terenului

I»E TEME ALE SFATURILOR POPULARE

IN MIJLOCUL MASELOR.*

fel 
fie

lor au 
rîndul 

sînt tov.
Matei,

ca
se

Una din preocupările noastre, ca 
9 sarcină de mare răspundere tra
sată de partid, este educarea tinere
tului. Pentru înfăptuirea acestei sar
cini se cere (multă inițiativă, răbda
re, o atenție deosebită față de nevoi
le tineretului, de preocupările lui 
zilnice. l’O:

In gospodăriile colective de pe 
raza comunei Berghin, pe lingă co
lectiviștii vîrstnici lucrează și un 
mare număr de tineri. Ei își aduc 
o contribuție de preț la întărirea e- 
conomico-organizatorică a gospodă
riei colective, participă cu elanul lor 
tineresc la toate acțiunile întreprin
se în cadrul gospodăriilor colective.

Ei lucrează cu dragoste în brigă
zile zootehnice, îngrijesc bine ani- 
jnalele încredințate și obțin rezul
tate bune.

In majoritatea lor, tinerii au un 
mare număr de zile-muncă ca ur
mare a participării lor la lucru în 
gospodăria colectivă, printre care se 
numără Szeghedi Martin, Angheles- 
•EU Gheorghe, Szeghedi loan, Gheu- 
șan Todor, care au între 200-250 zi
le-muncă fiecare.

Participarea tinerilor la executa
rea lucrărilor în gospodăria colecti
vă, dragostea lor față de muncă, 
față de averea obștească, compor
tarea lor în relațiile cu cei vîrstnici 

«■sint trăsături ale tinerilor noștri, ca 
(prmare a educației primite în ca

drul organizațiilor U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de partid.

Comitetul comunal de partid a 
avut o grijă deosebită și a sprijinit 
comitetul U.T.M. în organizarea în- 
vățămîntului politic U.T.M. Astfel, 
au fost încadrați, în cele trei cercuri 
.„Să ne cunoaștem patria socialistă" 
toți tinerii U.T.M.-iști cît și un mare 
număr de tineri care nu sînt membri 
ai organizației U.T.M.

Ca urmare a controlului făcut de 
■membri comitetului comunal de 
partid, de felul cum își desfășoară 
activitatea aceste cercuri, s-au cons
tatat unele lipsuri mai ales în ceea 
ce privește frecvența tinerilor. Co
mitetul comunal de partid a anali
zat într-o plenară a sa această si
tuație și a luat măsuri corespunză
toare. Astfel, în baza unui pian, 
membrii comitetului au fost repar
tizați pe cercuri și obligați să par
ticipe la fiecare ședință de cerc. 
Măsura luată a dus la ridicarea pe 
o treaptă superioară a activităiți cer
curilor, iar la sfîrșitul anului de în- 
vățămint s-au obținut rezultate 
‘bune.

Comitetul comunal de partid a în
drumat organizațiile de bază de pe 
■raza comunei să analizeze, și ele 
au analizat, activitatea organizații-

Deputatul este exponentul voinței 
•maselor. A sluji cinstit și cu devo
tament oamenii muncii este o dato
rie de seamă a fiecărui deputat. Pe 
reprezentanții lor, oamenii muncii îi 
judecă nu după vorbe ci după fapte.

Activitatea deputaților este pe cît 
de variată, pe atît de plină de răs
pundere deoarece se cere din par
tea fiecărui deputat să-și organizeze 
în așa fel munca îneît să-și poată 
îndeplini obligațiile ce decurg din 
această mare misiune încredințată 

■ de alegători.
In circumscripția electorală Nr. 

25 a comunei Vințul de Jos a fost 
ales deputat tov. Dragosin Iacob. 
Alegătorii din acea'stă circumscrip
ție l-au ales ca reprezentant al lor 
în sfatul popular comunal pentru 
faptul că este un cetățean harnic și 

■‘Cinstit, cu multă inițiativă, cate și-a 
I cîștigat prin activitatea desfășurată 
' stima și încrederea oamenilor.

Pentru a justifica încrederea a- 
cordată de alegători, deputatul Dra
gosin Iacob s-a străduit să munceas- 
că cît mai bine, să desfășoare6vie 

, activitatea în rîndul maselor, rnobi- 
zîndu-le la diferite acțiuni cu ca
racter obștesc și edilitar pentru con
tinua înfrumusețare a circumscrip
ției electorale. Și, roadele acestei 
preocupări sînt oglindite de rezulta
tele obținute de alegători, antrenați 
de deputatul lor, în gospodărirea 

^circumscripției electorale. 

lor U.T.M. mai ales în ceea ce pri
vește munca cultural-educativă des
fășurată în rîndul tinerilor.

Se știe că tineretului îi place să 
participe la viața culturală a satu
lui. El este dornic de cîntec și joc, 
să apară pe scenă într-o piesă de 
teatru, să recite o poezie. In acest 
scop, sub conducerea și îndrumarea 
comitetului comunal de partid, în 
cadrul căminului cultural își des
fășoară activitatea echipe de dan
suri, cor, echipe de teatru, la care 
participă un mare număr de tineri 
atît romîni cît și sași, printre care 
aimintim pe tinerii Vințan Vaier, 
Szeghedi Mihai, Horșa Victoria, 
Schaser Ioan, Străjan Saveta și 
mulți alții. De asemenea s-a acordat 
atenție participării tinerilor la dife
rite conferințe cu caracter educativ 
ce au fost expuse la căminul cultu
ral.

Dragostea de învățătură, setea ti
nerilor de a ști cît mai mult, este 
oglindită și de numărul mare deți
neri purtători ai insignei „Prieten 
al cărții", ca urmare a participării 
lor la concursul „Iubiți cartea", 
printre care amintim pe tov. Coman 
Nicolae, Leister Maria, Szegedi 
Ioan, Goțea Gheorghe și alți.

Ridicarea permanentă a conștiin
ței socialiste a tinerilor, ca urmare 
a muncii cultural-educative desfă
șurată în mijlocul lor, poate fi a- 
preciată și după 
pund la acțiunile 
ganele locale de 
Așa, de exemplu, 
oilor de pe raza 
rile de construcții zootehnice 
cele două gospodării colective 

felul cum ei răs- 
întreprinse de or- 
partid și de stat, 
la curățitul pășu- 

comunei, la lucră- 
din 
de 

pe raza comunei, la desfundarea 
văii din satul Henig, la lucrările de 
construcții a magazinului universal 
din Berghin tinerii au efectuat mai 
mult de 3.000 ore muncă patriotică. 

Odată cu creșterea și dezvoltarea 
gospodăriei colective a crescut și ti
neretul, urmare firească a condițiilor 
create și a conducerii și îndrumării de 
către comitetul de partid. Au cres
cut tineri cu care noi ne mîndrim, 
tineri care pentru meritele 
fost apreciați și primiți în 
candidaților de partid, cum 
Coman Constantin, Lustig 
Kast Matei și alții.

Comitetul comunal de partid își 
propune ca în viitor să desfășoare o 

pentru 
muncii 
tinere-

și mai susținută activitate 
continua ridicare a nivelului 
cultural-educative în rîndul 
tului din comuna noastră.

KISS IOSIF 
Secretarul comitejtului comunal 

de partid — Berghin

atelajele s-a 
necesar, a- 
cu deputatul 
Prin muncă 
făcute și alte 
diferite po-

Ga să mergi în comuna Inuri, tre
buie să treci peste o vale. Trecerea 
aceasta era îngreunată de faptul că 
podul era stricat. Se cereau a fi 
luate măsuri pentru repararea po
dului. Aceste măsuri au fost luate 
de deputatul Dragosin Iacob. El a 
stat de vorbă cu alegătorii, apoi în- 
tr-o consfătuire cu ei au hotărît să 
treacă la fapte. Cu 
transportat materialul 
poi cetățenii, în frunte 
lor, au reparat podul, 
patriotică au mai fost 
lucrări de reparații la 
dețe și la întreținerea drumurilor.

Din discuțiile purtate cu alegătorii, 
deputatul Dragosin Iacob află o 
seamă de probleme ce-i frămîntă pe 
aceștia, cere părerea lor de felul cum 
ar putea fi rezolvate. Intr-una din 
zile, directorul școlii a venit la de
putat și a discutat cu acesta cum 
ar putea să repare scările' de la in
trarea în localul școlii. După discu
țiile purtate, deputatul a găsit so
luția. O să cerem ciment de la sfa
tul popular al comunei, iar pietri
șul și nisipul o să-l transportăm prin 
muncă patriotică cu ajutorul cetățe
nilor a spus deputatul. Această pro
punere a deputatului pusă în discu
ția alegătorilor a fost găsită bună 
și acceptată. După scurt timp, re
pararea scărilor la localul școlii a 
fost terminată de meșteri din rîndul 
alegătorilor, prin muncă patriotică.

Fruntași la arăturile 
adînci de toamnă

Colectiviștii din Bucerdea Vinoa- 
șă, cunoscînd importanța mare pe 
care o prezintă arătura adîncă de 
toamnă pentru obținerea de recolte 
sporite la culturile ce se însămîn- 
țează în primăvară, au luat măsuri 
din timp, eliberînd toate suprafețele 
de culturile tîrzii. îndată după a- 
ceasta, ajutați de mecanizatorii din 
S..M.T. Alba lulia, ei au trecut cu 
forțe sporite ia executarea arături
lor adînci de toamnă. îndrumați în
deaproape de către organizația de 
partid și cu munca bine organizată, 
harnicii colectiviști din Bucerdea Vi- 
noasă au reușit să execute arăturile 
adînci de toamnă pe o însemnată 
suprafață ce se va însămînța în 
primăvară, fiind fruntași la execu
tarea acestor lucrări.

Aplicarea îngrășămintelor și e- 
xecutarea arăturii adînci încă din 
toamnă constituie o condiție esen
țială pentru obținerea de recolte spo
rite la culturile ce se msămînțează 
în primăvară. De aceea, consiliile de 
conducere din gospodăriile colective, 
în aceste zile, trebuie să acorde 
toată atenția organizării muncii 
pentru a se transporta în cîmp în
grășăminte naturale cît mai multe, 
care odată cu arătura adîncă de 
toamnă trebuie să fie încorporate în 
sol. Numai îngrășînd terenul vom 
putea obține producții sporite de ce
reale la hectar în anii următori. A- 
cest lucru nu este pe deplin înțeles 
de conducerea gospodăriei colective

De asemenea, a fost împrejmuită 
școala cu gard de sîrmă, la care au 
participat alegătorii din circumscrip
ție mobilizați de deputatul tor.

In primăvara acestui an, preocu
pat pentru o cît mai bună hrănire 
a animalelor, deputatul Dragosin Ia
cob, a mobilizat cetățenii la curăți
rea pășunii în locul numit „Săra
turi". O altă acțiune întreprinsă de 
deputat, tot în această perioadă, a 
fost mobilizarea cetățenilor la cură
țirea și văruirea pomilor.

Dar deputatul Dragosin Iacob” do
vedește preocupare nu numai pen
tru problemele circumscripției elec
torale unde a fost ales, ci și pentru 
sarcinile ce stau în fața sfatului 
popular comunal. Ca membru în 
comitetul executiv, el și-a adus o 
contribuție de preț în munca pentru 
întărirea economică-organiza-torică a 
gospodăriei colective la ridicarea 
construcțiilor zootehnice ale acesteia 
și la alte acțiuni cu caracter ob
ștesc întreprinse de sfatul popular 
comunal.

Participarea cu regularitate la șe
dințele comitetului executiv și la se
siunile sfatului popular comunal, 
preocuparea de care dă dovadă pen
tru rezolvarea sarcinilor încredin
țate, fac ca deputatul Dragosin Ia
cob să fie apreciat de cetățenii în 
mijlocul cărora trăiește și își des
fășoară activitatea.

Tractoarele să are din. plin
La gospodăria agricolă colectivă 

din Alba lulia, în toamna acestui an 
trebuie executate arături adînci pe 
o suprafață de peste 1.000 hectare. 
Deși la această unitate inițial au 
fost repartizate 10 tractoare, în pre
zent lucrează doar 5, trei tractoare 
fiind dirijate în altă parte, iar 2 
sînt defecte. Dar, nici capacitatea 
celor 5 tractoare în stare de func
ționare nu este folosită din plin. Pînă

Ploile căzute în ultimele zile au 
creat condiții ca, în aceste zile, în 
raionul nostru să se treacă cu toate 
forțele la executarea arăturilor a- 
dînci pe toate terenurile care vor fi 
semănate în primăvară. Mai sînt 
însă unele conduceri de gospodării 

din .Mihalț, care cu toate posibilită
țile pe care le are, ca atelaje și în
semnate cantități de gunoi de grajd, 
pînă la data de 13 noiembrie, a 
transportat îngrășăminte naturale 
doar pe 10 la sută din suprafața 
planificată de a fi îngrășată in 
toamna acestui an. Față de această 
râmînere în urmă, organizația de 
partid și sfatul popular din comuna 
Mihalț sînt obligați să îndrume și 
să sprijine cu mai multă răspunde
re conducerea gospodăriei colective 
în luarea celor mai corespunzătoare 
măsuri pentru îndeplinirea la timp 
a sarcinilor ce le revin în scopul 
creșterii continue a producției de ce
reale la hectar.

ce li

Pe ogoarele gospodăriei agri
cole colective din Galda de Jos 
se lucrează de zor Ia executarea 
arăturilor adinei de toamnă.

In clișeu : Tînărul Bota Ioan 
în timpul lucrului.

Sali de așteptare
după cum ultimul cuvînt le de

numește, sînt acele săli unde se aș
teaptă ceva. Așadar, săli... de aș
teptare sînt și sălile ttnde-și așteap
tă un tren sau altul sutele

Teiuș.

de călă
tori în trecere prin stația C. F. R. ~ ‘ A'!

Pînă aici, toate bune și nu prea. 
Răul mai mare va începe însă, mai 
ales de acum încolo. Timpul se ră
cește pe zi ce trece și sălilor de aș
teptare din stația C.F.R. Teiuș abia 
acrim li se fac reparațiile de trebu
ință care, încă de mult, trebuiau să 
fie gata.

Cine se face vinovat de această 
stare de lucruri? De bună seamă nu 
călătorii care, așteaptă nu numai 
trenuri ci și săli de așteptare care 
să-i primească cu... căldură.

„Nu mă doare
nu mă" leg. Probabil după o 

asemenea zicală lucrează unii to
varăși din sectoarele de exploatare 
și normarea muncii de la I.C.F. Alba 
lulia. Altfel nu s-ar putea vorbi cum 
din luna martie conducătorii auto 
Hada Mihai și Ciuhat Constantin să 

la data de 14 noiembrie s-au făcut 
arături adinei doar pe 19 la sută 
din suprafața planificată, deși exis
tă terenuri unde se puteau executa a- 
râturi pe suprafețe mari.

Conducerea S. M. T.-ului (director 
tovarășul Bolunduț Aurel) trebuie 
să îndrume mai îndeaproape munca 
brigăzilor de tractoriști în așa 
îneît capacitatea tractoarelor să 
folosită din plin la arat.

colective care nu acordă atenția 
venită organizării acestei importan
te lucrări, din care cauză ritmul cu 
care se execută arătura adîncă de 
toamnă este încă nesatisfăcător. 
De exemplu, la gospodăria agricolă 
colectivă din Teiuș, pînă la data de 
12 noiembrie, s-au executat arături 
adînci doar pe 15 ha față de 725 ha 
cît au planificat. Ritmul nesatisfă- 
cător se vede și prin faptul că la a- 
ceastă unitate într-o perioadă de timp 
de 5 zile (7-12) s-au arat doar 5 ha.

Deoarece în zilele care urmează 
timpul se poate strica, se cere 
acum să se lucreze intens. Să 
folosească întreaga capacitate de 
lucru a tractoarelor, iar pe terenu
rile în pantă care nu pot fi arate cu 
tractorul, să se organizeze aratul cu 
atelajele proprii.

Executînd arături adînci pe toate 
suprafețele, colectiviștii vor pregăti 
încă de pe acum condiții bune pen
tru obținerea de recolte bogate în 
anul viitor.

Situația arăturilor adînci de 

toamnă la 14 noiembrie 1962
1. Șard 37%
2. Bucerdea Vinoasă 34%
3. Ighiu 30%
4. Ciugud 26%
5. Stremț 26%
6. Drîtnbar 20%
7. Alba lulia 19%
8. Galda de Jos 19%
9. Gistei 18%

10. Pețelca 17%
11. Micești 17%
12. Cricău 14%
13. Henig 11%
14. Totoi 10%
15. Berghin 10%
16. Oarda de Jos 10%
17. Galtiu 9%
18. Mihalț 9%
19. Straja 6%
20. Teius 6%
21. Benic 4%
22. Vințul de Jos 4%

nu-și primească recompensa 
se cuvine pentru faptul că au par
curs cu (mașinile, primul 140.000 km 
și al doilea 160.000 km fără repara
ții capitale.

N-ar strica dacă conducerea I.C.F. 
ar verifica puțin „viteza" celor ce 
răspund de rezolvarea acestei pro
bleme. Probabil, și-ar spori puțin nu 
numai „viteza" cu care lucrează, dar 
și răspunderea față de sarcinile ce 
le revin.

Operativitatea
derivă de la cuvîntul operativ. Zi

cem, de pildă, că cineva este opera
tiv cînd rezolvă o problemă sau alta 
la timp, cu răspundere. Dar cînd a- 
ceiași ins nu rezolvă la timp o sar
cină încredințată spunem că nu este 
operativ, este lipsit de operativitate. 
Așa pot fi caracterizate și ccfmitetele 
sindicatelor de la 1.1. L. „Horia", 
Secția Atelierelor centrale de repa
rații, 1.1. S. „Ardeleana" și condu
cerea cooperativei „Mureșul" în 
ceea ce privește panoul fruntașilor 
din centrul orașului, care n-a mat 
fost schimbat de la 23 August.
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feie și șomaj în lumea capitalistă Obținerea de indici economici superiori $i îmbunătățirea 
produselor — preocuparea noastră principală

In apărarea drepturilor vitale
TOKIO (Agerpres). — TASS: 

Sub lozinca „de lucru pentru toți", 
la 12 noiembrie s-a deschis la To
kio Congresul extraordinar al Sin
dicatului pe întreaga Japonie al 
muncitorilor zilieri. Sindicatul reu
nește în rîndurile sale 220.000 mun
citori zilieri. Congresul, care se va 
desfășura timp de trei zile, elabo
rează programul de lucru împotriva 
încercărilor guvernului de a refuza 
ajutor șomerilor și semișomerilor, in 
găsirea de lucru și de a arunca pe 
muncitorii zilieri bătrîni în voia 
soartei.

Deschizînd congresul, președinte,e

DANEM ARGA: Muncitori aruncați pe drumuri
COPENHAGA (Agerpres). -Re- 

ducerea numărultri de comenzi ir- 
lluențează negativ situația indus
triei daneze. Numai în cursul săptă- 
mînii trecute, trei mari întreprinderi 
din țară au anunțat concedieri de 
muncitori. Direcția oțelăriei din ora
șul Ringsted a concediat la 9 no
iembrie a c tocea parte din turnători, 
firma ..Vittenborgs Automat Fabri- 
cker" din orașul Odense a conce

Impresionanta demonstrație la Londra 
a unor cetățeni lipsiți de locuință

LONDRA (Agerpres). — In după- 
amiaza zHei de 11 noiembrie, pe 
străzile centrale din Londra a avut 
loc o impresionantă demonstrație a 
unor cetățeni lipsiți de locuințe.

John Evans, președintele Asocia
ției chiriașilor din districtul Batter
sea din Londra, care a condus de
monstrația, a declarat că este ne-

La un șantier
concediați zece

BONN (Agerpres). — Conduce
rea șantierului naval ..Weser1" din 
Bremen (R.F.G.). aparținind con
cernului Krupp, a concediat la 11

„MAȘINA TIMPULUI**
Un apărat neobișnuit, care a fost 

denumit „mașina timpului" a fost 
construit de lăcătușul Robert Kriis, 
din Tallin.

Cu a jutorul acestui aparat se poa
te obține orice timp: dacă este ne
voie de „soare" — intră în func
țiune lămpile de cuarț, „vînt" — îl 
produce ventilatoarele, „ploaie" — 
un duș. Se poate „comanda" și 
„ger". Pe baza unei comenzi pro
gram speciale, mașina poate imita 
succesiunea zilei și a nopții, schim
bările brusce ale climei.

Mașina va putea fi folosită la în
cercarea rezistenței diferitelor ma
teriale de construcție la condițiile 
atmosferice. Mostre din asemenea 
materiale sînt introduse în celula 
cilindrului rotit, apoi mașinii i se 
stabilește clima necesară.

Instalația funcționează în mod 
automat zile întregi. Mostra intro
dusă în ea este supusă timp de 500 
ore la o influență a căldurii, lumi
nii, aerului, a cărei intensitate este 
echivalentă cu probele efectuate în 
condiții naturale, timp de un an.

Unde era Pierre Martin

In 1875 inginerul francez Pierre 
Emil Martin a fost primul care a reu
șit să obțină oțel turnat printr-o meto
dă nouă care-i poartă și acum nume
le. Invenția a început să fie folosită pe 
larg, profituri fabuloase au luat ca
lea buzunarelor patronilor. După 30 
de ani s-a hotărît să se înalțe un 
monument în cinstea lui Martin. Pe 
piedestal trebuiau să fie gravate a- 
nul nașterii și morții inventatorului. 
Dar cînd a murit Martin? Aproape 
doi ani au durat căutările în arhive 
și în cele din urmă s-a aflat că Mar
tin este în viață — bătrîn, sărac, ui
tat de toți în lumea jafului și înavu
țirii.

sindicatului, Gosiu Nakanisi, a de
clarat că muncitorii zilieri sînt gata 
să ducă luptă hotărîtă în apărarea 
dreptului lor la muncă și la viată.

La ședința din 12 noiembrie* au 
salutat pe delegații la congres A- 
k'ira lvai, secretarul general al Con
siliului general al sindicatelor din 
Japonia, reprezentanții partidelor co
munist și socialist și ai organiza
țiilor democratice. Apoi, a fost pre
zentat raportul despre lupta zilieri- 
lor și perspectivele sale de către 
Kadzuo Kondo, secretar general al 
sindicatului, și de Fumio Vada. vi
cepreședinte al sindicatului.

diat 10U de muncitori in urma anu
larii unei comenzi importante.

Direcția șantierului de construcții 
navale „Burmeister og \ein a- 
nuntat, de asemenea, concedieri. 
Ziarul „Poiitikefl- subliniază ca re
ducerea prod-ucîiei la acest șant-.e' 
va avea urmări negative asupra ac
tivității altor întreprinderi daneze, 
care livrează produse acestei man 
intr-nrinderi din "ari.

sar să se rccc-ziți neze o parte 
n casele netocnite din cauza chi- 
ikr cu toiul i." jccesibite. N_rnăr-jl 
csicra se ridică numai 'nopttfc- 
icte ale Loc.drei la peste 9/00 
Demonstranții s-au îndreptat spre 
vde Parii unde a avat loc tn ob-
-A.-

naval din R.F.G. au fost 
la suta din muncitori

xemix-ie 1.100 de muncitori. ceea 
reprezăv. 10 la sută <fc totalul 

alariațdor. Gxxedăerea a fost mo- 
ată de „lipsa de comenzi'.

C s c £1 d a.
Festivalul apei esk? cea mai mare 

și mai vesela sărbătoare a Binr.z- 
niei. In aceste zile toți se stropesc 
unul pe altul ca apă — acasă, pe 
cîmpul de orez, la birou, fa curtea 
fabricii, se udă cu gălețile autobu
zele, căruțele, animalele, pereți’, dă-

O realizare
De la iarbă la lapte, fără interme

diul vacii... aceasta este realizarea 
doctorului Frank Workes. director al 
Centrului de cercetări din Garstoc. 
Anglia.

Savantul a folosit toate materiile 
prime necesare unei vaci care dă 
lapte. El le-a amestecat cu grijă, 
le-a tocat și le-a încălzit pină cind 
a reușit să obțină separarea protei
nelor. Apoi a adăugat o mică can
titate de vitamine și grăsimile ne
cesare.

Insfîrșit, savantul a băut lichidul

10» IE IP’ SRt IE lf IU If II N ID! IE M II
Situația indienilor 

din rezervațiile State
lor Unite este îngrozi
toare. Intr-o carte a- 
părută la New York se 
arată că din toate gru
purile rasiale din 
S.U.A., indienii se hră
nesc cel mai prost, sînt 
îmbrăcați cel mai să
răcăcios și au cele mai 
mizere condiții de lo
cuit. Subalimentația și 
bolile fac ravagii în 
rîndurile lor. Durata 
medie a vieții unui in
dian este de 17 ani.

*
S-a calculat că în 

medie un om face pe

zi 20.000 de pași. In
tr-un an această cifră 
se ridică la 7 milioane, 
iar în 70 de ani devia
tă la aproape 500 mi
lioane. Aceasta este 
echivalent cu aproxi
mativ 384.000 km, a- 
dică cu distanța de la 
Pămînt la Lună.

Distanța de 384.000 
km înseamnă și peste 
9 ecuatoare. Așadar, un 
om care trăiește 70 de 
ani ar putea să facă 
de 9 ori ocolul pămîn- 
tului. Fapt este însă că 
de cele mai multe ori

(Urmare din pag. l-a) 
sortimente ca dormitoare tip Sibiu, 
produse de secția tîmplărie Petrești, 
mobilier comercial produs de către 
secția .Alba lulia și secția Dobra, 
sînt de calitate superioară și apre
ciate de unitățile beneficiare.

In cursul acestui an, s-au proiec
tat și omologat un număr de peste 
60 tipuri și forme de mobilier co
mercial. adaptabile noilor cerințe 
moderne ale comerțului nostru coo
peratist din mediul urban și rural. 
La baza producției acestui sortiment 
stă folosirea in procent de 100 la 
suta a plăcilor aglomerate, plăcilor 
fibrolermoase dure și extrădare. a 
plăcilor stratificate și a materialelor 
plastice, materiale care asigură o 

' rezistentă mare mobilierului, o cali
tate ridicata și un aspect plăcut. De 
altfel mobilierul comercial se con- 

i fecncneazâ după o nouă linie teh
nologică fața de anul trecut.

Am vrea să arătăm aici cîteva din 
metodele folosite de noi la ridicarea 
nivekiiut calității produselor noas
tre. In primul riad am acordat toată 

I atenția ridicării necontenite a cali- 
. Scării muncitorilor. a ridicării nive- 

1-jfui de cjr.xtmțe a maiștrilor și 
tehnioet cc noștri și introducerea 

I lor in cunoașterea tehnologiei avan
sate. Astfel, au fost organizate 
cursuri pentru ridicarea calificării, 

i schimburi de experiență la marile 
combinate de industrializare a lem- 

I r.rJi» de la Blaj și Pipera, precum 
I și la fabricile de butoaie de la Rim- 
! nicui Alkca și SigbeL Am pus apoi I 
! la indeziir.a namcitoriior și maiștr:- 
j Iar din secții material documentar < 

primit prin abonamente lunare de 
la Ministerul Ecooomiei Forestiere. I 
nuteriai care a lost profund studiat : 

I și părțile corespunzătoare fiind a- 
riicrfe xactsc in procesul tehnolo
gic. .

Ca o bază temeinicâ în ndicarea ■ 
i calității produselor a fost aprovizio- j 
î narea din timp cu materiale lemnos 
I se de primă calitate, stocarea și sti- j 
; vtsrea lor pentru uscarea cel puțin 1 
j o perioadă de șase luni de zile, fa ; 
| ccodrtuMitle prevăzute de regulile 
I conservării și păstrării materialelor i 
. lemnoase.

O cwț âccrddt con- 

veseliei
dinlor. In zilele festivalului nici 
chiar președintele Uniunii Birmace 
nu pierde ocazia «ie a vărsa un pa
har-doua cu apă peste cei din jurul 
Iui. Și nimeni nu se ofensează pen
tru acest duș improvizat: festivalul 
are loc in zilele de arșiță.

ingenioasă
obț mut. El a declarat cu satisfacție 
că este la fel de gustos ca și laptele 
obișnuit

Despre natalitate

Locul cu cea mai ridicată natali
tate de pe glob este insula Sao To
me din golful Guineei, unde se în
registrează 53,4 nașteri la 1.000 de 
locuitori. Cea mai scăzută natali
tate din lume este în Berlinul Occi
dental. unde nu se înregistrează de- 
cît 9,5 nașteri la 1.000 de locuitor'.

♦♦---------------------  

omul face acești 500 
milioane de pași nu
mai în orașul în care 
locuiește.

★
Edward Jenner, des

coperitorul vaccinului 
împotriva vărsatului, a 
avut nenumărați ad
versari. Ani de zile 
vaccinul nu a putut fi 
aplicat pe scară largă, 
deoarece adversarii lui 
Jenner avertizau pu
blicul că vaccinarea cu 
ser obținut de la vaci 
bolnave de vărsat, îl 
puteau transforma pe 
om... într-o vacă!

trolului calității interfazic și final. 
Pe lingă controlul tehnic pe între
prindere, s-a executat cu toată răs
punderea și controlul interfazic pe 
echipe și secții de către muncitorii 
cu calificarea cea mai înaltă. S-a fo
losit apoi și metoda controlului re
ciproc între echipe și brigăzi pe fie
care secție. De asemenea calitatea â 
fost apoi controlată de către șefuil de 
secție.

Toate măsurile arătate mai sus, 
au venit în sprijinul realizării cali
tății lă un nivel ridicat și astfel s-au 
înlăturat greutățile în desfacerea 
produselor, respectîndu-se întocmai 
gr ticul de livrări. Ne-am incadrat 
și în termenul fixat pentru viteza de 
circulație al produsului respectiv, e- 
vitînd stocările de produse finite, 
fapt ce a dus la statornicirea unei 
baze financiare solide pe întreaga 
ini-eprindere.

La obținerea acestor frumoase re- 
zritafe a contribuit într-o mare mă
sură și crcerea condițiilor optime de 
!u«tu pentru muncitori prin amena
jări și măriri de spații, prin asigura- 

funcționării fără întrerupere a 
mașinilor și utilajelor din secții, res- 
pect’ndu-se regulile de protecție a 
muncii.

Legat de problema creerii condiții
lor de muncă. în centrul atenției con- 
ducerii întreprinderii a stat pregăti
rea pentru iarnă a secțiilor, astfel 
ca intrînd în nou! an să asigurăm 
o producție ritmică din prima zi. In 
acest scop, au fost luate o serie de

Să pregătim de 
suprafețelor cu

(Urmare din pag.J-a)_____
multe lucrări pregătitoare care tre
buie făcute încă de pe acum, de
oarece de reușita lor depinde în mare 
măsură producția de porumb boabe 
a anului viitor.

O nouă realizare în transpor
tul Ieroviar sovietic: locomo
tiva cu turbină cu gaze fabricată 
la Uzina din Kolomma.

...in Chile pălăriile cu un diame
tru mai mare de 1,75 m sînt inter
zise prin lege, deoarece deseori ele 
constituie una din cauzele acciden
telor de pe stradă.

...pe insula Jawa se află „Polul 
furtunilor". Anual aici au loc peste 
800 de furtuni. In schimb, în ora
șul Santa Maria din statul Califor
nia o furtună are loc aproape o dată 
la doi ani.

...cea mai rapidă zburătoare din
tre păsări nu este nici rindunica, 
nici vulturul, nici șoimul? Asul vi- 
tezii în zbor este rața sălbatică, cu 
o performanță de 135 de kilometri 
pe oră. .««1

Un nou tip de mașină 
de sudat

La Institutul de cercetări științi
fice „Alex. Popov" din Praga a fost 
realizată recent o mașină de sudat 
prin termocompresiune pentru su
darea sîrmei în grosime de ■ 10-15 
microni — adică mai subțire decît 
un fir de păr.

Pentru a se realiza maximum de 
precizie la lipirea sîrmei (de exem
plu la semiconductor!), întregul pro
ces de sudare este urmărit pe ecra
nul unui televizor, pe care acesta 
apare mărit de cîteva ori.

măsuri pentru repararea, curățirea 
și punerea în stare de funcționare a. 
mijloacelor de încălzire, s-a făcut a- 
provizionarca cu combustibil nece
sar, asigurarea iluminatului natural 
și artificial în ateliere, etc. De ase
menea, s-au asigurat și adăpostit 
de intemperii materialele lemnoase 
destinate producției din sezonul de 
iarnă, în așa fel îneît nici un ma
terial să nu fie supus umidității. 
Demn de remarcat este faptul că a- 
proape toate lucrările de pregătire- 
pentru iarnă s-au realizat cu spriji
nul întregului colectiv de muncă 
care a efectuat peste 800 de ore., 
de muncă voluntară.

La obținerea acestor rezultate 
frumoase un sprijin substantial l-am 
primit prin îndrumarea permanentă’ 
dată conducerii întreprinderii de că
tre Comitetele raional și orășenesc de 
partid, prin îndrumarea și spri jinul 
organizației de bază din întreprin
dere, sprijin care s-a făcut simțit 
prin mobilizarea comuniștilor de a 
fi în fruntea tuturor acțiunilor, prin 
mobilizarea. întregii mase de mun
citori și tehnicieni în lupta pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de- 
plan pe acest an.

Însuflețiți de rezultatele obținute,., 
muncitorii și tclmicienii întreprinde
rii noastre își iau angajamentul ca^ 
și pe viitor să obțină cele mai bune i 
rezultate, contribuind astfel la tra- 
ducerea în viață a sarcinilor trasate 
de partid și guvern.

pe acum sporirea 
porumb de 5.000

în anti! ce urmează avem la bază 
experiența cîstigată în acest an în> 
privința cultivării porumbului pen
tru o producție de cel puțin 5.000 
kg porumb boabe la hectar pe te
ren neirigat. Totodată, în raion a- 
vem încă multiple și nesecate rezer
ve pentru sporirea suprafețelor pen
tru potumb 5.000. Ținînd seamă 
de condițiile create, acest lucru e 
pe deplin posibil. Pînă în prezent, 
gospodăriile colective din raion și-att 
propus să-și mărească suprafețele 
ce vor fi cultivate cu porumb 5.000 
cu încă 320 ha față de anul trecut.

Trebuie să spunem însă că supra
fața stabilită este minimă față de 
posibilități. De aceea, este necesar 
ca organizațiile de partid din gos
podăriile colective să îndrume mat 
concret în această privință consi
liile de conducere ca acestea cit 
sprijinul inginerilor să facă un stu
diu mai profund al fiecărei gospo
dării în parte și pe baza situației sî?- 
stabilească extinderea suprafețelor 
ce vor fi cultivate cu porumb 5.000' 
în anul ce urmează.

Ținînd seamă de sarcinile mărețe 
trasate de partid în direcția sporirii" 
continue a producției agricole la 
hectar, precum și de experiența cîș- 
tigată, este nevoie ca încă de pe a- 
ciitn organizațiile de partid, consi
liile de conducere ale gospodăriilor 
colective, fiecare inginer, brigadier 
și colectivist în parte, să privească 
cu mai tmultă răspundere problema 
obținerii de producții tot mai mari.

Dar pentru aceasta, încă de pe 
acum trebuie luate o seamă de mă
suri pentru pregătirea terenului.

Odată cu grija pentru executare,' 
arăturilor adinei de calitate, trebuii 
asigurată fertilizarea terenului pen 
tru semănatul porumbului. In aces 
scop se va transporta fără întîrziw 
îngrășărrflntul natural, administrîn 
du-se cite 30 tone pe fiecare hectar 
precum și cantitatea necesară d 
îngrășăminte chimice.

De fapt cea (mai mare parte a Ie 
crăcilor necesare culturii porumbi 
lui vor fi efectuate în anul viitor.

Sub conducerea și îndrumarea t< 
meinică a organizațiilor de pârtii 
consiliile de conducere ale gospodi 
fiilor colective au datoria de a lu 
toate măsurile care să asigure obț 
nerea de pe suprafețe tot mai ma 
a unei producții de cel puțin 5.0( 
kg boabe porumb ia hectar în cu 
turi neirigate.


