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Să asigurăm recoltarea la timp 
$1 țâră pierderi

Să cunoaștem orașele regiunii. 
In clișeu : Petrila — vedere pano
ramică.

Lanurile de cereale păioase de 
pe întinsul raionului au început să 
se îngălbenească. Peste puțin timp 
campania agricolă de vară va fi în 
plină desfășurare. De aceea puține
le zile ce-au mai rămas, trebuie fo
losite cu maximă eficiență pentru 
pregătirea temeinică pînă în cele 
mai mici amănunte, a bătăliei pen
tru strîngerea recoltei — etapă de 
o deosebită însemnătate pe calea 
realizării unei recolte bogate. Strîn
gerea recoltei de cereale păioase 
este o acțiune care trebuie să se 
desfășoare jntr-un termen scurt, 
spre a se evita pierderile de boabe 
prin scuturare. De aceea pentru a 
ne bucura de rodul muncii unui an 
întreg trebuie să folosim din plin 
fiecare ceas bun de lucru, să mobi
lizăm toate forțele pentru a reduce 
cît mai mult durata de executare a 
lucrărilor și pentru a asigura efec
tuarea lor la un înalt nivel calita
tiv.

Este un lucru bine cunoscut că, 
această campanie reprezintă o eta
pă hotăritoare nu numai pentru re
colta din anul respectiv ci și pen
tru recolta anului viitor, căreia prin 
arăturile de vară i se deschid larg 
porțile. Experiența a dovedit că, în- 
tîrzierea recoltărilor cerealelor pă
ioase cu cea. 3 zile face să se în
registreze pierderi de boabe de 3-5 
la sută peste cele normale, ceea ce 
la o recoltă de 1.500 kg/ha, repre
zintă 50-70 kg/ha. O întîrziere mai 
mare a recoltărilor provoacă pier
deri și mai mari. De pildă, anul 
trecut, gospodăria colectivă din 
Straja a avut cca. 150 kg la hectar 
pierderi pe suprafața recoltată da
torită depășirii cu două zile a pe
rioadei de recoltare.

Intîrzierea arăturilor de vară pes
te 3 zile după recoltarea păioase-, 
lor, face să se piardă reveneala so
lului, lucrarea se execută mai greu 
cerînd un consum suplimentar de 
energie, ceea ce înseamnă consum 
mai mare de carburanți și1 lubre- 
fianți, lucrarea făcîndu-se în proas
te condiții calitative, prejudiciind 
astfel recolta anului viitor.

Este știut că, lucrările agricole de 
vară reprezintă cel mai acut vîrf 
sezonier de muncă din tot anul a- 
gricol; coincid în această perioadă 
o serie întreagă de lucrări care re
prezintă cel mai mare volum de 
muncă din tot timpul anului și care 
trebuie executat bine și repede. In 
această perioadă, gospodăriile agri
cole colective au de recoltat aproa
pe 9.000 ha grîu, 360 ha orz, 160 ha 
ovăz și 125 ha mazăre.

In anul acesta sînt create condiții 
mult mai bune pentru desfășurarea 
lucrărilor de vară. S.M.T. Alba lu
lia dispune de un parc mai mare de 
tractoare, combine șl mașini agri
cole, ceea ce ne dă siguranța exe
cutării unui volum mai mare de lu
crări mecanizate, ne asigură o vi
teză mai mare de lucru și de cali
tate superioară.

Majoritatea consiliilor de condu
cere ale gospodăriilor agricole co
lective din raion sub îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de par
tid au luat în acest an din timp mă
surile necesare pentru pregătirea

IN CLIȘEU : La gospodăria cc ectivă din Ciugiid inginerul agro
nom și președintele gospodăriei cercetînd stadiul de vegetație al griului.

După ce toate 
efectuate, acum 

depinde în mare

stringerii recoltei, 
pregătirile au fost 
reușita recoltatului 
măsură de o temeirifcă organizare 
a muncii.

Dat fiind faptul că pînă la înce
perea secerișului a mai rămas pu
țin timp, consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective sub condu
cerea organizațiilor de partid și cu 
sprijinul sfaturilor populare comu
nale au datoria ca în aceste zile să 
controleze încă o dată dacă s-a fă
cut tot ce trebuie pentru ca tot tim
pul cît durează recoltatul tractoa
rele, combinele, secerătorile-legători 
să funcționeze la întreaga lor ca
pacitate. Pentru ca nici o oră bună 
de lucru să nu se irosească, este 
necesar ca sfaturile populare comu
nale precum și consiliile de condu
cere ale gospodăriilor colective să-și 
întocmească planuri operative în 
care să se stabilească cît se va re
colta zilnic și să se prevadă sarcini 
concrete repartizate pe brigăzi, e- 
chipe și oameni pentru ca fiecare să 
cunoască din timp ce are de făcut.

In strîngerea recoltei fără pier
deri un rol deosebit de important 
revine inginerilor și tehnicienilor. 
Aceștia au datoria să urmărească 
zilnic starea de coacere a lanurilor 
și imediat ce constată că griul a dat 
în pîrgă, chiar și numai pe anumite 
porțiuni, să înceapă recoltatul de 
pe terenurile bune de secerat.

Consiliul agricol raional, consi
deră că recoltarea griului poate fi 
terminată în fiecare unitate în cel 
mult 12 zile știind că la ora actuală 
dispunem de un număr apreciabil 
de combine, care pot recolta pe su
prafețe mail mari, deoarece fiecare 
gospodărie colectivă cultivă două, 
trei soiuri de grîu cu perioadă de 
coacere diferită. De aceea se reco
mandă ca gospodăriile agricole co
lective din raion să rezerve în a- 
cest scop lanuri de grîu situate pe 
terenuri plane sau mai puțin acci
dentate, în tarlale mari spre a se 
putea lucra cu întreaga capacitate 
a combinelor.

Alături de combine, la recoltat 
trebuie folosite toate mijloacele și 
forțele existente în gospodăriile 
colective pentru ca această lu
crare să se facă la timp. O deo
sebită atenție trebuie acordată or
ganizării treierișului acolo undere-

Ing. PETROVICI AUREL 
președintele Consiliului agricol 

raional Alba 
(Continuare în pag. 4-a)

Bine-ai venit vacanță!
Vacanța, binemeritat timp de o- 

dihnă și desfătare pentru cei har
nici, a sosit însoțită de raizele îm
bietoare ale soarelui de vară, de 
verdele crapului. împeștrițat cu flori, 
de șopotuil tainic al izvoarelor. A 
sosit îmbiind pe mid și mari la ex
cursii și drumeții. Și, cu ochi atenți, 
laolaltă cu învățătorii și profesorii, 
elevii cercetează harta 
poi fixează itinerarii, 
cmții despre obiectivele 
tile cu care-și vor da

De fapt, întrebării: 
ne îndreptăm pașii?" 
și dat deja răspunsul. Coborînd de 
pe Valea Ampoiului, elevii Școlii de 
8 ani Feneș-Galiați au vizitat Alba 
lulia, vestigiile trecutului din acest 
oraș și noul care s-a înfiripat în 
zilele noastre. Spre Alba lulia s-au 
îndreptat apoi aproape 100 de elevi 
de la Școala de 8 ani din Cricău și 
alțî elevi ai școlilor din raion.

Mulți din elevii școlilor raionului, 
în dorința de a-și 'lărgi cît mai mult 
cunoștințele, au depășit chiar ho
tarele acestuia. Cu inimile fremă- 
tînd de bucurie și emoție, fiii co
lectiviștilor din Drîmbar au cules 
impresii de neuitat din Hunedoara 
socialistă, cu furnalele ei semețe, 
cu blocurile și complexele ei co-

Ultimul clinchet de clopoțel a ră- 
sunat simultan la zeci de școli din 
cujprinsul raionului,' vestind sfîrși- 
tul unui nou an de muncă. Mii de 
elevi, învățător' și profesori au cu
les roadele străduinței lor comune. 
Și, tot împreună se bucură și acum 
în zilele vacanței. „Bine-ai venit 
vacanță!"... sînt cuvintele ce stăruie 
pe buzele tuturor.

Succesele feroviarilor ;
In întrecerea socialistă desfă- < 

șurată între brigăzile de locomo- i 
tive de la Depoul C.F.R. Teiuș, în ' 
cursul acestui an s-au obținut re- , 
zultate din cele mai bune. Așa de i 
exemplu, colectivul de muncitori 1 
de aici și-a îndeplinit planul pro- , 
ducției globale la tone kilometri i 
parcurși pe semestrul I al acestui1 
an cu 9 zile înainte de termen. ■

La baza acestui succes au stat 1 
acțiunea de remorcare a trenuri- ' 
lor cu tonaj sporit și aplicarea ce- i 
lor mai avansate metode de folo- ‘ 
sire a locomotivelor în parcurs. J 
Numai în primele două decade , 
ale acestei luni s-au remorcat ' 
peste 8.000 tone marfă supratonaj, J 
pentru care ar fi trebuit puse în , 
plus pe parcurs șapte locomotive 1 
pe distanța Coșlariu-Sighișoara. '

Datorită faptului că la repara
țiile curente ale locomotivelor se 
acordă o atenție deosebită de că-, 
tre muncitorii depoului iar între
ținerea locomotivelor se face cu 
toată grija, s-a reușit ca consu
mul specific de combustibil pe 
depou să fie redus pe primele 6 
luni ale anului cu 1,40 la sută, 
iar productivitatea muncii să 
crească cu 2,5 la sută.

Cu 6 zile mai devreme
Colectivul de muncitori de la 

Iprodcoop Alba lulia au înscris 
în zilele acestea un nou și însem
nat succes. Ei și-au îndeplinit pla
nul de producție pe primele 6 
luni ale anului cu 6 zile mai de
vreme.

Acest succes se datorește extin
derii metodelor înaintate de mun
că, întrecerii socialiste avîntată 
ce se desfășoară în cadrul între-

Coresp. Gh. ENEȘEL
(Continuare în pag. 2-a)

Ritm intens întrefinerii culturilor
Pentru colectiviștii din Teiuș e- 

xecutarea lucrărilor de întreținerea 
culturilor la timp și la un înalt ni
vel agrotehnic, constituie în aceste 
zile preocuparea principală.

Mobilizați de organizația de 
partid, harnicii colectiviști de aici 
au efectuat pînă la data de 24 iu
nie trei prașile mecanice la sfecla 
de zahăr pe întreaga suprafață cui-

, . 1 *> 
patrie'. A- 
încing dis- 
și frumuse- 

întîlnire. 
„încotro _ să 

— mulți i-au

Cu forțe mereu sporite la întreținerea, culturilor
Muncă spornică în toate sectoarele

rezultate lupta

Colectiviștii din Șard 
desfășoară cu tot mai 
bune 
pentru roade mări. Și, 
fiecare succes obțțnut 
le este și bucurie și 
îndemn.

Pe întinsele ogoare 
ale colectivei, exem
plul comuniștilor ca și 
cel al fruntașilor gos
podăriei rodește odată 
cu griul care începe 
să dea în copt, cu po
rumbul ce crește vi
guros, cu celelalte cul
turi care, bine întreți
nute, se dezvoltă fru
mos promițînd să răs
plătească din plin pre
ocuparea și hărnicia. 
Lucru de altfel firesc. 
Neobosiți, colectiviștii 
Muntean Marian, Du- 
mitrean Petru,, Lucaci 
Traian, Roșu Traian, 
Muntean 1. loan și 
alții după ce au exe-

cutat prima prașila la 
porumb 
tocmai 
tehnice, 
termine 
il-a ia
Cartofii pe cele 17 ha, 
prășiți de două ori, re
țin și ei atenția celor 
ce trec prin preajjnă, 
același- 'lucru puitîndui- 
se spune și despre cele 
5 ha de floarea-soare- 
1-ui.

O muncă spornică 
se desfășoară în toate 
sectoarele gospodăriei. 
In vii, colectivistele 
Cadair Raveca, Grișan 
Maria, Florea Alariia, 
Onea Victoria, Colcer 
Maria Și Fărcaș Aure
lia sînt neîntrecute la 
plivit și în urma lor 
se îinșiruie stropitorii. 
Nu-i dau manei răgaz 
să se dezvolte, iar co-' 
kvtivisicV Borza Ra-

respectînd în- 
regulile agro- 
dau zor să 

și. pe cea de a 
timpul optim.

Consiliul de conducere al gospo
dăriei agricole colective din Căpud 
trebuie să acorde mai multă atenție 
lucrărilor de întreținere a culturilor 
prășitoare. La această gospodărie 
pînă la data de 25 iunie încă a mai 
rămas de efectuat prașila a Il-a pe 
o suprafață de peste 45 ha cultiva
te cu porumb.

Pentru a intensifica ritmul lucră
rilor, organizația de partid pe gos
podărie și comitetul executiv al sfa
tului popular comunal Pețelca tre
buie să îndrume și să sprijine mai 

tivată. De asemenea ei au efectuat 
trei prașile la cartofi pe o suprafață 
de 35 ha, iar la 
prașila a Il-a 
hectare.

Concomitent
lectiviștii din
Teiuș sînt la 
culturilor la grădina de zarzavat.

floarea-soarelui
pe o suprafață de 15

cu aceste lucrări co- 
gospodăria colectivă 

zi și cu întreținerea

tot mai numeroase.
ei, pe drumurile mîndrei

merclale. Au poposit apoi și la De
va oraș al cărei podoabe sînt pe zi 
ce trece

Și ca —, ________ ______
noastre patrii, cîntîndu-și copilăria 
fericită, au pornit încă sute de ele
vi. Un grup de elevi din Benic a 
vizitat orașul Sebeș cu întreprinde
rile de aici și fabrica de hîrtie din 
Petreșți, iar un altul a pornit spre 
Simeria, Călan și Valea Jiului. Ele
vii Școlii de 8 ani nr. 1 din Alba 
lulia s-au întors cu un întreg noian 
de învățăminte din excursia între
prinsă la stațiunea experimentală, 
școala horticolă și stațiunea balneo
climaterică Geoagiu, iar elevii Șco
lii medii „Horia, Cloșca și Grișan", 
în drum spre Șugag, Oașa și munții 
Șurian, au fost reținuți la tot pa
sul de pitorescul și frumusețile văii 
Sebeșului'.

Zilele vacanței sînt abia, la înce
put ca și bucuriile pe care ea le re
zervă elevilor după un' an de mun- 

' că rodnică. Pe. arterele patriei, vor 
porni noi și noi grupuri de elevi, în
vățători și profesori în zilele ce ur
mează, adăugind alte și alte cunoș
tințe celor însușite în școală. Pen
tru aceasta elevii și pedagogii se 
bucură de tot sprijinul, iar cartea 
de aur a marilor realizări obținute 
de oamenii muncii sub conducerea 
partidului le este mereu deschisă.

S. MĂRGĂRIT 

veca, Muntean Maria, 
Borza Maria și multe 
altele, pricepute în ale 
grădinăritului, trimit 
zilnic muncitorilor de 
la orașe însemnate can
tități de legume proas
pete.

Iată-1 și pe tovară
șul Miilaci loan, preșe
dintele gospodăriei'. E 
cînd într-o parte de ho
tar, cînd într-alta. Tre
burile îl fac să fie 
scurt la vorbă. Și nu 
poți să nu-1 aprobi, 
împuternicit de colec
tiviști, la consfătui

rea de la Teiuș și-a 
spus răspicat cuvîntul: 
„șerdenii sînt hotărîți 
să se numere printre 
fruntași în întrecerea 
dintre gospodăriile co
lective din raion". Și 
hotărîrea iți-o concre
tizează prin fapte.

concret consiliul de conducere al 
gospodăriei agricole colective la mo
bilizarea tuturor forțelor pentru ca 
lucrările de întreținere la culturile 
prăsitoare și în special la porumb, 
care este cultivat pe o suprafață de 
340 ha, să fie grăbite.

Lipsurile 
din organizarea muncii 

trebuie grabnic lichidate
Hotăritoare pentru soarta recol

tei, zilele acestea . sînt folosite cu 
chibzuință de colectiviștii multor 
gospodării colective din raion, care 
muncesc cu însuflețire la executarea 
lucrărilor de întreținerea culturilor.

Nu același lucru se poate spune 
însă și despre colectiviștii din Vin- 
țul de Jos și în mod deosebit despre 
cei din brigada a Vl-a din satul 
Mereteu. Slab organizată, munca în 
această brigadă (brigadier tov. 
Paștiu Gheorghe) se desfășoară a- 
nevoios, în timp ce aproape 40 la 
sută din suprafața de porumb aș
teaptă să i se aplice cea de-a Il-’a 
prașila.

Cu sprijinul organizației de 
partid, consiliul de conducere al 
gospodăriei poate și trebuie să li
chideze lipsurile ce se mani
festă în cadrul brigăzii din Mereteu. 
Și aceasta cît mai grabnic.

Coresp. TOMUȘCA N.
---------------------------

X

...Duminică 30 iunie a.c. va a- 
vea loc etapa raională a concur
sului republican de fond cu bici
clete de oraș. Startul se va da în 
jurul orei 10,30 din centrul ora
șului. Se va parcurge distanța 
Alba lulia •— Oarda de Jos și re
tur. Vor participa concurenți din 
orașul și raionul Alba.

...Intre 27-30 iunie a.c. la cine
matograful „Victoria" va fi pre
zentat filmul „Șapte dădace" o 
producție a studiourilor sovietice, 
la cinematograful „23 August" 
va rula filmul colorat „Vikingii", 
iar la cinematograful „Gradina 
de vară" va îi prezentat, între a- 
celeași date, filmul romînesc — 
cinemascop — „Setea".



ASIGURAREA RIN TIMP A FURAJELOR - BAIA 
SPORIRII PRODUCȚIEI IN SECTORUL ZOOTEHNIC

Prin organizarea rațională a pășunatului putem asigura în tot tim
pul verii furaje suficiente pentru efectivele de taurine din gospodăriile 
agricole colective.

IN CLIȘEU : 0 parte din vacile de lapte ale gospodăriei colective 
din Ciugud în timpul păscutului.

Raid—anchetă
In aceste zile, preocuparea principală a consiliilor de conducere ale 

gospodăriilor agricole colective și a sfaturilor populare comunale tre
buie să fie îndreptată spre recoltarea și depozitarea în cele mai bune 
condițitmi a nutrețurilor din prima coasă, pentru a asigura furaje în 
cantități sporite și de calitate superioară efectivelor de animale în 
continuă dezvoltare din gospodăriile colective.

Pentru a cunoaște felul cum se desfășoară acțiunea de recoltare a 
furajelor și aplicarea altor măsuri care contribuie la sporirea cantită
ților de furaje, redacția ziarului „Steaua roșie" a organizat un raid- 
anchetă. Mai jos redăm unele din constatările noastre cu această o- 
cazie.

S-au tras învățăminte
In anul care a trecut la gospodă

ria colectivă din Vințul de Jos s-au 
întîmpinat unele neajunsuri la ca
pitolul furaje, din cauză că nu au 
fost luate din timp măsurile cele, 
mai corespunzătoare pentru asigu
rarea furajelor necesare efectivelor 
de animale în continuă creștere. A- 
cum însă, se poate spune că la Vin
țul de Jos s-au tras învățăminte. 
Măsurile luate pînă în prezent pen
tru sporirea cantităților de furaje 
dovedesc aceasta. De exemplu, pe 
lîngă cele 70 ha cultivate cu po
rumb ,pentru siloz, colectiviștii din 
Vințul de Jos au însămînțat numai 
în primăvara acestui an cu trifoi, 
borceaig, mazăre și alte plante de 
nutreț peste 250 ha.

De asemenea, la această unitate 
se acordă o mai mare atenție cali
tății furajelor. Astfel, pînă la 24 
iunie, colectiviștii au recoltat și de
pozitat în șire însemnate cantități de 
lucernă și trifoi. în prezent se conti
nuă cu recoltatul fînețelor naturale. 
Pînă la această dată s-au și cosit 
15 ha din cele 40 ha fînețe.

Pentru a completa baza furajeră, 
imediat după recoltarea păioaselor 
colectiviștii din Vințul de Jos vor 
însămînța 100 ha cu porumb masă 
verde, asigurînd în acest fel o pu
ternică bază furajeră pentru Întrea
ga perioadă de stabulație.

supra- 
de că- 
pentru 
parte,

Acordă toată atenfia calităfii furajelor
Conștienți fiind că prin asigu

rarea unor furaje de calitate supe
rioară animalelor contribuie în mod 
direct la sporirea productivității a- 
cestora, colectiviștii din Oarda de 
Jos acordă toată atenția recoltării 
la timp a furajelor.

Astfel fiind, ei au luat din timp 
măsuri și imediat ce plantele au dat 
în floare, au trecut cu toate forțele 
la cositul celor peste 100 ha culti-

vate cu trifoi. Organizînd bine mun
ca și folosind din plin fiecare clipă 
bună de lucru în scurt timp colec
tiviștii de aici au terminat prima 
coasă pe întreaga suprafață trecînd 
la uscatul și strinsul furajelor pen
tru a nu pierde din calitatea lor 
nutritivă. De asemenea duipă ce nu
trețul a fost bine uscat s-a trecut 
cu toată răspunderea la transportul 
și depozitarea lui în șire.

Terenul să fie 
grabnic eliberat
La gospodăria colectivă din Bu

cerdea Vinoasă trifoiul de pe cele 
42 ha a fost cosit la timp, uscat și 
pus pe pari. Se știe însă că 
fețele ocupate mai mult timp 
pite nu mai produc nutreț 
coasa a doua, iar pe de altă
cu fiecare zi ce trece finul din că
pițe se degradează din cauza in
temperiilor și pierde din valoarea 
nutritivă. \

Pentru a înlătura aceste neajun
suri, este bine ca imediat ce finul 
a fost uscat să se treacă la trans
portul lui, eliberînd grabnic supra
fețele ocupate, dîndu-se astfel posibi
litate să crească în condițiuni bune 
nutrețurile din coasa a doua și la 
gospodăria agricolă colettivă din 
Bucerdea Vinoasă unde se mai a- 
mînă încă de pe o zi pe alta tran
sportul și depozitarea finului.

Să fie valorificate toate sursele de furaje
Numărul mare de animale pe ca- 

re-1 posedă gospodăria colectivă din 
Stremț cere să fie luate din timp 
toate măsurile pentru asigurarea u- 
nor cantități sporite de furaje. Deși 
a sosit perioada optimă de recoltare 
a furajelor din prima coasă, la 
Stremț această acțiune se desfă
șoară încă în ritm cu totul nesatis
făcător, recoltîndu-se doar cîteva 
ha pînă la 24 iunie a.c. Conducerea 
gospodăriei (președinte tov. 
șan Ioan) deși recunoaște că 
deficitari la capitolul furaje, 
pînă la data arătată mai sus

Cri- 
sînt 

totuși 
a fă-

cut prea puțin pentru a schimba a- 
ceastă situație.

Tărăgănarea recoltării dăunează 
producției de furaje și va face să se 
întîmpine greutăți în furajarea ra
țională a animalelor. De aceea, tre
buie luate încă de pe acum toate 
măsurile de a se asigura cantități 
sporite de furaje prin recoltarea la 
timp a suprafețelor cultivate cu 
plante de nutreț și valorificarea tu
turor surselor de furaje din livezi, 
răzoare și de pe alte terenuri din 
raza gospodăriei colective, contri
buind și în acest fel la complectarea 
necesarului de furaje.

>’l

IN CLIȘEU : Colectiviștii din Oarda de Jos în timpul transportării 
ultimelor căpițe de trifoi Ia locul de depozitare.

Ritmul de recoltare
Gospodăria colectivă din Ighiu, 

pe lîngă însemnate suprafețe de te
ren cultivate cu trifoi, lucernă și 
alte plante de nutreț posedă peste 
400 ha de fînețe naturale. Deci, co
lectiviștii din Ighiu au toate condi
țiile să asigure în acest an canti
tăți sporite de furaje. Dar, numai 
cantitatea, fără o calitate superioară 
a furajelor nu este suficientă. Și da

Bine dar... numai pe jumătate
Preocupați să-și asigure fura je în 

cantități îndestulătoare, colectiviștii 
din Galda de Jos aiu început-o bine 
și în acest an. Folosind toate sur
sele de furaje existente, odată cu re
coltarea lor au început și acțiunea 
de înisiilozare. Și în scurt timp, ei 
au reușit să însilozeze 240 tone de 
secară masă verde în amestec cu 
alte plante de nutreț. Acesta este 
un început bum și merită toată lau
da, dar numai începutul, deoarece 
la un moment dat acțiunea de 
coltare s-a oprit aitît 
guminoase ’cît și la 
cum s-ar spune, au 
numai pe jumătate.

re- 
la plantele le- 
fînețe. Deci, 

făcut un lucru 
Pînă la 24 iu-

Probleme de seamă la ordinea zilei
Culturi duble 

pe suprafețe cît mai mari
Creșterea efectivelor de animale 

și sporirea continuă a productivi
tății lor, depinde în primul rînd 
de asigurarea bazei furajere. In a- 
ceastă perioadă cînd furajarea a- 
nimalelor se face în general pe pă
șuni, o mare însemnătate o are fo
losirea cît mai rațională a acestora, 
precum și executarea lucrărilor de 
întreținere la culturile furajere și 
recoltarea la timp și fără pierderi a 
furajelor verzi pentru fîn și siloz. 
Totodată este foarte im,portant ca 
după recoltarea culturilor mai tim
purii, terenul să fie imediat arat și 
însămînțat cu plante furajere. Ex
periența anilor trecuți arată că pen
tru a obține recolte bogate de fu
raje din culturile duble trebuie a- 
plicate diferențiat regulile agroteh
nice, ținînd seama mai ales de sta
rea și umiditatea solului. Important 
este ca după recoltarea fiecărei 
parcele, terenul să fie imediat arat 
și însămînțat cu plante db nutreț. 
De aceea este necesar ca consiliile 
de conducere ale gospodăriilor co
lective di-n raionul nostru și în spe
cial a celor din Mihalț,, Alba Iulia, 
Vințul de Jos, Cistei, Teiuiș și altele 
care vor însămînța suprafețe mai 
mari cu culturi duble să nu aștepte-

prașifele mecanice sau ma- 
aceste culturi să se facă 

atenția.
bum din ultima perioadă

^eliberarea întregii suprafețe, ci să 
are și să însămînțeze suprafețele 
recoltate chiar zilnic.

Obținerea unor producții mari la 
hectar la culturile duble depinde și 
de executarea lucrărilor de întreți
nere la timp și în bune condițiuini 
agrotehnice. Este de asemenea ne
cesar ca 
nuale la 
cu toată

Timpul
a favorizat mult vegetația culturi
lor. Există condiții ca în acest an 
să se obțină o. recoltă bogată de fu
raje. Insămînțînd suprafețe cît mai 
mari cu culturi duble, gospodăriile 
colective din raionul nostru pot a- 
sigura cantități mari de furaje a- 
tît pentru animalele proprietate ob
ștească, cît și pentru completarea 
hranei animalelor aflate în proprie
tatea personală a 
Prin extinderea 
strîngerea pentru fîn sau siloz 
variatelor resurse de ierburi și 
ruieni, există și posibilitatea de 
crea mari rezerve de furaje în ; 
care gospodărie colectivă.

Insămînțarea unor suprafețe 
mai mari cu culturi duble constituie 
o sarcină importantă și cere să se 
acorde toată atenția din partea or
ganizațiilor de partid, a consiliilor 
de conducere ale gospodăriilor

colectiviștilor. 
culturilor duble, 

a 
bu- 

a 
fis-

cît

colective și a specialiștilor din 
agricultură, care au datoria să ia 
toate măsurile necesare pentru ob
ținerea unei producții ridicate de fu
raje la hectar.

Porumbului pentru siloz 
toată atenția

Sporirea șeptelului și mai ales a 
vacilor cu lapte în gospodăriile co
lective cere să se asigure din timp 
furaje cît mai multe și de calitate. 
Unul din furajele de bază al tauri
nelor îl constituie porumbul siloz. 
Lucrul acesta este bine cunoscut de 
colectiviști și de aceea an de an su
prafețe tot mai mari de teren sînt 
cultivate cu porumb siloz. Dar pen
tru a obține un siloz de calitate și 
acestei culturi trebuie să i se acor
de atenție ca și porumbului pentru 
boabe. Sînt însă unele conduceri de 
Unități care nu acordă atenția cu
venită întreținerii porumbului pen
tru siloz, numai așa se explică fap
tul că încă la 25 iunie în gospodă
riile colective din Căpud, Mihalț, 
Galda de Jos și altele mai exista 
unele suprafețe cu porumb siloz, ne
prășit deloc. In urma ploilor căzu
te, buruienile au năpădit aceste cul
turi și dacă în cel mai scurt timp 
nu se trece cu toată răspunderea la 
efectuarea praștiei, se va pierde în
treaga recoltă aducînd mari pagube 
gospodăriilor colective prin diminu
area producției de furaje ,prevăzută 
în plan.

nie, diin cele 85 ha de leguminoase 
s-au cosit doar 14 ha, după care 
acțiunea de reeditare a furajelor a 
fost oprită pe motiv că sînt alte lu
crări mai importante de făcut. La 
fel, din cele 134 ha fînaț, pînă la 
data arătată mai sus, s-a recoltat 
doair cantitatea care a fost însilo- 
zată.

Față de această situație se pune 
în mod firesc întrebarea: Ce se aș
teaptă la Galda de Jos? Oare colec
tiviștii de aici _ nu știu că, calitatea 
furajelor depinde de timpul cînd 
sînt recoltate? Și dacă știu, de ce nu 
continuă recoltarea mai ales la tri- 
foliene?

Timpul este înaintat. Ne mai des
part doar puține rile de campania 
de recoltare a păioaselor și deci lu
crările vor fi mai aglomerate. De 
aceea, această perioadă de timp tre
buie folosită din ipliin la. strînsiull fu
rajelor.

De acest lucru trebuie să țină sea
ma conducerea gospodăriei ’ colecti
ve din Galda de Jos, luînd de ur
gență măsuri pentru mobilizarea tu
turor forțelor la recoltarea neîntîr- 
ziată a suprafețelor cultivate cu fu
raje, știind că numai prin asigura
rea unor fura je de calitate și în can
tități sporite de nutrețuri vom pu
tea realiza producții mari de carne, 
lapte și alte produse animaliere.
________________________ Concluzii

trebuie intensificat
litatea lor 
și felul cum sînt recoltate și conser
vate. Orice întirziere la recoltarea 
furajelor duce la mari pierderi prin 
scuturarea florilor, a frunzelor, ceea 
ce face să scadă cu mult calitatea 
nutritivă a acestora.

Pînă la 25 iunie s-au cosit și la 
Ighiu cele 36 ha cu trifoi și urmea
ză ca in aceste zile să fie transpor
tat și depozitat în șire. Ținînd sea
ma că această unitate posedă o 
mare suprafață cu fînețe naturale 
și necesită un mare volum de lu
crări pentru a fi recoltate din timp, 
se cere ca organizația de partid și 
comitetul executiv al sfatului popu
lar comunal să sprijine mai îndea
proape consiliul de conducere al 
gospodăriei colective la mobilizarea 
tuturor forțelor ca în timpul cel mai 
scurt să se treacă la recoltarea lor 
în ritm intens și fără pierderi.

este hotărită de timpul

Căpița: Uite-mă-s aici. Puneți-mă 
la adăpost! Președintele: Cu o con
diție. Să mă scapi de „griji" adu- 
cîndu-le și pe celelalte.

Din constatările făcute pe teren cu ocazia raidului s-a putut vedea 
că acolo unde organizațiile de partid și comitetele executive ale sfatu
rilor populare comunale au îndrumat și sprijinit îndeaproape consiliile 
de conducere ale gospodăriilor colective, lucrările de recoltare a fu
rajelor se desfășoară în ritm intens, iar în multe unități agricole ca 
Vințul de Jos, Cistei, Galtiu, Oarda de Jos, Ciugud și altele această 
lucrare se apropie de sfîrșit.

Cu toate acestea trebuie arătat că mai sînt încă gospodării colective 
unde nu se acordă atenția cuvenită strîngerii furajelor. Numai așa se 
explică faptul că la data de 25 iunie, trifolienele erau recoltate de pe 
numai 1.464 ha din cele 1.937 ha, iar finul, de pe numai 567 ha din 
2.800 ha cît reprezintă suprafața fînețelor naturale. Rămase în urmă 
cu aceste lucrări sînt gospodăriile colective din Benic, Stremț, Drîtn- 
bar, Mihalț, Galda de Jos, Bucerdea Vinoasă și Ighiu.

In general plantele furajere cît și iarba de pe fînețe a ajuns de mai 
multe zile în stadiul de recoltare. Din motive însă cu totul nejustifi
cate, această lucrare este neglijată. Se constată apoi că în unele unități 
deși sînt strînse o mare parte diin finuri, ele nu sînt transportate și a- 
șezate în șire, fiind lăsate săptămîni de-a rîndul pe cîmp, în căpițe, 
supuse intemperiilor din care cauză mari cantități se depreciază.

In aceste zile, se impune ca problema recoltării furajelor să fie pri
vită cu tot simțul răspunderii. In acest scop, conducerile unităților a- 
gricole din raion îndrumate și sprijinite de către organizațiile de 
partid și sfaturile populare comunale, au datoria să intensifice acțiu
nea de mobilizare a colectiviștilor la lucru, să organizeze în așa fel 
munca îneît furajele pentru nutreț cît și fînețele naturale să fie recol
tate fără întîrziere. O deosebită atenție va trebui acordată apoi, us
cării, transportării și depozitării acestora.



VIAȚA BE PARTID

Creșterea productivității muncii 
în atenția comitetului de partid

In cadrul celui de-al Vll-lea concurs
Cel de-al HI-lea Congres al parti

dului nostru a trasat organelor și 
organizațiilor de partid sarcini de 
mare răspundere cu privire la creș
terea permanentă a productivității 
muncii. Ținînd cont de importanța 
deosebită ce o reprezintă această 
sarcină din punct de vedere econo
mic, Comitetul de partid de la Ex
ploatarea Minieră Zlatna, se preo
cupă cu răspundere de creșterea 
productivității muncii, ca o garan
ție a îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de plan, a reducerii prețului 
de cost și a creșterii randamentelor 
de extracție la minereu, în mod de
osebit la fronturile de lucru unde 
se hotărește soarta producției.

, Comitetul de partid a 
■riodic diferite aspecte 
politice și economice 

•exploatării, luînd de 
măsuri organizatorice 
•pentru continua

analizat pe- 
ale muncii 
din cadrul 
fiecare dată 
și politice 

îmbunătățire a 
muncii. La locurile lor de muncă, 
la îndrumarea comitetului de partid, 
•organizațiile de bază au făcut ace- 
laș lucru și au obținut rezultate po
zitive.

Cu ocazia consfătuirilor de pro
ducție ce se organizează în exploa
tarea noastră, au fost scoase în e- 
vidență, pe lingă rezultatele poziti
ve obținute, și unele lipsuri din 
punct de vedere organizatoric, care 
influențau în sens negativ asupra 
realizării sarcinilor de plan. Așa de 
exemplu s-a arătat că este necesar 
șă se ia măsuri pentru aprovizio
narea mai ritmică a locurilor de 
muncă cu materialele necesare în 
mod deosebit a abatajelor cu ran
dament de mare extracție. De ase
menea s-a pus problema organizării 
•cît mai judicioasă a transportului 
în subteran.

Pornind de la ideea că acestea 
constituie probleme principale în ce 

■privește creșterea productivității 
muncii și că aplicate în viață ele 
vor aduce rezultate bune în îndepli
nirea acestui important indicator e- 
conomic, comitetul de partid a ana
lizat această situație și ca urmare 
a indicat conducerii exploatării mă
surile ce vor trebui luate pentru îm- 

, bunătățirea muncii.
v Pentru îndeplinirea sarcinilor iz- 

vorîte din hotărîrea comitetului de 
partid, conducerea exploatării a or
ganizat echipe speciale care să se 
ocupe cu aprovizionarea ritmică și 
permanentă a locurilor de muncă cu 
materialele necesare, în mod deose
bit a lucrărilor cheie de care de
pinde punerea în evidență de noi 
•rezerve, ca de altfel și problema 
transportului în subteran. Măsurile 
luate Și aplicarea lor în viață aua- 
•vut ca efect o îmbunătățire simți
toare a întregii activități economi- 
<ce în subteran și in mod deosebit

tovarășele noastre
Multiple sînt sarcinile ce stau în. 

Țața gospodăriilor colective, sarcini 
izvorîte din necesitatea consolidării 
-și dezvoltării economice și multila
terale a acestora. Ridicarea perma
nentă a producției de cereale la 
hectar, creșterea unui număr tot 
mai mare de animale și obținerea 
de producții ridicate de (produse a- 
nimaliere, creșterea avutului ob- 

•ștesc, sînt cîteva din obiectivele de 
'bază ce stau în fața fiecărei gospo
dării colective. îndeplinirea acestor 

obiective nu poate fi posibilă fără 
mobilizarea și participarea tuturor 
colectiviștilor. Se știe că în agricul
tură neexecutarea lucrărilor la tim- 
-pul optim duce la pierderea de re- 
■■•colte sau la abținerea unor pro
ducții scăzute la hectar.

In activitatea economică și în e- 
xecutarea lucrărilor din goșpodăria 

•colectivă, femeile și-au adus și își 
aduc o mare contribuție. Pot să 

•spun că, tovarășele noastre, ca ur
mare a muncii educative desfășu
rată de organizația de partid, par- 
'ticipă cu entuziasm la toate acțiu
nile ce se întreprind în gospodăria 
colectivă, dau dovadă de inițiative 
prețioase, simt răspunderea pentru 
bunul mers al treburilor economice 
și gospodărești ale gospodăriei co
lective. Multe colectiviste au munci 
de răspundere în cadrul gospodăriei 
noastre. Așa, de pildă, tov. Lăncră- 
jan Maria și Țălnar Maria sînt șefe 
de echipe la grădina de legume și 
dovedesc multă (pricepere în condu
cerea și îndrumarea echipelor. Cu 
rezultate deosebite, ca șefe de echi- 

rpe în brigăzile de la cultura mare 

în ce privește productivitatea mun
cii.

Un alt factor important, care con
tribuie la creșterea productivității 
muncii este introducerea tehnicii 
noi. Și în această privință comi- 
tetut de partid a sprijinit și îndru
mat conducerea exploatării. Ca ur
mare, au fost introduse în producție 
două mașini de încărcat la mina 
Haneș și două la Almaș-Stănija, 
care de asemenea au contribuit în 
mod efectiv la creșterea producti
vității muncii în sectoarele respec
tive. : *!

De un efect pozitiv s-a dovedit a 
fi și introducerea la toate fronturile 
de lucru a normelor cu motivare 
tehnică. De asemenea analiza felu
lui cum este organizată munca, cum 
este folosit timpul de lucru și pe a- 
cest temei introducerea operațiuni
lor de lucru pe bază de grafice ci
clice. au dus la o creștere a pro
ductivității muncii cu 10-15 la sută.

In sprijinul îndeplinirii măsurilor 
tehnico-organiizatoritee comitetul de 
partid a luat o seamă de măsuri po
litice. Astfel, au fost îndrumate or
ganizațiile de bază să analizeze la 
locurile de muncă ce măsuri pot fi 
luate în scopul creșterii productivi
tății muncii. Ele au adus un aport 
substanțial la înfăptuirea practică a 
planului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, urmărind și ajutând în mod 
concret conducerile secțiilor pentru 
o cît mai bună organizare a frontu
rilor de lucru, reușind să mobilizeze 
masa largă a muncitorilor la înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan, obținîndu-se rezultate supe
rioare în comparație cu aceeași pe
rioadă a anilor trecuți.

Astfel, biroul organizației de ba
ză de la mina Muncăceasa-Vest, 
urmărind îndeaproape îndeplinirea 
sarcinilor de producție, a constatat 
că realizările obținute nu sînt pe 
măsura posibilităților de la frontu
rile de lucru. Pentru a lichida a- 
ceastă stare de lucruri, adunarea 
generală a organizației de bază a 
analizat cu cîtva timp în urmă pro
blema organizării locului de muncă 
pentru creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost. Du
pă analiza făcută și ca urmare a 
sarcinilor trasate, conducerea ad
ministrativă a luat măsuri pentru 
buna aprovizionare a echipelor cu 
materialele și sculele necesare și în 
mod deosebit cu vagonete goale, re- 
partizîndu-se în locurile cheie ale 
producției cei mai buni membrii 
și candidați de partid. La îndruma-

1LEA MATEI
secretar al comitetului de partid 

E. M. Zlatna
(Continuare în pag. 4-a)

muncesc tovarășele Benga, Maria, 
Vlad Marioara, Buta Ana și Moldo
van Armeana. întrecerea ce se des
fășoară între toate echipele pentru 
cele mai bune rezultate în ce pri
vește obținerea de recolte bogate la 
ha a fost inițiată de tov. Benga, 
Maria și Buta Ana.

Gospodăria colectivă are în pre
zent un număr de 50 viței frumoși 
și bine îngrijiți, contribuție a mun
cii pline de grijă pentru animale 
de care dă dovadă tov. Josan Ana. 
Rezultate deosebite ani obținut și 
tovarășele Moldovan Paullina, Po
pescu Livia și Goțea Ioana cărora 
colectiviștii le-au încredințat spre 
îngrijire cei 140 porci și care cresc

In brigada legumicolă a G.A.C. Totoi lucrează peste 60 de femei. 
IN CLIȘEU : Se selecționează noi cantități de ceapă.

Fazei raionale a celui de-al VII- 
lea concurs, încheiată nu demult, 
î-a urmat duminică 23 iunie o nouă 
și vie manifestare culltural-artistică: 
trecerea în revistă a celor mai bune 
formații artistice de amatori.

Dis de dimineață, spre orașul no
stru s-au îndreptat la această dată 
sute de colectiviști, artiști amatori 
de la sate. Și-a,u dat întîlnire aici 
cu artiștii amatori, muncitori din 
diferite întreprinderi și, împreună, 
au format o impresionantă coloană.

In jurul orei 9, coloana se pune 
în mișcare. E o adevărată desfătare 
s-o privești. Grupului de stegari îi 
urmează artiștii: coriști și dansato
ri, inter,preți în brigăzile artistice de 
agitație, soliști vocalii și instrumen
tiști. Cu toții sînt gătiți ca pentru 
o mare sărbătoare. Dau ocol cen
trului, urmăriți cu interes de un 
mare număr de cetățeni din orașul 
nostru. Se opresc apoi în fața Ca
sei. raionale de cultură și, după un 
ultim dichis, urcă pe scenă rînd pe 
rînd.

Sala de festivități a Casei raio
nale de cultură e populată pînă la 
refuz. Cortina se ridică și, deschi- 
zînd însuflețită întrecere ai cărei 
cîștigători vor reprezenta raionul 
Alba la faza regională a celui de-al 
VI;I-lea concurs, coriștii Casei raio
nale de cultură culeg primele aplau
ze. Corul intonează cu măiestrie 
cîntecele „Patria mea dragă", „Ța
ra întreagă e-o grădină", „Grîu- 
șor din țara mea", „Te cînt partid” 
și altele.

Pe. scenă se perindă apoi, una 
după alta, toate celelalte 16 forma
ții artistice participante la trecerea 
în revistă, însumînd peste 600 de 
artiști amatori.' Colectiviștii din 
Stremț, binecunoscuți în întregul 
raion prin bogata activitate cultu
rală ce o desfășoară, sînt prezenți 
cu trei formații. Membrii tarafului 
aduc cu ei un buchet de melodii 
populare, corul stremțenilor înalță 
cînt partidului și vieții noi pe care 
o trăim, iar dansatorii, împletin- 
du-și vigoarea cu talentul, se do
vedesc neîntrecuți executând „Hai- 
dăuil", „Invîrtita” și „Hațegana”.

Ecoul strigăturilor ce-au însoțit 
dansurile stremțenilor mai stăruie 
în sală cînid pe scenă apar fluierașii 
din Inuri. Apoi locul acestora este 
luat de o masivă formație corală. E 
corul consiliului local al sindicate
lor. Coriștii, muncitorii din între
prinderile și instituțiile raionului, e- 
xecută la uin înalt nivel artistic cîn
tecele „Patrie pămînt de aur", „Pla

și se dezvoltă ca urmare a preocu
pării acestor colectiviste. Lucruri 
frumoase se pot spune și despre 
tov. Marian Anisia și Anca Maria 
îngrijitoarele celor pește 1.000 de 
păsări ale gospodăriei colective.

Făcînd bilanțul rezultatelor obți
nute de la începutul anului și pînă 
în prezent constatăm că în rîndul 
fruntașilor din gospodăria noastră 
colectivă se află un mare număr de 
femei. Astfel, pe.lîngă cele amintite 
mai sus s-au evidențiat și tov. Bog
dan Paulina, Oancea Ioana, O- 
prean Maria și multe altele. Acti
vitatea rodnică pe care o desfășoa
ră femeile în gospodăria colectivă 
contribuie din plin la îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața noastră.

BENGA IOAN 
președintele gospodăriei colective 

din Totoî 

iuri natale”, „Țara întreagă cît 
măsor” și alte cîteva la fel de reu
șit interpretate.

Firul programului continuă. La 
fiecare ridicare de cortină frumosul 
se îmbină intr-un tot armonios cu 
talentul. Echipei de fluierași a clu
bului muncitoresc din Teiuș îi ur
mează corul colectiviștilor din Mi
halț apoi, aprecierea spectatorilor o 
cuceresc membrii brigăzii artistice

O însuflețită trecere în 
revistă a formațiilor artistice 

de amatori

de agitație de la U,C.M. Zlatna. 
Brigada prezintă programul „Uzi
nele Zlatna luptă pentru calitate și 
o productivitate înaltă”. întregul 
program oglindeșe munca avîntată, 
metodele bune de muncă. Sînt popu
larizați fruntașii și criticate lipsu
rile care mai dăinuie la unele lo
curi de muncă.

Dar, e din nou rînduil dansatori
lor să îneînte ochiul spectatorilor 
cu frumusețea costumelor și grația 
mișcărilor. In această privință reu
șesc pe deplin călușerii din Cricău 
și Micești. Scena răsună de zumze
tul zurgălăilor, de ropotul mișcări

Cu un text sugestiv întitulat „Flori de bucurie", membrii brigăzii 
artistice de agitație a O.C.L. Comerț mixt Alba lulia au evoluat cu mult 
talent pe scenă cu prilejul trecerii în revistă a formațiilor artistice de 
amatori. IN CLIȘEU : Brigada artistică de agitație în acțiune.

Cu planul semestrial îndeplinit
Cu 6 zile mai devreme

(Urmare din pag. l-a)

prinderii, (preocupării fiecărui 
muncitor de a da oamenilor mun
cii produse tot mai multe și de ca
litate superioară.

In cursul lunii iunie, în cadrul 
întreprinderii s-a produs și noul 
tip de mobilă „Cameră combina
tă tip Alba" care încă din pri

Semestrul s-a încheiat la 27 iunie
Muncitorii, inginerii și tehni

cienii, întreprinderii „Horia" au ob
ținut un rezultat deosebit în mun
că. Ieri, 27 iunie a.c. adică cu 3 zile 
mai devreme ei au raportat că pla
nul de producție pe semestrul I al 
anului 1963 a fost îndeplinit.

La obținerea acestui succes o 
contribuție de seamă și-au adus-o 
secția lăcătușerie II care și-a înde
plinit planul cu zece zile mai de
vreme, secția împletit sîrmă care 
și-a îndeplinit planul la data de 22 
iunie și secția turnătorie care de a-

Prin munca întregului colectiv
La capătul unei munci avîntate, 

lucrătorii Depozitului I.C.R.A. Alba 
lulia raportează cu îndreptățită mîn- 
drie că la 21 iunie și-au îndeplinit 
sarcinile de plan pe semestrul I al 
anului în curs. întrecerea socialistă 
desfășurată între lucrătorii celor 
trei secții și-a dovedit pe deplin e- 
ficiența. Fiecare secție și-a depășit 
planul, fapt ce a făcut ca și planul 
pe întreg depozitul să fie depășit cu 
1,24 la sută.

Obținerea acestui însemnat rezul

lor ritmice. Bravo băieți! Și sala 
freamătă de aplauze. îndelung a- 
plaudați sînt apoi membrii orches
trei de muzică ușoară de la U.C.M. 
Zlatna.

Pentru cîteva clipe, în sala cu 
toate locurile ocupate se așterne li
niștea. In șoaptă spectatorii își îm
părtășesc impresiile. Scena însă, 
chiar cu cortina trasă, e la fel de 
animată. Se așază elemente de do- 
cor, se fac ultimele pregătiri în ve
derea apariției pe scenă a membri
lor brigăzilor artistice de agitație de 
la O.C.L. Comerț-mixt, I.R.T.A. și 
căminul cultural din Vințul de Jos. 
Iată-i! Degajați, împletind repliti 
cu melodii, iscusiții artiști amatori 
prezintă programe cu un adînc con
ținut educativ specifice locului un- 
de-și desfășoară activitatea.

Cei care încheie trecerea în re
vistă a formațiilor artistice de a- 
matori sînt șerdenii. Un cor puter
nic, cu largi perspective de dezvol
tare face să răzbată pînă departe 
notele cî.nteeelor „Partidului părin
te al bucuriei", „Horă în gospodă
rie”, „Măreț pămînt al patriei iu
bite” și altele. E o încununare a en
tuziastei treceri în revistă la care 
au .participat cele mai bune formații 
artistice de amatori ale comitetelor 
de sindicat, ale căminelor culturale, 
cei mai talentați soliști vocali, in
strumentiști și dansatori.

S. POPESCU

mele zile ale desfacerii prin uni
tățile comerțului socialist și-a gă
sit mulți cumpărători.

O contribuție de seamă la re
zultatele bune obținute de între
prinderea noastră au adus-o tova
rășii Bărmănaș Nichifor, Voicu 
Mihai, Fulea Octavian și mulți 
alți muncitori din cadrul între
prinderii.

semenea a raportat îndeplinirea sar
cinilor de producție pe semestrul I 
al anului în curs la data de 23 iu
nie a. c.

In întrecerea socialistă ce se des
fășoară în cadrul întreprinderii și 
pe secții, au fost declarați eviden
tial tovarășii Albu Ștefan, Costea 
Saveta, Giosan Achim, Bratina Pe
tru, Mitrofan Anton, Biro Arpad, 
Groza Ioan, BrOscățan Ioan, Mer- 
mezan Gheorghe, Crișan Ioan, Ni- 
coară Ioan și alții.

tat, este urmare firească a muncii 
întregului colectiv. Merită totuși 
subliniată în mod deosebit preocu
parea manifestată pentru realizarea 
și depășirea planului de către tova
rășii Groza Simion și Rusu Gheor
ghe de la secția l-a, Avram Petru, 
Popa Ravente și Dreghici Vasile de 
la secția a Il-a, Szeghedi Gheorghe, 
Anghel Petru și Achim Gheorghe 
de la secția a III-a, precum și a to
varășilor Biro Maria și Vivirschi 
Gheorghe de la secția tras bere.



Noofâtl din târllc socialiste
Construcțiile de locuințe 

în U. R. S. S.
In ultimii ani, în U.R.S.S. 

au primit locuințe noi circa 
50.000.000 de cetățeni, a- 
proape un sfert din populația 
Uniunii Sovietice. Pînă la 
sfîrșitul septenalului se vor 
construi încă 400.000.000 m. 
patrați de suprafață locui
bilă.

Mașină de calculat 
în geamantan

Uzinele cehoslovace au în
ceput producția unor mașini 
de calculat portative de ti
pul „Nisa K-2“ destinate u- 
nor operații complexe. O 
astfel de mașină este deose
bit de comodă pentru per
soanele care sînt plecate îh 
deplasare și au de efectuat 
calcule matematice.

Plantații de bambus 
în Bulgaria

In Munții Strângea, o re
giune cu climă dulce și apă
rată de vînturile reci, se fac 
de către un colectiv de cola
boratori ai Academiei Bul- 

. gare de Științe lucrări pen- 
" tru aclimatizarea în Bulgaria

a unor serii de plante din re
giunile meridionale. In 1955 
au fost sădiți pe o întindere 
de 0,2 ha puieți de bambus, 
care s-au prins bine. Astăzi, 
înălțimea bambușilor sădiți 
atunci atinge între 3 și 4 me
tri ceea ce confirmă că clima- 
acestei regiuni este favora
bilă creșterii bambusului.

Ascensor rapid 
cu „memorie electrică"

Specialiștii fabricii ungare 
de ascensoare au realizat un 
„creier electric11 pe bază de 
relee care controlează și di
rijează 
multor 
„Creierul

mai 
rapide, 

notează 
chemările, le programează și 
indică ascensoarelor la ce 
etaj să oprească.

Cînd ascensorul, la indi
cația „creierului11, se oprește 
la un etaj anumit, ușile se 
deschid automat. Un aparat 
special, instalat la uși, por
nește liftul numai la 3-5 se
cunde după intrarea sau ie
șirea ultimului pasager. Da
torită vitezei sale, noul as
censor poate parcurge 30 de 
etaje în numai 30 de secunde.

funcționarea 
ascensoare 

electric11

-------------------♦«♦♦♦♦-------------
LÎNGĂ CERCUL POLAR DE NORD

O vale înconjurată de munți îm- 
brăcați în straie albe. Deseori în 
timpul iernii gerul atinge aici mi
nus 50 de grade. Viscolește chiar 
și primăvara. S-ar părea că aici 
căldura nu poate exista decit în 
vis. Și totuși în vale curge un rîu 
cu apă fierbinte, aburindă. Nici cel 
mai năprasnic ger nu poate împie
dica cursul acestui rîu miraculos, a 
cărui apă are o temperatură de cir
ca 100 de grade.

Primii care au descoperit această 
minune au fost geologii. Ei au 
construit aici și un fel de băi. Scăl
datul în aer liber este mare lucru 
în Ciukotka. Dar geologii nu stau

mult timp într-un loc. Au plecat și 
de aici, iar valea cu băile a rămas. 
Colhozul „V. I. Lenin11 din Ciukot
ka a hotărît să amenajeze încă în 
cursul acestui an primele sere. In 
aceste sere din ținutul înghețatu
lui veșnic vor crește, ca în basme, 
castraveți, ridichi de lună și roșii.

De asemenea vor fi construite aici 
case de odihnă în care se vor odih
ni crescătorii de reni și vînătorii 
din tundră. Pentru elevi se pregăteș
te un dar special: tabăra de pio
nieri cu un bazin de înot. Apa lui va 
fi tot atît de caldă ca și cea a Mă
rii Negre.

Fel de fel —
Specialiștii sovietici au reu-

Melafonul un material plastic care imită 
lemnul

In industria mobilei ca și în mii 
de alte producții masele plastice o- 
cupă un loc din ce în ce mai im
portant. In ce privește frumusețea, 
masa plastică obișnuită nici nu se 
poate compara cu lemnul de mo
bilă, cu minunatele lui vinișoare e- 
xecutate de cel mai neîntrecut ar
tist — natura.

Melafonul este un material plastic 
produs în R.D.G. și înzestrat cu 
proprietățile maselor plastice și cu 
frumusețea lemnului natural. Dese-

de nuc
nele de pe lemn se fotografiază, se 
imprimă pe hîrtie, care se acoperă 
apoi, cu un strat subțire de masă 
plastică. Furnirul pregătit în acest 
fel
El
de

este folosit în industria mobilei, 
nu se deosebește aproape de loc 
cel din esențe prețioase.

. A
șit să prelucreze mătasea porum
bului, obținînd medicamente, mij
loace diuretice și stimulator pen
tru secreția biliară. Cercetările 
au pornit de la faptul că mătasea 
porumbului conține substanțe cu 
însușiri curative valoroase ca vi
tamina C și. K, stigmasterol, ule
iuri ș. a.

A Victoria Regia», un nufăr u- 
riaș ce crește pe fluviul Amazon, 
are flori care seara», cînd se des
chid în mod obișnuit, sînt albe, 
spre dimineață capătă culoarea 
roz, pentru ca mai tîrziui să de
vină roșii «îngerii. O singură 
frunză cîntărește 3 kg și poate 
suporta o încărcătură pînă la 90 
kg-

A Distanțele pe care păsările 
le pot parcurge în timpul migra- 
țiilor, sînt de-a dreptul uluitoare. 
Așa de pildă, după ultimele cer
cetări ale ornitologilor, o pituli
ce Phylloscopus borealis, efectu
ează în fiecare sezon nu mai pu
țin de 20.000 km.

Perlita — un nou material de construcție

Pentru timp cald...
— băuturi reci —

La o mică distanță de Tașkenit, 
geologii uzbeci au descoperit pepo- 
vîrnișurile unor vechi vulcani enor
me cantități de sticlă vulcanică. Din 
această sticlă s-a făcut un material 
de construcție foarte ieftin: perlita. 
încălzit în cuptoare turnante, ma
terialul acesta devine ușor ca vata

fără să-și piardă nimic din solidi
tate. Panourile și alte elemente de 
beton armat cîntăresc de 5 pînă la 
7 ori maii puțin, cînd sînt umplute 
cu perlită în loc de pietriș. Perlita 
este, de asemenea, un excelent izo- 
lant terfnic.

Creșterea productivității muncii în atenția 
comitetului de partid

(Urmare din pag. 3-a) 
rea comitetului de partid asemenea 
măsuri au fost luate de toate cele
lalte organizații de bază și rezulta
tele nu au întîrziat să se arate, ob- 
ținîndu-se lună de lună o creștere 
simțitoare a productivității

Astfel, 
nuarie a.c. productivitatea muncii pe 
exploatare a fost realizată în pro
porție de numai 86,1 la sută față de 
cea planificată, în luna februarie 
a.c. a crescut la 92 la sută iar în 
luna aprilie și mai la 93,5 și respec
tiv 93,4 la sută.

In sprijinul aplicării în viață a 
măsurilor luate, organizațiile de 
bază, la îndrumarea comitetului de 
partid, au instruit agitatorii cu pro
bleme legate de creșterea producti
vității muncii și reducerea prețului 
de cost. De asemenea au fost orga
nizate conferințe pe teme ca: im
portanța productivității muncii și 
căile ei de creștere, organizarea de 
înaintări rapide — mijloc important 
de creștere a productivității muncii 
la lucrările de deschidere și altele.

Răspunzînd chemării „La fiecare 
loc de muncă o productivitate cît 
mai înaltă11 lansată de colectivul de 
muncă de la U.C.M. Zlatna, comi
tetul de partid a sprijinit conduce
rea exploatării miniere pentru crea
rea condițiilor tot mai bune în sco
pul îndeplinirii angajamentelor lua
te. Unul din cele mai importante o- 
biective propuse a fost organizarea 
a două înaintări rapide de înaltă 
productivitate. In acest scop a fost 
format un colectiv din cei mai buni 
ingineri, tehnicieni, maiștrii și mi
neri fruntași care au studiat aceas
tă problemă adueîndu-și un aport 
deosebit în măsurile luate ulterior, 
măsuri ce au fost susținute de o 
largă muncă politică de masă, 
desfășurată de organizația de 
partid. De asemenea comitetul de 
partid a pus un accent deosebit pe 
antrenarea și mobilizarea comitetu
lui de sindicat și a organizației 
U. T. M. la îndeplinirea sarcini-

muncii.
dacă în cursul lunii ia

(Urmare din pag. l-a)
coltatul se face cu combina. In a- 
cest scop, gospodăriile agricole co
lective trebuie să termine în cel mai 
scurt timp reparatul tuturor bato
zelor și tractoarelor.

Rămase în urmă cu reparatul a- 
cestor utilaje sînt gospodăriile co
lective din Henig, Galda de Jos și 
Ighiu care nu au luat măsurile cu
venite ca pînă la 20 iunie a.c. să 
fie terminate lucrările de reparații. 
Vinovați de această stare de lu
cruri se fac în primul rînd preșe
dinții și inginerii agronomi din a- 
ceste gospodării colective, care au 
tărăgănat îndeplinirea acestor sar
cini de mare importanță. Față de 
această situație este necesar ca sfa
turile populare din aceste comune

SIROP DE PEPENE. Se dă 
prin imașină 500 de grame de miez < 
de pepene galben, la care se ar s 
daugă zeama unei lâmîi. Pe dear > 
supra se va adăuga un sirop fier- ? 
binte făcut din 250 grame de za- < 
hăr la o jumătate de litru de apă. S 
■Se va lăsa astfel să stea 20 de ) 
minute, .turnînd aipoi peste acest < 
amestec o jumătate de litru de ( 
sifon sau de apă rece. Această > 
băutură se va trece printr-o sită ? 
deasă, adăugîndu-i-se două lin- ) 
guri de sirop de portocale. Se > 
pune la rece cu cel puțin două ) 
ore înainte de a fi servită. <

SIROP DE CAISE. Pentru a ) 
obține patru pahare de sirop a- < 
vem nevoie de un pahar plin cu \ 
caise fin tocate,7 »un pahar de zea- ) 
mă sau de sirop de portocale, 4 ? 
linguri de zahăr și un sifon. Toa- < 
te acestea se amestecă bine și J 
se pun la rece.

SIROP DE CAFEA. Pentru 
care pahar este nevoie _ de _

fie- 
un 

sfert de linguriță de cafea și un 
sfert de pahar de lapte la care 
adăugăm o lingură de zahăr. Di
zolvăm cafeaua în lapte împreună 
cu zahărul, la rece, la care adău
găm apoi» 1-2 cuiburi de gheață. 
Umplem restul paharului cu si
fon.

SIROP DE MENTA, 
două persoane.

Pentru 
două persoane. »La un litru de 
ceai de mentă adăugăm 100 de 
grame de zahăr »și o lămîie 
tăiată în felii subțiri. Se lasă să 
se răcească. înainte de a servi 
siropul .adăugăm o jumătate pa
har de rom. Se amestecă totul 
bine și se lasă la rece.

★ Racheta care la 12 aprilie 
1961 a plasat pe orbită nava cos
mică „Vostok-1“, pilotată de pri
mul cosmonaut din lume, cetățea
nul sovietic Iuri Gagarin, avea la 
lansare șase motoare cu o putere 
totală de 20.000.000 C.P. ceea ce e- 
chivalează cu puterea a circa zece 
hidrocentrale uriașe.

★ Locul de unde, pentru prima 
dată în istorie, omul s-a avîntat în 
spațiile extraterestre se numește 
Baikonur. Cosmodromul, situat în 
Siberia apuseană, în regiunea Bai
konur are coordonatele 47 de gra
de latitudine nordică și 65 de grade 
longitudine estică.

Al doilea cosmonaut al lumii, 
Gherman Titov, care a înconjurat 
Pămîntul de 17 ori pe nava „Vos- 
tok-2*1, a străbătut în 25 de ore și 
18 minute peste 700.000 km, adică 
un drum cît de la Pămînt la Lună 
și înapoi.

-A- Al treilea nume înscris în is
toria zborurilor 
al americanului 
patrulea — al

A Al șaptelea cosmonaut, ameri
canul Walter Schirra, a efectuat 6 
rotații în jurul Pămîntului, cît Glenn 
și Carpenter la un loc, iar cel de-al 
optulea cosmonaut, maiorul ameri
can Leroy Gordon Cooper, a făcut 
22 de rotații, aproape de două ori 
mai mult decît cei trei predecesori 
ai săi din S.U.A. Ia un loc.

A încă la cel de-al treilea zbor 
cosmic sovietic (Andrian Nikolaev) 
s-au efectuat aproximativ de două

DIN ISTORIA CELOR DOI 
ANI DE ZBORURI COSMICE

un 
Bî- 
iar

cosmice a fost cel 
John Glen, iar al 

r_____  ... compatriotului său,
Malcom Carpenter (ambii în 1962). 
Amîndoi au efectuat doar cîte trei 
rotații în jurul Pămîntului, adică 
ap>ox:mativ a șasea parte din nu
mărul rotațiilor realizate în anul 
precedent de cosmonautul sovietic 
nr. 2.

A Navele „Vostok-3“ și „Vos- 
tok-411, care au înfăptuit primul 
zbor cosmic în grup (în anul Î962), 
p; totale de cosmonauții Andrian Ni
kolaev și Pavel Popovici, au ateri
zat practic în același timp.

împreună. Actual- 
de zbor cosmic a- 
bărbați, lui Valeri 
între 14 și 19 iunie

ori mai multe rotații decît la toate 
ceie patru zboruri cosmice ameri
cane calculate 
mente, recordul 
parține, pentru 
Bîkovski, care
1963 a înfăptuit peste 81 de rotații, 
iar pentru femei, firește... Valentinei 
Tereșkova, care între 16 și 19 iunie 
a înfăptuit peste 48 de rotații.

Bîkovski singur a întrecut aproa
pe de trei ori, iar Tereșkova aproa
pe o dată și jumătate, numărul de 
rotații realizate de toți cei 4 cos
monauți americani la un loc.

A Cel niai vîrstnic cosmonaut 
este John Glenn, iar cel mai tînăr

(în momentul lansării) a fost Gher
man Titov. Glenn s-a născut în 
1921, litov în 1935. Vîrsta medie a 
celor șase ccsmonauți sovietici este 
de 29 de ani, în vreme ce aceea a 
coșmonauțiior americani, de 34 de 
ani.

■A Tehnica americană n-a solu
ționat încă problema aterizării fără 
șoc pe Pămînt, motiv pentru care 
cosmonauții americani au fost ne- 
voiți să se parașuteze în ocean.

A Glenn și Schirra au fiecare 
fiu și o fiică, Popovici o fată, 
kovski un băiat (de 3 luni), 
Gagarin două fiice.

Ar „Kilometrajul11 celor șase cos- 
monauți sovietici a depășit cu mult 
cele 
care
Icar, 
trată

★
de cel puțin trei ori mai grele de- 
cît capsulele în care au zburat cos
monauții americani. Motoarele ra
chetelor cu care au zburat primii 
cosmonauți sovietici depășesc de a- 
semenea de cîteva ori puterea fie
cărei rachete cu ajutorul cărora au 
luat startul navele cosmice ale 
S.U.A.

-A Pe tabloul de bord al navei 
„Vosiok-511 a fost montat un mic 
glob care se învîrtește încet. Acest 
aparat de navigație cosmică a per
mis să se stabilească cu precizie re
giunea de pe globul pămîntesc dea
supra căreia se afla în momentul 
respectiv nava cosmică.

șapte milioane de kilometri 
despart Pămîntul de planeta 
descoperită în 1949 și înregis- 
sub rumărul de ordine 1.566.
Navele cosmice sovietice sînt

lor propuse. S-a insistat asupra 
unor probleme care influențează di
rect asupra creșterii productivității 
muncii cum ar fi folosirea din plin 
a timpului de lucru, lichidarea ab
sențelor nemotivate și întărirea dis
ciplinei în muncă. ,

Efectul măsurilor politice și or
ganizatorice își găsesc concretiza
rea in rezultatele obținute de E. M. 
Zlatna. Așa de exemplu, s-a orga
nizat înaintarea rapidă pentru să
parea galeriei „Larga11 de la mina 
Haneș, care a. fost încredințată bri
găzii condusă de tov. lancău N., 
brigadă care în luna aprilie a.c. și-a 
îndeplinit planul în proporție de 
133,81 la sută. De asemenea echi
pele conduse de Guran Nicolae, Cos- 
ma loan, Ciur Petru, Danciu Petru, 
Băban Gheorghe, Jghira Gheorghe 
și Bunea Gheorghe de la mina Ha
neș, Lupășel Sabin, Codrin loan,*» 
Gavrilă Nicolae, Bota loan și Stăn- 
c'ilesc Octavian de la Almaș-Stăni- 
ja, printr-o bună organizare a fron
turilor de lucru au obținut în cursul 
trimestrului II al anului 1963 o 
creștere a productivității muncii în 
medie cu 20-25 și respectiv 15-20 
la sută.

Rezultate deosebite a obținut și 
colectivul de muncă de la secția 
Valea Dosului care de asemenea a 
depășit sarcinile de plan privind 
creșterea productivității muncii.

Ca urmare a măsurilor -luate de 
comitetul de partid, a muncii entu
ziaste de care 
nostru colectiv 
E. M. Zlatna, 
cii pe întreaga 
în trimestrul II 
de trimestrul I

Realizările obținute pînă în pre
zent, măsurile politice ce urmează a 
fi luate în viitor în sprijinul înde
plinirii acestei importante sarcini, 
sînt o garanție căci colectivul de 
muncă de la E. M. Zlatna va obține 
noi și importante succese în ce pri
vește creșterea productivității mun
cii.

dă dovadă întregul 
de muncă de la 

productivitatea mim- 
exploatare a crescut 
cu 5,43 la sută față 
al anului 1963.

să sprijine mai mult consiliile de 
conducere ale acestor gospodării 
colective pentru a lua măsuri tr» 
gente în vederea terminării în cel 
mai scurt timp a tuturor reparații
lor.

Paralel cu recoltatul și treierișul, 
gospodăriile colective au datoria 
să-și îndeplinească sarcinile con
tractuale față de stat în vederea a- 
sigurării fondului central al statu
lui. In acest scop e necesar să se 
ia măsuri ca toate cantitățile ce ur
mează a fi livrate să fie transporta
te direct de la arii în depozite.

In vederea obținerii unei recolte 
mai mari în anul viitor, este nevoie 
să se acorde cea mai mare atenție 
recoltării loturilor semincere a că
ror recoltare trebuie să înceapă la 
coacerea deplină, dîndu-se o deose
bită importanță purității biologice a 
soiurilor, iar sămînța rezultată să 
fie condiționată și depozitată în 
spații corespunzătoare.

Spre a se obține suplimentar o 
cantitate cît mai mare de furaje 
pentru efectivele de animale pro
prietate obștească, cît și pentru cele» 
ale colectiviștilor, o parte din tere
nurile de pe care s-a strîns recolta 
și îndeosebi cele bine aprovizionate 
cu apă, înafară de cele destinate 
însămînțării în toamnă cu grîu, vor 
trebui însămînțate cu iarbă de Su
dan, porumb, sorg și alte culturi, 
care asigură producții mari de ma
să verde.

Acordînd atenția cuvenită lucră
rilor sus amintite, nu trebuiesc pier
dute din vedere nici celelalte lucrări 
specifice acestei perioade în cadrul 
cărora însțilozările furajelor ocupă 
un loc însemnat. Totodată vor tre
bui continuate cu atenție cuvenită 
lucrările de întreținerea culturilor, 
efectuîndu-se un număr cît malî 
mare de prășite pentru sporirea pro
ducției de porumb, sfeclă de zahăr, 
floarea-soarelui.

Zilele care urmează sînt hotărâ
toare pentru asigurarea unei recolte 
bune în acest an. Sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, sfaturile 
populare comunale, consiliile de 
conducere ale gospodăriilor colecti
ve au datoria de a lua din vreme 
toate măsurile impuse de volumul 
complex de lucrări din campania de 
vară, de termenul scurt de execu
tare a acestora pentru a asigura 
ca recolta de cereale să fie strînsă, 
la timp și fără pierderi.
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