
La ordinea zilei Hunedoar^-^eva

Dat fiind importanța mare pe 
care legumele o au în alimentația 
populației, una din sarcinile ce se 
pune în momentul de față Ia ordi
nea zilei este îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu legume.

Gospodăriile colective din raio
nul nostru și-au creat an de an o 
bază legumicolă tot mai puternică, 
orientîndu-se în cultivarea a acelor 
legume care se produc timpuriu Și se 
dezvoltă cît mai bine în condiții 
specifice pedoclimatice. Și se poate 
spune că deși în primăvara acestui 
an timpul s-a menținut rece întâr
ziind vegetația, unitățile agricole 
socialiste din raion au predat coope
rației de consum și desfacere în 
vederea aprovizionării populației, 
însemnate cantități de legume tim
purii. Așa de exemplu, pînă în pre
zent au fost preluate de la gospo
dării colective și desfăcute popu
lației peste 16 tone spanac. 10 tone 
ceapă verde. 20.000 de legături de 
ridichi etc. Gospodăria colectivă din 
Micești a predat — prima pe raion 
— peste 500 kg gulioare. Pentru a 
completa gama legumelor timpurii, 
conducerea U.R.C.C. Alba lulia a 
luat măsuri de aprovizionare cu 
roșii, castraveți și gulioare din alte 
regiuni. Pentru a se înlătura o serie 
de defecțiuni, de genul celor care au 
existat în anul trecut, întreaga mun
că de preluare a fost organizată, a- 
tît prin deschiderea de centre de 
preluare în gospodării, cît și prin 
stabilirea de grafice decadale în 
care sînt cuprinse cu exactitate în
datoririle fiecărei gospodării colec
tive pe de o parte și sarcinile ce 
revin U.R.C.C., pe de altă parte. 
S-a stabilit apoi ca lunar să se 

Sganizeze o consfătuire comună — 
drele din cooperație și reprezen

tanții gospodăriilor colective — în 
care să se rezolve anumite proble
me ce se ridică.

Este adevărat, măsurile luate sînt 
deosebit de importante. Nn trebuie 
uitat însă că, atunci cînd se pune 
problema aprovizionării cu legume, 
rolul hotărîtor îl au faptele. Din 
păcate în aprovizionarea cu legume 
se mai fac simțite și o serie de lip
suri ce crează greutăți în aprovi
zionare. De pildă, în baza graficu
lui încheiat gospodăria colectivă din 
Cisteî trebuia să recolteze și să 
predea U.R.C.C. Alba cantitatea de 

|1.000 kg ceapă verde, iar cea de la 
Mihalț 200 legături de ridichi. In 

|j^ip ce gospodăria colectivă de la 
Cistei n-a cules nici un kg de cea
pă, cea din Mihalț a predat 2.500 
legături de ridichi, creînd astfel
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Lucrările de întrefinerea culturilor 
executate la timp și de calitate!

Ca urmare a timpului rece și a ploilor 
mai, culturile în cîmp se dezvoltă încet, 
s-au dezvoltat în ultimul timp destul de 
bună parte din hrana plantelor. Pentru a se asigura o bună dezvoltare 
a plantelor, în fața fiecărui om al muncii care lucrează în agricultură, 
stă sarcina de a efectua în cel mai scurt timp lucrările de întreținerea 
culturilor. Din constatările din ultimele zile, reiese că mai sînt în ra
ion însemnate 
încă prășite niciodată. E 
ce cu toate forțele la prășitul porumbului.

suprafețe de cartofi și floarea-soarelui care n-au fost 
De asemenea, în întregul raion se poate tre

La G. A. S. Alba lulia

acestea s-a înce- 
II-lea prășit, efec- 
lucrare pe o su- 

20 ha. De aseme-

Colectivul de mecanizatori și lu
crători din cadrul Gospodăriei agri
cole de stat din Alba lulia munceș
te cu toată însuflețirea la întreține
rea culturilor. După ce cu puțin 
timp în urmă a fost terminat prăși- 
tul prim la cartofi pe întreaga su
prafață de 120 ha, atît mecanic cît 
și manual, zilele 
put și cel de-al 
tuîndu-se această 
prafață de peste 
nea, folosind timpul între ploi, aici 

%-a executat mecanic și manual, 
’printre rînduri, primul prășit la po
rumb, pe o suprafață de 125 ha.

Colectiviștii prășesc de zor
Ca urmare a faptului, că în acest 

an membrii gospodăriei . agricole 
colective din Mihalț au însămînțat 
la timp și în teren bine pregătit, cul- 

stocarea aces- 
alta, astfel că la 
în stare proaspă- 
Nu trebuie trecut

gospodăria colectivă din

manifestă apoi o serie de 
în ce privește aprovizîo-

greutăți în desfacerea acestui sor
timent. In același timp supraaprovi- 
zionarea cu anumite sortimente de 
legume duce la 
tora de la o zi la 
consumator numai 
tă nu mai ajung.
cu vederea nici peste faptul că nici 
serviciul de valorificări al U.R.C.C. 
Alba n-a luat măsuri operative pen
tru ridicarea legumelor în lumina 
graficelor încheiate. Așa spre e- 
xemplu, au fost cazuri cînd nu s-au 
ridicat ridichile de la gospodăria 
colectivă din Galda de Jos și spana
cul de la 
Drîmbar.

Se mai 
lipsuri si 
narea și desfacerea acestor legume 
prin unitățile cooperației. La unită
țile de. desfacere de la Almas, A’a- 
lea Dosului și celelalte sectoare mi
niere. aprovizionarea cu legume se 
face încă defectuos, iar unele produ
se ajung in stare necorespunzătoa
re. La Almas, de pildă. în cursul 
lunii mai au lipsit în cinci rînduri 
ridichi și ceapă, in timp ce aceste 
lepume se aflau în depozitul Uniu
nii. De această stare de fapt se fac 
în primul rînd vinovati gestionarii de 
la aceste centre de desfacere deoa
rece nu cunosc suficient cerințele 
populației și comandă cantități mici 
de legume, care trec în 2-3 ore. Vor
bind despre calitate trebuie să ară
tăm că pe rețeaua de desfacere mai 
pătrund legume de slabă calitate, 
fapt ce nemulțumește pe bună drep
tate ne consumatori. La unitatea 
din ZIatna de pildă, din trei legături 
de ridichi s-au găsit bune pentru 
consumat doar șase ridichi. Aseme
nea situații impun celor ce preiau 
legume'e să dovedească mai multă 
exigență față de calitate. De altfel 
acest lucru se cere și gestionarilor 
care desfac aceste legume, care 
asemenea nu prea fac sortările 
venite.

Aprovizionarea populației cu 
gume cît mai de bună calitate 
din abundență este o problemă 
seamă și trebuie să se bucure de 
treaga atenție, atît a cooperației 
și a gospodăriilor colective. Trebuie 
făcut totul ca la dispoziția popu
lației să existe cît mai multe legu
me și zarzavaturi, cu atît mai mult 
cu cît avem suficiente posibilități.

La buna aprovizionare trebuie 
să-și aducă aportul și organizațiile 
de partid din gospodării care tre
buie să îndrume conducerile aces
tora spre a face totul în vederea 
îmbunătățirii aprovizionării popu
lației cu legume. ;

de 
cu-

ie
ri 

de 
în- 
cît

căzute în tot cursul lunii 
In același timp, buruienile 

repede, astfel că mănîncă o

mai s-a
70 ha cu 
zahăr și

turile au răsărit frumos. Pentru a 
le feri de buruieni, ei acordă toată 
atenția lucrărilor de întreținere. 
După ce s-au executat lucrările de 
plivit la păioase, un mare număr 
de colectiviști a ieșit la prășit în 
cîmp. Pînă în ziua de 27 
executat prima prașila pe 
cartofi, 60 ha cu sfecla de 
15 ha cu floarea-soarelui.

Cu multă însuflețire au muncit la 
executarea acestor lucrări și colec
tiviștii Stînea Elena. Fîntînă A’eta, 
Breaz Emil Cici, Breaz loan Piu, 
Anghel Vaier, Stînea Nicolae și alții.

Intirzierea provoacă pierderi
La Henig, ca și în alte gospodării 

colective, îrrsămînțările au fost ter
minate de mult, iar culturile au ră
sărit frumos. In mod firesc, pentru 
ca ele să se poată dezvolta în voie, 
colectiviștii trebuie să acorde întrea-
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Spre noi succese în întrecerea socialistă

In anii puterii populare fabrica 
tată cu utilaj modem. IN CLIȘEU:

REALIZĂRI
Colectivul de muncă de la Auto

baza de transporturi auto Alba Iu- 
lia a încheiat bilanțul primelor 4. 
luni din acest an cu succese deose
bite în muncă. Astfel, pe autobază 
sarcinile planului de producție au 
fost îndeplinite în proporție de 106,4 
la sută. Rezultate de seamă s-au 
obținut și în primele două decade 
ale acestei luni, planul fiind realizat

In primele
In cadrul întrecerii socialiste ce 

se desfășoară la Revizia de vagoa
ne C.F.R. Coșlariu se.obțin rezultate 
deosebite în munca întregului co
lectiv, în vederea asigurării sigu
ranței circulației.

Sub conducerea și îndrumarea or
ganizației de 
administrativă 
preocupare 
muncii care să asigure îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan. A- 
ceasta a făcut ca pe primele două 
decade ale lunii mai a.c. planul de 
producție să fie îndeplinit la toți 

partid, conducerea 
dovedește multă 

pentru organizarea

lua 
lu-

în
a-

ga grijă lucrărilor de întreținere, 
deoarece buruiana care a crescut în 
ultimele zile poate provoca mari 
pierderi de recolte. In această gos
podărie însă nu se folosesc toate 
forțele la executarea lucrărilor de 
întreținere. Din această cauză, din 
cele 10 ha însămînțate cu floarea- 
soarelui nu s-au prășit pînă la 27 
mai decît 5 ha, iar la cartofi și po
rumb prima prașilă, la acea dată, 
nici nu începuse.

Cuna orice întîrziere poate pro
voca pierderi de recoltă, consiliul 
de conducere are datoria de a 
toate măsurile pentru grăbirea 
crărilor de întreținere.

IN URMĂ
Colectiviștii din Benic acordă 

această perioadă prea puțină 
tenție lucrărilor de întreținerea cul
turilor, deși știu din proprie expe
riență că întîrzierea lucrărilor de 
întreținere provoacă pierderi de re
coltă. In cadrul acestei gospodării 
nu s-a terminat nici primul prășit 
la floarea-soarelui. Din cele 10 ha 
însămînțate cu această cultură a- 
bia au fost prășite 5 ha. De aseme
nea, cu toate că gospodăria nu are 
decît 5 ha însămînțate cu cartofi, da
torită slabei preocupări pe care o 
dovedește conducerea gospodăriei, 
prașila a fost executată doar pe 2 
hectare.

Este în interesul fiecărui colecti
vist să execute toate lucrările la 
timp, spre a asigura o bună creștere 
plantelor.

Și plivitul este important
Membrii gospodăriei colective din 

Galtiu s-au situat în primăvara a- 
cestui an în primele rînduri la lu- 

..Ardeleana" din oraș a fost do- 
Secția pregătit-cusut.

DE SEAMĂ
în proporție de 102,8 la sută. Har
nicul colectiv de muncitori de aici 
.a raportat la data de 20 mai 1964 
că angajamentul luat în privința 
realizărilor de economii la carburanți 
a fost cu mult depășit. Ei au reali
zat cantitatea de 70.000 litri benzină 
față de 19.000 litri cît și-au propus 
a realiza pînă la 23 August 1964.

două decade

aplicarea micii mecanizări 
ungerea vagoanelor în a- 

perioadă nu s-a semnalat 
defecțiune tehnică la fusele

indicatoriî în proporție de 111,681a 
sută.

Prin 
privind 
ceasta 
nici o 
vagoanelor, iar aplicarea tehnicii noi 
în producție este o permanentă 
preocupare a întregului colectiv de 
muncă.

La succesele obținute au contri
buit toți muncitorii reviziei de va
goane în frunte situîndu-se echipele 
conduse de tov. Sîntimbrean Loghin, 
Radu Ironim, Cîmpean Dumitru și 
alții: 

crările de însămînțări. Tot ei au 
fost aceia care au început printre 
primii și prășitul cartofilor și a 
florii-soarelui. Dar, dacă pentru a- 
cestea ei merită laude, apoi în di
recția întreținerii păioaselor lucru
rile nu stau tocmai bine. In afară 
de faptul că pe circa 100 ha încă n-a 
fost terminat plivitul, în holdele pli
vite, o dată, buruiana este la loc. De 
acest lucru te poți convinge privind 
lanul de dincolo de sectorul cera
mic „Sîntimbru". Buruiana aici e 
și înflorită, deși ea putea fi distru
să cu ușurință pe cale chimică.

Plivitul este o lucrare ce nu tre
buie neglijată și deci conducerea 
gospodăriei are datoria de a lua 
măsuri.
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IN CLIȘEU: Tov. Șoaită Dumitru din brigada Il-a, gospodăria co
lectivă Micești, execută mecanizat prașila I-a la porumb.

Vagoane reparate peste plan
încheind bilanțul la sfîr.șitul tri

mestrului I al anului 1964, colecti
vul de muncă de la Atelierul de zonă 
C.F.R. Alba lulia a raportat îndepli
nirea planului de producție în va
goane echivalente în proporție de 
102.94 la sută. Productivitatea mun
cii a crescut cu 2 la sută, iar pre
țul de cost redus cu 3 la sută față 
de sarcina planificată.

In dorința de a adăuga acestor 
realizări altele și mai frumoase co
lectivul de aici desfășoară o entu
ziastă întrecere socialistă și obține 
zi de zi noi succese în ce privește 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

Aceste succese sînt oglindite în 
faptul că pe luna mai a.c. pînă în 
ziua de 27. sarcinile planului de pro
ducție au fost depășite cu 15 la sută 
față de plan, la R.C. cale normală 
și în proporție de 100 la sută la cele 
de cale îngustă.

In fruntea întrecerii se situează e- 
chipele 
Pleșa 
Zdrîng 
de sub 
și Pop

de lăcătuși conduse de toy. 
Petru, Dreghici Arteniș, 
Petru și echipele de tîmplari 
conducerea tov. Nadiu loan 
Horea.

Ziua copilului
1 iunie — ziua în care toate 

gîndurile se îndreaptă către tine
rele vlăstare ale patriei noastre, 
spre cei chemați să ducă mîine 
mai departe, la desăvîrșire, opera 
începută de vîrstnicî.

Ziua aceasta. Ziua internațio
nală a copilului, este o sărbătoa
re dragă oamenilor muncii de 
pretutindeni, izvorîtă din revolta 
și lupta împotriva războiului, izvo
rîtă din dorința de a face din co
pilărie sărbătoarea vieții.

Fiecare părinte, fiecare om al 
muncii, indiferent de condițiile 
sociale în care trăiește, indiferent 
de concepțiile sale politice, a în
țeles că aceste flori minunate ale 
vieții ..copiii", au nevoie de un 
climat favorabil pentru a se dez
volta armonios și că nimic nu 
este imposibil pentru a face ca 
viitorul lor să nu mai fie amenin
țat de furiile distrugătoare ale 
războiului.

Poporul nostru sărbătorește ziua 
de 1 iunie ca pe încă o izbîndă, 
căci toate victoriile obținute, toa
te cuceririle poporului, condus șl 
călăuzit de partid, nu sînt altceva 
decît expresia voinței de a con
strui pentru generația de azi și 
pentru generațiile ce vor urma o 
viață îmbelșugată, civilizată și 
plină de frumuseți.

In anii puterii populare s-au 
creat minunate condiții de dez- 

(Continuare în pag. 2-a)



Un bilanț rodnic—șl nn inventar 
la stîrșlt de an

Printre frunzele copacilor ce stră
juiesc valea Ampoiului, clădirea 
Școlii de 8 ani din Tăuți se înalță 
sveltă dominînd tot jurul. Aici în
vață zeci de copii ai țăranilor mun
citori din partea locului. Și în fie
care din ei stăruie dorința de a în
cheia anul școlar cu rezultate din 
cele mai bune.

Dar, iată-i... Sosiți, rînd pe rînd, 
Frățilă Stelian, Drăgan Paraschiva, 
Achim Maria și alții dintr-a VlI-a, 
grupați într-o parte a curții, își pun 
unul altuia întrebări. A început re
capitularea finală și nu-i treabă u- 
șoară să sintetizezi ceea ce ai învă
țat zile de-a rîndul. Și, asemeni lor 
fac și Medrea Lucreția, Drăgan 
Paveca și Bolea Viorel dintr-a Vl-a. 
Strînși mănunchi, își verifică și ei 
cunoștințele înainte de a intra la 
clasă.

Un clinchet de clopoțel, ce răzbate 
pînă departe împletindu-se cu susu
rul Ampoiului, le întrerupe însă și 
firul gîndurilor și al preocupărilor. 
Cu toți elevii prezenți, începe 0 nouă 
zi de muncă. Unul cîte unul, elevi 
mici sau mai mari, trec pragul cla
selor de unde se fac auzite cînd gla
surile lor, cînd cele ale învăță
torilor și profesorilor. Tablele se 
umplu de cifre, bețele aleargă gră
bite pe hărți conturînd o țară sau 
alta, filele caietelor se umplu de 
notițe și scheme.

De altfel, la Școăla de 8 ani din 
Tăuți. asemenea preocupări au în
soțit fiecare din zilele anului șco
lar ce se încheie în curînd. S-a mun
cit și rezultatele sînt grăitor înmă
nuncheate în bilanțul de acum: 98 
la sută promovați la clasele I-IV și 
94 la sută la clasele V-VII.

Printr-un efort comun, elevii. în
vățătorii și profesorii Scolii de 8 
ani Tăuti au reușit să înscrie re
zultate de seamă în cataloage. In 
același timp însă, rezultate la fel 
de frumoase au fost înscrise si în 
inventarul școlii, 
cru vorbesc cele 
planșe, colecțiile 
plante, insectarele, 
sările cu care s-a 
rialul didactic.

Despre acest lu- 
aproape 100-de 
de semințe și 
animalele șî pă- 
îmbogățit mate-

— Poftiți să vedeți ce-au fost în 
stare să facă elevii noștri — se a- 
dresează oricărui oaspete al școlii 
tovarășul profesor Muntean Lucian, 
un om căruia vîrsta n-a reușit să-i 
potolească pasiunile.

Și pășind pragul sălii, unde se 
păstrează cu grijă materialul didac
tic, fie el vechi sau nou, ai ce vedea. 

Cu greu te poți dezlipi de lîngă 
planșele executate de eleva Drăgan 
Paraschiva din clasa a VlI-a, în care 
se vădește un remarcabil talent. Pri
vești îndelung apoi, reținut de ace
lași interes, planșele executate de 
elevele Achim Maria și Mercurean 
Doina dintr-a VlI-a, cele executate 
de Medrea Lucreția și Drăgan Ra- 
veca dintr-a Vl-a, mulțimea de 
plante presate, fiecare cu cuvenita 
explicație: plantă furajeră, plantă 
toxică din pășuni, plantă ornamen
tală, etc. Te surprinde apoi frumu
sețea și poziția dată animalelor și 
păsărilor formalinizate. E prezentă 
pisica în poziție de pîndă. dihorul cu 
prada în ghiare. ariciul pletat în 
Căutarea hranei, ghionoa ia cu ciocul 
ei puternic scotocind după insecte în 
scoarță, bătrînă de copac. Ciufut, 
gaița, liliacul și scufundarul forma- 
linizate sub îndrumarea profesoru
lui de elevii Frățilă Stelian. Bolea 
Viorel, Sînziană Gheorghe și Bolea 
Teodor, de asemenea parcă ar fi vii, 
iar bogata colecție de insecte, folo
sitoare și dăunătoare, vine să com
pleteze munca stăruitoare a cadre
lor didactice și a elevilor pentru 
îmbogățirea inventarului școlii cu 
nou material didactic.

Peste puține zile, anul școlar se 
va încheia. Va începe vacanța. E- 
levii, învățătorii și profesorii Școlii 
de 8 ani din Tăuți se vor bucura 
împreună de roadele muncii lor din 
timpul anului. Au tot dreptul la a- 
ceasta. Prin muncă ei încheie un 
rodnic bilanț la învățătură și un bo
gat bilanț în ce privește zestrea 
școlii. E un îndemn și un exemplu 
demn de urmat de multe din școlile 
raionului. <

IN CLIȘEU : Cîțiva din elevii Școlii de 8 ani din Tăuți care cu 
dragoste și pasiune au contribuit la confecț onarea materialului didactic.

In sprijinul muncii 
activiștilor culturali

Create în scopul îndrumării și 
sprijinirii activității culturale, cele 
5 centre metodice din raionul no
stru desfășoară o tot mai rodni
că activitate.

Săptămîna trecută, la toate cen
trele metodice au fost prezentate, 
pe lîngă materiale teoretice și o 
seamă de acțiuni model. Așa, de 
pildă, activiștii culturali de pe 
raza centrului metodic Vințul de 
Jos. întruniți la căminul cultural 
din Oarda de Jos. au discutat 
despre sarcinile activității cultu
rale din campania agricolă de va
ră. după care au asistat la un con
curs „Cine știe răspunde" pe teme 
legumicole. La căminul cultural 
din Sard. în prezența activiștilor 
culturali de pe raza centrului me
todic Cricău, a fost prezentat re
feratul „Metode și procedee pri
vind educarea tineretului" și jur
nalul vorbit cu tema „Frumoasă 
și bogată ești patria mea", ase
menea acțiuni fiind organizate și 
la centrele metodice Zlatna, 
Stremț și Hăpria.

Din nou pe scenă
Duminica trecută, artiștii ama

tori ai Clubului muncitoresc din 
Teiuș au fost oaspeții colectiviș
tilor din Sintimbru. Cu aceasta ei 
au urcat a 15-a oară, în acest an, 
pe scenele căminelor culturale din 
satele vecine.

Bine pregătiți, harnicii artiști 
amatori și-au dovedit și de astă- 
dată talentul. In fața a numeroși 
colectiviști, ei au prezentat un 
reușit program de cîntece și dan
suri.

Mica mecanizare — pirghie importantă 
pentru creșterea productivității muncii

An de an în întreprinderile raio
nului nostru tehnica nouă găsește 
cîmp tot mai larg de afirmare. In
stalații noi, moderne, iau. locul ce
lor vechi, cu randamente scăzute. 
Se mecanizează tot mai mult nu
meroase operații, fapt ce mărește în 
mod considerabil eficiența muncii 
și contribuie la reducerea prețului 
de cost și ușurarea muncii fizice a 
muncitorului.

La introducerea în ritm rapid a 
tehnicii noi și extinderea lucrărilor 
de mică mecanizare, de o mare Im- 
oortanță sînt creditele pe termen 
scurt pe care statul le nune la dis
poziția întreprinderilor. In acest an, 
numeroase întreprinderi din raion, 
în baza studierii atente si cu răs
pundere a diferitelor locuri de mun
că, și-au întocmit documentații care 
au scos la iveală că într-un timp re
lativ scurt costul lucrării se amorti
zează din economii, astfel că au ce
rut creditele respective. Asa. de 
pildă, conducerea I.R.I.L. Alba Iu- 
lia, orientîndu-se just, a hotărît me
canizarea transportului de cărămi
dă, de la presă la șoproane, în care 
scop a cerut un credit de 366.000 
lei. Cu creditul acordat au fost in
stalate 5 transportoare, astfel că 
productivitatea muncii crește în 
mod considerabil și se înlătură re
buturile la crude în timpul transpor
tului. De asemenea, just s-a orien
tat și conducerea Iprodcoop Alba Iu- 
lia, care, văzînd avantajul mare pe 
care îl are înzestrarea secțiilor cu 
utilaje de mare productivitate, pe 
lîngă cei 65.000 lei primiți, a mai 
întocmit o documentație pentru încă 
55.000 lei. Asemenea exemple mai 
pot fi date și din alte întreprinderi.

Păcat însă că această pîrghie 
importantă pentru introducerea mi-

Gata pregătiți
Printr-o muncă susținută, acti

viștii culturali și artiștii amatori 
din comuna Vințul de Jos au obți
nut succese de seamă în cea de a 
doua etapă a concursului al Vll-lea 
al formațiilor artistice de amatori. 
La faza raională a concursului, bri
gada artistică de agitație de aici 
s-a clasat pe primul loc.

Succesul obținut, a constituit un 
puternic imbold pentru toți activiștii 
căminului cultural care, în vederea 
participării lor cu bune rezultate la 

cii mecanizări și creșterea, pe a- 
ceastă cale, a productivității mun
cii nu este folosită așa cum trebuie 
de toate conducerile întreprinderilor. 
Sînt o serie de lucrări a căror timp 
de executare s-ar reduce prin mica 
mecanizare și s-ar înlătura o serie 
de cheltuieli. Aceste lucrări rămîn 
în ..studiu" de la un an la altul. La 
I.G.O. se ridică problema înlocuirii 
actualelor schele de cherestea cu 
schele metalice, sau amenajarea 
rampei de soălarea mașinilor de 
ani de zile, dar pînă acum totul a 
rămas o simplă poveste. Așa stau 
lucrurile și cu unele lucrări de me
canizare de la Gospodăria de stat 
din Galda de Jos. care, de aseme
nea. se tot nun în discuție de la un 
an la altul fără să se treacă la mă
suri practice. Conducerea Uzinei 
metalo-chimice Zlatna are o bunăj 
experiență în ce privește folosiesgf 
fondurilor de mică mecanizare. Pai?" 
totuși curios faptul că definitivarea 
documentației pentru transportul 
zgurei la haldă, mecanizare care a- 
duce economii anuale de 437.000 
lei, se amînă de pe o zi pe alta. In 
insuficientă măsură se studiază noi 
posibilități de extinderea micii me
canizări șî Ia E. M. Zlatna, la uni
tățile de construcții și alte între
prinderi. deși prin mici mecanizări 
se pot realiza lucruri mari.

Extinderea micii mecanizări în 
toate locurile unde aceasta se poate^ 
și dă rezultate este o sarcină, nu^ 
numai a conducerilor tehnico-admi- 
nistrative ci și a organizațiilor de 
partid și de sindicat, care trebuie 
să sprijine cu toată hotărîrea a-^ 
ceasta problemă deosebit de înse/£> 
nată pentru creșterea producției și 
productivității muncii, pentru redu
cerea prețului de cost.

-----------------------------

pentru concurs
faza regională, s-au pregătit cu șî 
mai multă grijă. Și rezultatul? Bri
gada artistică de agitație, pe de
plin pregătită, este gata să .urce 
treptele scenei. Aceasta ca urmare 
a muncii depuse de tovarășii Maria 
Bogățan, Voju Nicolae, ApolzanA- 
vram, Maria Radu, Bedea Maria, 
Limbean Olivia, Limbean loan șd 
alți membri ai brigăzii, harnici 
lectiviști și în același timp tale 
artiști amatori, care vădesc în ’V

Începutul s-a înscris în zilele verii 
anului 1953. Pe terenul viran din 
marginea de nord a orașului, poposi
ră cîțiva oameni. Măsurară din o- 
chi întinderile, apoi de-a lungul și 
de-a latul întinseră panglici de zeci 
de metri...

Veniră apoi și a doua zi și a treia 
zi. Zile în șir. Dintr-un maldăr de 
țăruși, bătură unul cîte unul, linii 
drepte. Apoi, prinseră a face și alt
ceva. Terenul pe care oamenii din 
partea locului îl știau necercetat, fu 
străpuns de sonde. I se încerca tă
ria. I se căuta apa pentru a o adu
ce la suprafață.

Și-așa , cu toate pregătirile gata, 
într-o zi fierbinte de sfîrșit de iunie 
veniră constructorii.

Tăcerea ce stăruise ani și ani în 
această parte a orașului fu străpun
să de glasuri, de chemări. Se ridi
cară ziduri înalte. Și, în scurt timp 
deasupra halei mari de abia îi ve- 
dea-i capătul, fu așezată cunună. Fu 
așezată, de asemenea, cunună, semn 
de biruință, deasupra turnului de apă 
și a unei magazii.

Era în primăvara anului 1954...

Pornind de la primul plan
Constructorii și-au strîns schelele 

și au plecat să-și spună cuvîntul pe 
alte șantiere. Locul li l-au luat zeci de 
strungari, mecanici, frezori și lăcă
tuși. Și. în noua unitate de atunci, 
secția Ateliere centrale de azi, în
cepu munca. Fură aduse aici utilaje 
„obosite" menite să se întoarcă de 
unde au plecat ferecate pentru o 
viață nouă. In marea hală fură în
șiruite motoare, granicuri, pompe și 
alte utilaje de foraj.

Pentru început, ce-i drept, oame
nii au prins a le da ocol, cu o în
drăzneală reținută. Oare ce-i făcea

Crimpei dinlr-o mare epopee
să fie așa? Iată și răspunsul! Cu 
cele 6 strunguri, înmănunchiate aici 
din diverse mici ateliere de repa
rații, cu greu se putea face față ce
rințelor. Cele două mașini de frezat 
vechi, trebuiau mînuite de mîini si
gure pentru ca lucrările executate 
cu ele să se înscrie la capitolul 
calitate. Unicul șeping era 
și el „bătrîn". Mașina de rectificat 
universală nu era nici ea mai „tî- 
nără", iar la cele două mașini de 
găurit așteptau adesea piesele mal
dăr.

Invățați să lupte și să învingă 
însă, oamenii atelierului în frunte 
cu comuniștii au luat-o pieptiș. Au 
învins greutățile începutului. Și 
rezultatele muncii lor dîrze s-au în- 
mănunchiat într-un bilanț rodnic. 
Planul anului 1955, primul plan de 
producție din viața noii unități a 
fost îndeplinit cu succes. S-a în
scris deci a doua mare biruință după 
cea a constructorilor.

Pe drum deschis spre succese
Anii au prins a trece apoi unul 

cîte unul. Fiecare din ei însă au a- 
dus cite ceva nou în viața atelieru
lui. In jurul halei au fost ridicate 
noi construcții. S-au construit ate
lierul pentru forjă, pentru tratament 
termic, sudură și construcții meta
lice. S-au ridicat apoi ca o necesitate 
depozitul și magazia de utilaje.

Pe poarta larg deschisă, întîmpi- 
rate cu bucurie de muncitori au 
prins a sosi noi și noi utilaje spo
rind astfel zestrea atelierului și o

dată cu aceasta capacitatea de pro
ducție a unității.

— Aici așezăm strungurile cele 
noi, aici mașinile de frezat. Dincolo 
așezăm mașina de mortizat, cioca
nele pneumatice —• și-au împărtășit 
părerile muncitorii cu fețele lumi
nate de zîmbetul izbînzii.

Și, cu încrederea ce le-o dădeau 
noile mașini, care au împînzit în
treaga hală, strungari, lăcătuși și 
mecanici, toți muncitorii atelieru
lui au pornit într-o însuflețită în
trecere, să dea viață nouă locomo
tivelor de mină, compresoa- 
relor și altor motoare. S-au ridicat 
oamenii deasupra greutăților înce
putului și-au înscris în cartea de 
aur a atelierului fapte demne de 
rîvna și hărnicia lor. Planul anului 
1956, de trei ori mai mare decît pri
mul a fost îndeplinit înainte de ter
men de cei 130 de muncitori, iar 
acum Ia capătul unui deceniu de 
existență a atelierului, planul de 
producție de 10 ori mai mare decît 
cel din 1955 este îndeplinit cu suc
ces, numărul muncitorilor fiind doar 
cu 20 mai mare decît în 1956. E un 
fapt care vorbește orîcui despre ma
rele salt pe care l-au înregistrat 
muncitorii secției Ateliere centrale 
pe linia sporirii productivității 
muncii.

Oamenii au crescut In focul 
muncii

Mulți dintre muncitorii de la în
ceput sînt și astăzi in cadrul atelie
rului. Dar, aproape în niciunul din 
ei nu mai recunoști oamenii de a- 
tunci. Unora, anii le-ău așezat fire 

albe latîmple. Pe alții i-a maturizat. 
Tuturor însă le-au adăugat noi și 
noi calificative. In focul muncii, 
fostul mecanic Ordean Nicodim a 
urcat treaptă cu treaptă spre titlul 
de maistru. Și asemeni lui, cu rîvnă 
și pasiune au cucerit acest titlu și 
strungarii Goran Constantin, Iosa 
Gheorghe și Colceru Nicolae. Tini
chigiul Bîldea Pavel, lăcătușii Ne
meș Cornel, Medrea Gheorghe și 
mulți alți tineri din cadrul atelieru
lui se numără printre cei mai sîr- 
guincioși muncitori elevi la cursul 
seral al școlii medii, iar despre fre
zorul Ispas Mihai, student în ulti
mul an la facultatea de mecanică 
din București, ca și despre Șuvaina 
Ioan, student la facultatea demine 
din Petroșani sosesc numai vești 
bune.

Căliți în vâlvătaia muncii, mun
citorii atelierului au prins aripi. Le-a 
stat în ajutor partidul și ei, recu
noscători, muncesc și învață. Strun
garii Fechete Nicolae și Dușa Nico
lae, mecanicii Mogoșan Iosif, Su
san loan și mulți alți tineri, veniți 
din școlile profesionale, au urcat an 
de an treptele ridicării calificării, 
iar tovarășii Ordean Nicodim, Coș- 
niță Ioan și Uivari Nicolae după în
delungi studii și căutări au realizat 
inovații valoroase.

★
Aceasta e pe scurt istoria celor 10 

ani de existență a secției Ateliere 
centrale. E o istorie a zilelor noas
tre. E crimpei din uriașa epopee 
făurită de oamenii muncii cu bra
țul și cu mintea pe întreg cuprin
sul scumpei noastre patrii și pe 
care o închină marii noastre sărbă
tori — cea de a XX-a aniversare a 
eliberării. 

manență o deosebită preocupare 
pentru ridicarea măiestriei lor inter
pretative.

Coresp. MARIA VESA

Ziua copilului
(Urmare din pag. I-a)

voltare, creștere și educare a co
piilor și tineretului. Pe tot cuprin
sul țării se înalță școli și univer
sități, palate ale pionierilor, se 
tipăresc milioane și milioane de 
cărți gratuite, se organizează ta
bere la munte și la mare, copiii 
bucurîndu-se din plin de o viață 
fericită.

Cît de frumoasă și plină de bir- * i 
curii este viața copiilor din pa--^ 
tria noastră și ce minunat viitor 
îi așteaptă.

Ziua de 1 iunie este și o sărbă
toare a răspunderii. A răspunde
rii față de drumul pe care îl vor 
străbate în viitor copiii noștri, a 
răspunderii pentru felul cum îl 
pregătim să întîmpine viitorul, a 
răspunderii pentru viața lor. Co
piii au dreptul la pace, la fericire, 
de aceea, cu prilejul zilei de 1 Iu
nie oamenii muncii de pretutinde
ni se ridică în apărarea drepturi
lor copiilor pentru a face ca peste 
tot copilăria acestora să fie plină 
de soare, așa cum este în țările In 
care a răsărit soarele libertății.

Cu prilejul zilei de 1 Iunie, oa
menii muncii din raionul nostrflțj * 
urează tuturor copiilor împlinirea 
idealurilor celor mai nobile și Ie 
urează să devină harnici și iscu
siți constructori ai socialismutuî 
și comunismului.



Toată atenția pregătirii și încheierii anului școlar 
în invăfămintul de partid cu program de oraș

Un valoros scftimb flc experiență

In curînd va avea loc încheierea 
anului școlar al învățămîntului de 
partid în cercurile și cursurile cu 
program de oraș. In anul școlar 
1963/1964 în cercurile și cursurile 
învățămîntului de partid, organizate 
în raionul nostru pe lîngă organi
zațiile de bază din întreprinderi, 
șantiere de construcții, instituții și 
cartiere au fost încadrați toți mem
brii și candidații de partid, un în
semnat număr de oameni ai muncii 
din activul fără de 
nizațiilor de bază, 
dual al cursanților, 
activă la discuții în 
lor, însușirea în 

partid al orga- 
Studiul indivi- 

participarea lor 
cadrul cercuri- 

mare măsură a
materialului din programul de stu
diu, legarea problemelor teoretice 
cu viața practică de la fiecare Ioc 
de muncă, au influențat în mod po
zitiv asupra îndeplinirii sarcinilor 
de producție, la obținerea de noi 
succese în întrecerea socialistă.

Astfel, la U.C.M. Zlatna pe pri
mele 4 luni din acest an, producti
vitatea muncii a crescut în propor
ție de 106,1 la sută. Tot aici colec
tivul de muncă a realizat economii 
ta va'oare de peste 750.000 lei. La 
■fabrica „Ardeleana1* a fost econo
misită o cantitate de peste 100.000 
dm.p. piele. Colectivul de muncă 
de Ia întreprinderea de panificație 
și-a reînnoit angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August. Sînt re
zultate care oglindesc creșterea con
științei oamenilor muncii, și a răs
punderii lor pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid, sînt rodul 
muncii politice și educative desfă
șurată de organizațiile de bază în 

-cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid.

Un loc important în buna desfă
șurare și cu bune rezultate a învă- 
Țămîntului de partid îl ocupă pro
pagandiștii. De felul cum 
luptă pentru pregătirea lor 

■și ideologică, cum reușesc 
terpreteze anumite fapte și 
mente din cele studiate, cum reu
șesc să transmită cele însușite 
cursanților, depinde în cea mai mare 
măsură succesul în activitatea cer
curilor și cursurilor. O preocupare 
permanentă, în această direcție o 
dovedesc tovarășii Suciu Vaier, 
Boancheș Petru, Cîrnaț Gheorghe, 
Șonea Aurel, Cîmpean Dumitru și 
mulți alții din.cadrul Complexului 
C.F.R. 
ria și 
brica 
de la 
•alți propagandiști care în tot tim
pul anului de învățămînt au parti
cipat la ședințele de pregătire la 
Cabinetul de partid.

aceștia 
politică 
să in- 
eveni-

Teiuș-Coșlariu, Mertan Ma- 
Dumitru Gheorghe de la fa- 

„Ardeleana", Bimbea Viorel 
Atelierul L regional și mulți

Adevăratele cauze
In ultimul timp pe adresa Sfatu

lui popular raional au sosit un nu
măr mai mare de cereri și recla- 

.mâții din partea unor cetățeni din 
•comuna Galda de Jos. In aceste ce
reri ei se referă la diferite probleme 
care cad în competența organelor 
-de conducere din comună (sfatul 
popular comunal, consiliul de con
ducere al gospodăriei colective etc.).

Care să fie cauzele pentru care 
-cetățenii acestei comune se adresea- 
■ză direct Sfatului popular raional?

Adevăratele cauze nu sînt greu de 
descoperit. Ele se oglindesc înainte 
ide toate în lipsurile ce dăinuie în 
activitatea sfatului popular comunal 
și a comitetului său executiv, în ce 
privește legătura cu cetățenii, preo

cuparea pentru rezolvarea operati
vă a cererilor acestora.

Este cunoscut faptul că zilnic la 
sfaturile populare comunale, oamenii 

.muncii vin cu diferite probleme. Ei 
au nevoie de diferite certificate, do
vezi, acte de stare civilă etc. Alții 
vin să primească un sfat din partea 
conducătorilor comunei, unii în do
rința de a contribui ■ la buna desfă
șurare a lucrărilor edilitare și gos
podărești, fac propuneri prețioase.

In comuna Galda de Jos, lucru
rile stau cu totul altfel. Pentru di
ferite probleme, cetățenii sînt ne-

și 
fac 
nu 
își

Aceasta a făcut ca ei să fie bine 
pregătiți pentru ședințele cercurilor 
și cursurilor, să ridice discuțiile la 
un nivel ridicat, combativ.

Sînt însă unii propagandiști ca 
tov. Udrea Petru de la Remiza de 
locomotive. C.F.R. Alba Iulia, Rusu 
Emil și Bercea Ștefan de la Șantie
rul 5 construcții al T.R.C.H., Dumi- 
traș Ioan de la I.G.O. și alții care 
în cursul anului de învățămînt au 
lipsit de nenumărate ori de la pre
gătire. Din această cauză calitatea 
învățămîntului din cercurile și cursu
rile pe care le conduc nu s-a ridi
cat la nivelul corespunzător. Vino
vate de această situație se fac 
organizațiile de bază din care 
parte acești propagandiști care 
au controlat felul cum aceștia 
îndeplinesc sarcinile încredințate.

Pe baza planului de acțiune al 
Comitetului raional de partid discu
țiile de încheierea anului școlar ta 
cercurile și cursurile învățămîntului 
de partid cu program de oraș se 
vor desfășura de Ia 1-15 iunie a.c.

In perioada premergătoare con
vorbirilor recapitulative, in atenția 
tuturor propagandiștilor va trebui să 
stea însușirea creatoare a docu
mentelor de partid, deosebit de im
portante ca: „Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de 
al IIMea Congres al P.M.R.**, „Ra- 
porîul tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la cca de a 40-a aniver
sare a P.M.R.", „Raportul tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej Ia 
sesiunea extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale din aprilie 1962", 
„Cuv uitarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Conferința organi
zației de partid a orașului Bucu
rești", „Plenara C. C. al P.M.R. 
din aprilie 1962", „Declarația cu 
privire la poziția P.M.R. ta pro
blemele mișcării comuniste și mun
citorești internat iunaîe adoptată de 
Plenara lărgită a C. C. al P.M.R. 
din aprilie 1964“.

Va trebui să se pună accent pe 
aprofundarea materialului studiat în 
cursul anului în cate scop se va 
organiza pe cercuri și cursuri de 
către fiecare propagandist recapitu
larea celor sltidtate, iar birourile or- 
gamzaț'ilcr de baza să ajute propa
gandiștii și să controleze cum a- 
ceștia îndeplinesc, această sarcină.

Un real folos pentru cursanți în 
ce privește clarificarea unor proble
me mai greu înțelese in cursul 
nului de învățămînt îl 
consultațiile 
ve. Peut-u aceasta este 

a- 
constituie 

indîv'cuale și colecti- 
indicat ca

să

o 
cd- 
ln

voiți să-și piardă mult timp, 
facă de multe ori calea întoarsă.

Să luăm pentru exemplificare 
zi de muncă la sfatul popular 
munal — ziua de 27 mai 1964.
această zi, la orele 10 dimineața în 
sediul sfatului popular nu era decît 
femeia de serviciu. Tov. Popa Iuliu. 
președintele comitetului executiv al 
sfatului popular comunal era plecat 
la Teiuș, contabila sfatului era la 
Benic, iar despre soarta tov. Mîrza 
Petru, secretarul sfatului, nimeni nu 
știa nimic, nici chiar tovarășul pre
ședinte. In mod firesc se naște în
trebarea: cum stăm cu disciplina în 
muncă, care este părerea acestor 
tovarăși despre felul cum își înde
plinesc obligațiile ce le au?

In programul de muncă al co
mitetului executiv, afișat la loc vi
zibil serie negru pe alb „adeverin
țele de stare materială se eliberează 
în fiecare zi de la orele 11-15". Dacă 

,un cetățean ar fi venit în această zi 
cu o asemenea cerere la sfatul popu
lar comunal cu siguranță că s-ar fi 
întors fără să poată obține actul, ce
tățeanul fiind nevoit să mai facă 
încă un drum, sau poate cine știe 
dacă nu două.

Se știe că una din formele de le
gătură ale sfaturilor populare cu ma
sele de cetățeni îl constituie audien

propagandiștii să organizeze astfel 
de consultații, 'a teme cum ar fi: 
..Centralismul democratic și demo
crația internă de partid", „învățătu
ra marxist-leninistă despre clasele 
sociale", „Etapele revoluției demo- 
crat-populare în țara noastră", „Po
ziția partidului nostru în problemele 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, etc.

In lumina indicațiilor date de 
Comitetul raional de partid, în cer
curi și cursuri se vor organiza 2-3 
convorbiri recapitulative pe baza 
programului studiat ta cursul anu
lui. Pentru ca ele să se desfășoare 
în cele mai bune condiții, propa
gandistul va trebui să urmărească 
ca în centrul discuțiilor 
problemele actuale ale 
interne și externe a 
nostru, industrializarea 
tă. rolul statului nostru 
crearea bazei economice a socialis
mului, despre funcția economico-or- 
ganizatorică a statului și conduce
rea planificată a economiei națio
nale, rolul statului democrat-popu
lar în dezvoltarea științei și culturii 
și alte probleme tot atît de impor
tante legate de politica externă a 
partidului nostru.

Propagandiștii vor trebui să ur
mărească ca discutarea problemelor 
să se facă în strînsă legătură 
sarcinile concerte ce stau în 
organizațiilor de partid de la 
care loc de muncă.

Ținînd seama de experiența 
lor trecuți ca și de unele aspecte 
negative ce s-au făcut simțite, or
ganizațiile de bază au datoria de 
a lua asemenea măsuri care să asi
gure pregătirea și încheierea anu
lui școlar în învățămîntul de partid 
cu cele mai bune rezultate.

să stea 
politicii 

partidului 
socialis

ta

cu 
fața 
fie-

ani-

țele. Și în această direcție în acti
vitatea comitetului executiv al sfa
tului popular al comunei Galda de 
Jos există lipsuri ce vor trebui grab
nic lichidate. Astfel, conform pro
gramului stabilit de comitetul exe
cutiv cu privire la audiențe și pri
mirea cetățenilor. în ziua de 27 mai 
a.c. de la orele 9-11 avea ore de 
audiențe tov. Popa Partenie vice
președinte al sfatului popular co
munal, dar care, nici nu a 
dat pe la sfatul popular comu
nal dovedind prin aceasta dezinte
res față de sarcina încredințată.

Iată cauze pentru care cetățenii 
comunei sînt obligați să se adrese
ze cu cereri în scris sau verbal cu 
probleme ce pot și trebuie să fie 
rezolvate pe plan local, organelor 
superioare de partid și de stat.

Conducătorii comunei trebuie să 
știe că sînt datori, pe baza sarcini
lor primite și a încrederii ce le-au 
acordat-o masele de cetățeni să stea 
la dispoziția lor, să le rezolve cu 
toată răspunderea cererile în lumina 
legilor statului nostru democrat- 
popular să-i îndrume și să-i sfătu
iască. să țină cont de propunerile 
juste pe care aceștia le fac, să lupte 
pentru îndeplinirea lor.

Organele de îndrumare și con
trol ale sfatului popular raional au 
datoria să îndrume mat concret ac
tivitatea sfatului popular al comu
nei Galda de Jos pentru ca acesta 
să-și îmbunătățească stilul și me
todele de muncă.

ta zilele trecute, Comitetul raio
nal Alba al femeilor în colaborare 
cu Consiliul agricol raional a orga
nizat o consfătuire a colectivistelor 
care lucrează în sectoarele legumi
cole ale gospodăriilor colective pro
ducătoare de legume din raionul 
nostru. La această consfătuire au 
participat președintele comisiilor de 
femei din G.A.C.. ingineri, briga
dieri, responsabili legumicultori, 
șefi de echipă și un mare număr de 
Colectiviste fruntașe în legumicul
tura.

Participanții la consfătuire au 
vizitat grădinile de legume ale gos
podăriilor colective din Alba lulia. 
Micești și Șard .Cu această ocazie 
s-au dat explicații prețioase privind 
agrotehnica fiecărei culturi în par
te, s-a răspuns la întrebările puse 
de către participanți. Totodată în 
cadrul consfătuirii s-au prezentat 
trei referate. Tov. inginer Bica Vir
gil. șeful secției horti-viticole a Con
siliului agricol raional, a vorbit des
pre rezultatele obținute în anul tre
cut precum și de măsurile luate 
pînă în prezent pentru dezvoltarea 
continuă a legumicultorii raionului. 
Tovarășa ing. X. Hăbășescu a vor
bit despre metodele și rezultatele 
obținute în cultivarea legumelor tim
purii în cadrul gospodăriei colecti
ve din Micești. iar tovarășa ing. L. 
Petrovici. membră a biroului Comi
tetului raional al femeilor, despre 
sarcinile comisiilor de femei 
sporirea producției legumicole.

In cuvîntul lor participanții la 
consfătuire au apreciat realizările 
frumoase obținute în gospodăriile 
colective pe care le-au vizitat. a- 
rătînd totodată că au tras învăță
minte prețioase. De exemplu tov. 
Boancăș Mihăilă, brigadier legumi
col la gospodăria colectivă Mihalț, 
a arătat că în viitor va folosi mai 
bine materialul plastic la protejarea 
culturilor forțate. De asemenea a 
apreciat ca o metodă bună cultiva
rea cepei în răsaduri, deoarece pe o 
suprafață mică se obține o produc
ție mare de plante. Vorbind despre 
experiența muncii . din gospodăria 
colectivă AAihalț, a arătat că în a- 
cest an au . executat toate lucrările 
în grădină la timp și de calitate,

în

IN CLIȘEU : Un aspect la vizi
tarea grădinei de legume a G.A.C. 
Micești de către colectivistele parti
cipante la consfătuirea legumicul
toarelor fruntașe.

♦ ♦

Cu sprijinul
Mobilizați de deputați, locuitorii 

comunei Teiuș participă cu însufle
țire la acțiunile de buna gospodă
rire și continua înfrumusețare a co
munei. De la începutul anului și 
pînă în prezent ei au prestat a- 
proape 120.000 ore muncă patriotică. 
Prin munca lor au fost reamena- 
jate și întreținute 1,5 ha zone verzi, 
iar pe o -distanță de peste 2 km au 
fost 
flori.

plantați arbori decorativi și 
S-au executat curățiri de șan

In așteptare
trecere prin orașul Alba IuliaIn

am intrat în unitatea de frizerie nr. 
2. Și aici, cum nu era aglomerație, 
în citeva minute am fost poftit să 
iau loc în fața oglinzii.

Cum eram grăbit, mi-am zis în si
nea mea — bun lucru — fără să mă 
gîndesc însă că abia după ce mă 
vnj» așeza pe scaun aveau să vină 
buclucurile. Dar... să trecem și Ia 
ele.

In respectiva unitate lucrează trei 
lucrători frizeri. Mașini de tuns însă 
nu există decît una și foarfeci de 
asemenea.

datorită sprijinului permanent al co
misiei de femei care desfășurînd o 
muncă educativă în rîndul colecti
vistelor le-a mobilizat la efectuarea 
tuturor lucrătorilor la timp și la un 
nivel înalt agrotehnic. Tovarășa 
ing. L. Dicu din gospodăria colec
tivă Ciugud 
rea cît mai 
prin culturi 
luate pentru 
timpurii. Cu 
cultate explicațiile referitoare 
metoda de cultivare a castraveților 
în cuiburi adîncite acoperite cu stic
lă, metodă care grăbește cu cel pu
țin două săptămîni recoltarea cas
traveților. Tov. Maria Sasu din 
gospodăria colectivă Oarda de 
Jos a împărtășit din experiența sa 
în obținerea de răsaduri viguroase 
și a propus, de asemenea, ca însă- 
mînțarea răsadurilor pentru culturi
le de toamnă să fie făcute eșalonat 
neutru a se evita alungirea plante
lor.

Tov. loan Lupea din gospodăria 
colectivă Cistei, a arătat în cuvîn
tul său. că în primăvara aceasta, 
însămînțînd castraveți în cuburi nu
tritive, iar după plantare în cîmp, 
nroteiîndu-i cu folii de polietilenă, 
au obținut rezultate frumoase, ast
fel îneît la data de 18 mai au cules 
crima recoltă de castraveți. Tov. 
Lupea s-a angajat în fața consfătui
rii că va extinde și mai mult meto
dele avansate pentru a obține cît 
mai multe legume timpurii de pe 
suprafețe mici de teren, folosind mai 
bine răsadurile și materialul 
oentru protejarea culturilor 
In general participanții la 
au apreciat ca foarte bine 
inițiativa de a vizita mai

a vorbit despre folosi- 
judicioasă a terenului 
succesive și măsurile 
a obține legume cît mai 
mult interes au fost as

ia

plastic 
forțate, 
discuții 
venită 
multe 

gospodării colective producătoare de 
legume, bun prilej de a învăța lu
cruri frumoase la fiecare în parte. 
Vorbitorii au arătat metodele folo
site, rezultatele obținute și au scos 
în evidență în mod deosebit spriji
nul pe care l-au primit din _ partea 
comisiilor de femei în mobilizarea 
colectivistelor pentru ea lucrările în 
grădină să fie efectuate la timp și 
de bună calitate.

In încheiere tov. Lucreția Sandu, 
președinta Comitetului raional Alba 
al femeilor, a arătat printre altele 
că, consfătuirea legumicultoarelor a 
fost plină de învățăminte, iar dis
cuțiile purtate au scos în evidență 
hotărîrea femeilor de a participa și 
mai activ la executarea lucrărilor în 
grădina de legume în toate gospo
dăriile colective din raion, pentru 
obținerea de producții sporite de le
gume și zarzavaturi.

In realizarea sarcinilor trasate 
de partid în vederea sporirii produc
ției de legume și zarzavaturi un 
rol deosebit în mobilizarea femeilor 
la lucru le revine comisiilor de fe
mei, care au datoria să mobilizeze 
marea masă a femeilor la efectuarea 
tuturor lucrărilor în grădină în cele 
mai bune condițiuni. Tov. L. Sandu a 
subliniat apoi că. în această pe
rioadă comisiile de femei au dato
ria să sprijine consiliile de condu
cere .. ,
pentru îndeplinirea tuturor obiecti
velor prevăzute în planurile de pro
ducție pe acest an, mobilizînd tot 
timpul colectivistele Ia executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor, 
recoltarea și sortarea legumelor și 
valorificarea în cele mai bune con
dițiuni a produselor.

ale gospodăriilor colective

cetățenilor
țuri și nivelări de teren pe o lun
gime de peste 4 km și altele.

In rîndul celor mai activi depu- 
.tați s-au situat tovarășii Oprita 
Teodor, Lazăr Aurel, Bretoi Iacob, 
Rațiu Melania, Boba Virginia, Sîr- 
bu Anica și alții, a căror exemplu a 
mobilizat mase largi de cetățeni la 
executarea lucrărilor gospodărești 
de înfrumusețarea comunei.

lucra trei inși cu 
încercat să mă

Curios cum vor 
două unelte, am 
gîndesc la altceva. Dar ce să poți? 
Îmi venea sa mă ridic’ și să plec. 
Dar cum... tuns doar pe jumătate?

Mi-am pus răbdarea la încercare 
și am rămas locului. Timp de o oră 
cît a durat, n-am făcut altceva de
cît să urmăresc cum cele două u- 
nelte, treceau cînd la unul, cînd la 
altul dintre frizeri.

Bine ar fi dacă și tovarășii din 
conducerea cooperativei s-âr gîndi Ia 
situația din respectiva frizerie și ar 
lua măsurile corespunzătoare. I. P.



CUVÎNTUL SPECIALISTULUI

Combaterea dăunătorilor
Obținerea de producții mari și de 

bună calitafe impune aplicarea unui 
complex de măsuri agrotehnice. O 
verigă importantă în cadrul acestui 
complex o reprezintă protecția plan
telor cultivate împotriva dăunători
lor. Prevenirea și combaterea 
nătorilor presupune organizarea 
acțiuni sistematice și susținute, 
gurarea unor materiale și în 
mul rînd substanțe chimice și 
rate, documentarea riguroasă a ce
lor chemați să inițieze, să organize
ze, să conducă și chiar să execute 
acțiunile de protecție a plantelor. 
Fără o documentare tehnică de zi 
cu zi. fără executarea controalelor 
de depistare și urmărirea dinamicii 
dăunătorilor, nu este posibil să se 
practice protecția plantelor în mod 
eficace și economic.

Dintre metodele experimentale de 
combatere, cele mai rapide si mai 
bune rezultate s-au obținut prin me
toda chimică, care în prezent con
stituie metoda de bază în protecția 
plantelor. Pentru ca tratamentele 
să aibă eficacitate, se impune ca 
ele să fie executate în termen foar
te scurt si anume 3-5 zile de Ia data 
avertizării cu substanțele chimice 
în cantitățile și concentrațiile indi
cate de către stația de prognoză și 
avertizare. Prin nerespectarea aces
tor reguli se depreciază valoarea a- 
limentară a produselor agricole 
cum a fost cazul în anii trecuți, cînd 
la combaterea gîndacului din Co
lorado în loc de a se trata culturile 
de cartofi cu substanțele de bază 
de D.D.T., actualmente numite De
tox emulsie și praf, s-au tratat cu 
substanțe pe bază de H.C.H. care 
purtau numele de Hexacloran, He- 
xatos și în prezent Declatox care au 
imprimat un gust neplăcut tubercu
lilor de cartofi folosiți în alimenta
ție.

Avînd în vedere că în aceste zile 
se va da avertizarea combaterii gîn
dacului din Colorado, este absolut 
necesar să se respecte aceste re
guli, întrucît chiar substanțele indi
cate în executarea tratamentelor da
că sînt folosite în cantități și 
centrații mai mici sau mai 
duc la deprecierea produselor agri
cole. Anul acesta combaterea gînda
cului din Colorado care în mod 
normal are două generații pe an se 
va face cu Detox 25 Ia sută emulsie

, și în concentrație de 1 la sută (adi
că 1 kg la 100 litri apă) folosin
du-se la ha 8 kg. După 2 săptămîni 
de la executarea acestui tratament, în 
cazul observării dăunătorului seva 
face al doilea tratament cu Detox

----------- ♦♦-----------
In atenția viticultorilor

dău- 
unor 
asi- 
pri- 

apa-

con- 
mari

Stropitul viilor 
înainte de înflorit

Condițiile meteorologice din de
cada a III a lunii mai au fost fa
vorabile încolțirii și dezvoltării ciu
percii care produce mana la vita de 
vie. Ca urmare a acestor condiții se 
poate produce o infecție și atac de 
mană tocmai în perioada înfloritului. 
De aceea pentru a preveni această 
infecție este necesar a efectua pri
mul stropit la vii, înainte de înflo
rit. Acest stropit pune în siguranță 
recolta de struguri deoarece apără 
florile împotriva acestei boli și este 
recomandat de regulile viticole ca 
stropit obligatoriu.

Executarea acestui stropit se va 
face în zilele de 1-6 iunie 1964 cU 
zeamă bordoleză care să conțină 
500 grame piatră vînătă, 250 grame 
var nestins și 150 grame piatră acră 
la o sută de litri de apă.

Pentru prevenirea și combaterea 
oidiumului — boală tot așa de pe
riculoasă — recomandăm ca în zea
ma bordoleză pregătită să se pună 
și sulf muiabil socotit 0,4 la sută, 
adică 400 grame la 100 litri zeamă.

Sulful se dizolvă bine într-un vas 
separat, apoi se amestecă cu zeama 
bordoleză.

Prin aceșț tratament mixt se com
bate mana, se previne oidiumul și 
se mai combate și păianjenul viței 
care produce bășicarea frunzelor.

In timpul stropitului se va avea 
grijă șa fie bine pulverizați ciorchi
nii, lăstarii? și mai ales dosul frun
zelor pe unde e locul de pătrundere 
a bolii. ;

Stația meteorologică și de 
avertizare a manei I.C.H.V.

Ighiu-Alba

Hortitox 3-5 la sută, sau Ar
de sodiu 2-4 la sută, folosin- 
2-4 litri soluție diluată la m.p. 
alt dăunător al culturilor de

5 Ia sută praf, folosindu-se .30 kg 
Ia hectar. La generația a doua este 
indicat a se face numai un trata
ment cu Detox 25 la sută emulsie 
în condițiile arătate mai sus.

Materialele necesare combaterii 
sînt puse la dispoziție atît pentru 
gospodăriile colective, cît și pentru 
loturile individuale, iar în comu
nele de munte, la dispoziția sfaturi
lor populare comunale.

Pînă în prezent gospodăriile co
lective din raion cu excepția celor 
din Cricău, Drîmbar și Mihalț s-au 
aprovizionat cu materialul necesar 
primului tratament și parțial pen
tru al doilea tratament, iar în co
munele de munte unde apariția dău
nătorului va fi mai întîrziată se va 
face aprovizionarea in zilele ce ur
mează.

O altă acțiune importantă este 
combaterea cuscutei din culturile de 
trifoliene și alte terenuri infectate 
de acest parazit care scade produc
ția atît de furaje cît și de semințe. 
Combaterea acestuia se va face po
trivit instrucțiunilor emise recent 
de Consiliul superior al agriculturii 
prin stropirea vetrelor după ridica
rea primei coase, cu produsele 
D.N.O.C. 2-4 la sută Dibutox 2-4 la 
sută, 
senit 
du-se

Un
trifoliene pentru sămînță este găr
gărița florilor de trifoi care trebuie 
combătută la 7-8 zile de la ridica
rea primei coase prin prăfuirea te
renului cu 30 kg. Heclatox 1,5 la 
sută, repetîndu-se tratamentul la 
8-'O zile.

La culturile de lucernă, gărgărița 
se combate la apariția mugurilor 
florali prin tratarea culturii cu 30 
kg Heclatox 1,5 la sută repetîndu- 
se tratamentul la 7-10 zile.

In culturile de mazăre pentru să
mînță se va face combaterea gărgă
riței mazării la începutul înfloritu
lui prin tratarea culturii cu 30 kg 
Heclatox 3 la sută la hectar, repe- 
tîndu-se tratamentul la 8-10 zile.

In culturile de legume și zarza
vaturi combaterea ploșnițelor, molii
lor, fluturilor și gărgărițelor se va 
face prin tratarea culturilor cu De
tox 25 la sută emulsie în concentra
ție de 1 la sută folosindu-se 8 kg 
la hectar, iar contra manei la car
tofi, ceapă și roșii cu zeamă bordo- 
leză în concentrație de 0,75 la 
sută.

In sectorul pomi-viticol tratamen
tele se vor apiica la avertizările ce 
se vor da de către stațiunea de prog
noză și avertizare.

In timpul executării tratamente
lor se vor lua toate măsurile de 
igienă și protecția muncii precum și 
de protejarea coloniilor de albine 
prin evacuarea stupilor la distante 
de cel puțin 5 km de locurile unde 
se fac tratamentele.

Aplicarea la timp și în bune con- 
dițiuni a măsurilor de protecția plan
telor va duce la sporirea cantitati
vă și calitativă a producției.

FLOREA IOAN 
tehnician horti-viticol 

la Consiliul agricol raional Alba

Tradiția meșteșugului lemnului, în 
Valea Trotușului, a fost ridicată pe 
o treaptă incomparabil superioară 
trecutului, prin construirea marelui 
Combinat de industrializare a lem
nului de la Comănești. Aici, tehnica 
cea mai avansată și tradiția și-au 
dat mîna pentru a valorifica deplin 
comoara pădurilor de fag și brad, 
pentru a ridica eficiența lor în eco
nomia țării.

LEMN PLASTIC ?
Ne aflăm în fabrica de mobilă 

curbată a combinatului. Locul cel 
mai interesant de producție îl con
stituie aici atelierul de curbare. 
Lemnul, după ce a fost tăiat și fa
sonat în formele brute ale pieselor 
de scaune, măsuțe de radio și su-! 
porturi de haine, după ce a stat o 
vreme în aburi pînă i s-au plastifiat 
fibrele, este supus curbării în șa
bloane cu ajutorul unor mașini. Sîn- 
tem obișnuiți ca elasticitatea și 
plasticitatea lemnului să aibă limi
te, dincolo de care nu se poate tre
ce fără a se produce ruperi și cră
pături. Ei bine, cînd vezi cum W în 
mașina de curbat un leț drept, cu 
secțiunea pătrată, se încovoaie 1U- 
înd forma aproximativă a obezii de 
roată —' și asta fără să se producă 
o fisură cît de mică — ai o senza
ție neobișnuită. In mîna omului și

Cine-i competent?
întrebarea aceasta mi-o pun de. 

aproape două luni de zile. Poate 
pînă la urmă se va ști. Această ca 
urmare a faptului următor. Mutat 
fiind cu serviciul în orașul Alba 
Iulia, încă din primele zile am cău
tat să-mi amenajez noua locuință 
pusă la dispoziție de către Sfatul 
popular al orașului. Cum era nece
sară efectuarea instalației electrice 
interioare, m-am adresat serviciului 
administrativ l.G.O. care, ce-i drept, 
a răspuns prompt chemării, efectuîn- 
du-mi lucrarea solicitată. Era ne
cesar însă în continuare a se face 
și racordarea la rețeaua de alimen
tație. lucru care potrivit celor spu
se de către tovarășii de la l.G.O. 
cădea în sarcina Uzinei electrice 
(sectorul rețele). De îndată am fă
cut cererea respectivă prin care am 
solicitat efectuarea racordării. Dar 
numai că aici lucrurile s-au împot
molit. Tovarășii de la Sectorul e- 
lectric susțin căci tot l.G.O. trebuia 
să facă lucrarea. Iar cei de la l.G.O. 
afirmă că racordarea respectivă 
cade în sarcina sectorului rețele e- 
lectrice.

Știu un singur lucru. Și anume. 
Una dintre cele două întreprinderi 
este datoare a face și lucrarea res
pectivă. Dar care este aceasta? S-au 
vor fi amindouă?

„P O D U L“
fas-Puternic act demascator al 

cismului și militarismului, filmul 
redă tragedia a șapte tineri în vîrs- 
tă de 17 ani din Germania care au 
fost aruncați în vîftoarea necruță
toare a 
ale lui.

Deși 
scăpare 
manului ar fi fuga și deși au po
sibilitatea de a fugi, cei șapte ti
neri, încredințați că datoria lor este 
de a lupta eroic, țin piept tancurilor 
americane, căzînd rînd pe rînd în 
luptă.

Rămîne în viață doar unul, cu su
fletul zdrobit, cu privirile rătăcite, 
victimă a unui război monstruos, 
inuman.

războiului, în ultimele zile

își dau seama că singura 
din fața amenințării duș-

; acoooaciooocaocici
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Anunță că primește înscrieri pentru

concursul de admitere în anul I

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE MECANICI AGRICOLI ALBA IULIA

C. F. R. Simeria

pînă la data de 30 iunie 1964.
Concursul de admitere are loc între 1-12 iulie a.c.
La înscriere, candidații, pe lîngă actele obișnuite, 

vor prezenta și o recomandare din partea unui S.M.T. 
din regiunea Hunedoara.

între 15—30 iunie școala va organiza cursuri de 
pregătire.

Informații suplimentare se pot obține la sediul școlii din 
Alba Iulia, str. Republicii nr. 9, telefon 39.

Duminică 24 mai a.c. s-a 
tat la Simeria, întîlnirea de 
din cadrul celei 
a . campionatului 
dintre echipele C.F.R. Simeria și 
Refractara Alba

Beneficiind de avantajul terenu
lui, echipă locală a început meciul 
într-o notă de dominare, fapt care 
a făcut ca Refractara Alba Iulia 
să-și organizeze tot mai bine apă
rarea. făcînd față cii succes atacu
rilor tot mai insistente ale ceferiș- 

. tilor.
Albaiulienii deși combină fru- 

’ mo.s, atacurile lor șe. pierd în apro
pierea careul’ui de 16 metri.

In minutul 25, -jucătorul Pleian 
este bine servit de Capră care l-a 
văzut liber și acesta șutează impa- 
rabil.-

In minutul 40 al primei reprize 
Cristian este lansat pe extremă și 
după ce trece de mai multi apărători, 
șutează cu efect făcînd inutilă in
tervenția portarului Bob. Deci scorul 
a devenit egal 1-1. >

Cu acest rezultat ia sfîrșit prima 
parte a meciului. După pauză în 
minutul 5 al reprizei secunde un 
contraatac al echipei Refractara se

de a XXIII-a 
regional de

dispu- 
fotbal 
etape 
fotbal

Iulia.

IN CLIȘEU : Scenă din filmul „Podul".

PATRIA IN ANII PUTERII POPULARE

CombmatuS de industrializare 
a lemnului din Comănești

a mașinii, încăpățînatul lemn 
fag a devenit plastic, docil față 
fermele impuse.

După curbare, reperele (de aici 
încolo așa li se spun în combinat 
pieselor de lemn) sînt trecute prin 
tunele de uscare, apoi sînt desprin
se din formele metalice, prelucrate 
și aduse la dimensiunile necesare. 
Trecute în hala de montaj, ele se 
asamblează, născindu-se astfel pro
dusele, care apoi sînt finisate și lus
truite, controlate cu minuțiozitate 
la rampa de verificare și trimise în 
depozite. Cunoașteți cantitatea pro
duselor livrate zilnic depozitului ? 
Dacă nu, vă informăm că ea re
prezintă circa 1.500 de scaune, 100 
de măsuțe de radio și 50 de supor
turi pentru haine.

VÎRSTELE FAGULUI
, Știți cît timp îi trebuie puietului 
de făg pînă să ajungă placaj? 100 
de ani și o... oră. Un secol trebuie 
să crească pînă ajunge la diame
trul de 70-80 de cm și o oră pentru 
a se transforma, în fabrica de placaj 
a Combinatului din Comănești, în

de 
de

soldează cu un nou gol, marcat de 
către Gogorici.

Urmare a acestui duș rece primit 
din partea echipei albaiuliene cefe
riștii întețesc tot mai mult atacurile 
la poarta noastră avînd totodată și 
avantajul vîntului care a început să 
bată destul de puternic. Cu toate a- 
cestea scorul nu poate fi modificat 
decît în minutul 53. cînd Sucit» 
vrînd să lovească mingea cu capul, 
o lovește cu mîna în careul de 16" 
metri, fapt care a făcut ca simerienii 
să egaleze prin transformarea lo
viturii de la 11 m acordată just de 
către arbitrul jocului.

In minutul 70 s-a petrecut o fază 
care a produs nemulțumire în rîn- 
dul spectatorilor și a jucătorilor din 
Simeria. Iată cum s-a petrecut a- 
ceastă fază. La o deschidere lungă 
în careu, mingea îl găsește pe Ca
pră, în clară poziție de ofsaid lovind 
în același timp mingea cu mîna și' 
care apoi a intrat în poartă. Arbi
trul Petru Bill pe bună dreptate a 
anulat acest gol, lucru ce a dus în 
continuare la comiterea din partea 
gazdelor a numeroase faulturi și joc 
dur. Meciul s-a desfășurat în conti
nuare într-o tensiune nervoasă, de- 
pășindu-se uneori limitele sportivi
tății.

Coresp. BENEA VIOREE

CLASAMENTUL
4 38:20 32
5 58:25
6
6
9
8

23 13 6 
23' 12 6 
23
22
23

C.F.R. Simeria 
Aurul Brad 
Min. Anlnoasa 
Constr. Huned. 
Partngul Lonea
Refractara Alba 23 
Jiul II Petrila 23 
Minerul Vulcan 22 
Textila Sebeș 23 
Știința Petroșani 23 
Minerul Ghelar 23 
Dacia Orăștie 23 
Retezatul Hațeg 23 
Minerul Teliuc 23

47:27
32:23
36 26
33:55

13 4
10 6
11 3
9 6

10 310 38:33
10
10

8
8
5
6
4

210
211
6 9
312
711
413
415 21.60

53 35
42.39 
30:39
26:44
46:51
24:47

a primit caracteristici noi. EI este 
transformat aici și în plăci fibro- 
lemnoase. Materia primă folosită: 
Deșeurile de la fabricile de mobilă, 
placaj și de cherestea, precum și 
bușteni de fag care nu pot fi folo
siți. în alte scopuri. Eficiența produ
cerii plăcilor fibro-lemnoase este, 
deci, evidentă. Materia primă este’ 
mai întîi sfărîmată în așchii mărun
te de către mașini-tocătoare. După 
ce este sortată, se tratează cu chi
micale pentru a se putea defibra și 
transforma într-o pastă brună, în 
compoziția căreia intră și alianți. în
tinsă sub formă de plăci, pasta este 
presată apoi în mai multe trepte, 
pierzîndu-și astfel din umiditate. Ea 
devine compactă, este uscată în cup
toare și ajustată la dimensiunile 
standardizate. Se naște în felul a- 
cesta un nou fel de lemn, cu o 
structură diferită și cu parametri fi- 
zico-mecanici mult ridicați.

★
Tehnică înaltă și tradiție, valorifi

care superioară a bogățiilor naturii 
și eficiență economică — iată e- 
sența prezenței în Valea Trotușu- 
lui a Combinatului de industrializare 
a lemnului. El face ca renumele in
dustrial al Comăneștiului să creas
că, contribuția acestui centru in
dustrial la dezvoltarea continuă a 
regiunii și țării să fie tot mai mar8, 

C. BLAGOV1CI

cuplăci. Să urmărim ce se petrece 
fagul în acest răstimp

Mai întîi bușteanul 
apă în bazine special amenajate, a- 
poi se taie în tronsoane și se curăță 
de coajă. Tronsoanele decojite sînt 
introduse în mașini de derulaj, unde 
cuțite smulg continuu din cilindrul 
de fag care se rotește o foaie sub
țire de lemn. In felul acesta zestrea 
de cilindri concentrici pe care fagul 
a adunat-o an de an, timp de un 
secol, este prefăcută în sute de me
tri pătrați de furnir. Curățat de o- 
chiurile provocate de noduri, furni
rul este apoi uscat, tăiat în plăci Și 
sortat. De abia de aici începe să se 
nască placajul propriu-zis, după ce 
plăcile de furnir sînt 
peste alta, încleite și 
presă. Sub influența 
temperaturii ridicate, ele se lipesc 
strîns și în felul acesta apare pro
dusul, care trece în mașinile de șle
fuit și retezat.

ALT FEL
La Combinatul 
lemnului de la

de o oră. 
se îmbibă cu

așezate una 
introduse în 
presiunii și

a

DE LEMN
de industrializare 

Comănești lemnul
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