
Circumscripția electorală — 
locul de muncă al deputatului

In comuna noastră s-au făcut în 
anii regimului democrat-popular lu
cruri mari — spune un țăran din 
comuna Meteș. Și cuvintele acestea 
sînt pline de adevăr. In satul Me
teș cetățenii își construiesc dispen
sar m dical, la Poiana a fost dată 
în folosință o școală nouă și un 
dămin cultural, se află în construc
ție un local pentru magazin uni
versal în satul Tăuți. La acestea 
se mai adaugă și alte realizări gos
podărești, care au schimbat fața 
comunei. Asemenea realizări se în- 
tîlnesc în fiecare comună din raio
nul nostru. Ele sînt rezultatul ac
tivității maselor, mobilizate și în
drumate de către organele locale 
ale puterii de stat — sfaturile popu
lare — sub conducerea organiza
țiilor de partid.

Un rol deosebit și de mare în
semnătate în îndrumarea și mobi
lizarea maselor îl au deputății sfa
turilor porul are, care reprezintă și 
conduc interesele cetățenilor în or
ganele loca’e a<e puterii de stat.

Caracterul adînc democratic al 
crînduirii noastre de stat se expri
mă și prin aceea că deputății dau 
socoteală în fața alegătorilor de 
activitatea lor. Această răspundere 
a deputatului arată dependența a- 
cestuia față de alegători, obligația 
lui de a răspunde la chemările a- 
legă‘rri.'or, de a Cunoaște îndea
proape nevoile, propunerile și suges- 
'iile lor și a le aduce la cunoștință 
ergan-'or locale în cadrul cărora 
derutatul a fost ales, de a lupta și 
munci cu toată răspunderea pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce i-au fost 
încredințate.

Prinr.ioa'ul cîmp de activitate al 
de put atu'ui este circumscripția e- 
lectorață în care a fost a’es. Aici, 
el ține legătură permanentă du a- 
legătorii săi. se consultă cu ei în 
anumite probleme, îi mobilizează 
la acțiunile întreprinse de sfatul 
popular. Periodic, deputatul are o- 
bligatia de a prezenta dări de sea
mă despre activitatea sa în fața 
alegătorilor.

Numeroși deputați - ai sfatului 
popular raional ca și ai sfaturilor 
populare comunale își îndeplinesc 
cu răspundere și muncesc cu multă 
dragoste pentru a-și îndeplini sar- 
eini'e încredințate. Activitatea rod
nică a multor deputați a făcut să 
crească încrederea maselor în or
ganele locale ale puterii de stat.

Cine nu ■ cunoaște în comuna Am- 
poița pe deputatul Bădiță Valentin? 
El organizează în mod regulat în- 
tî'ni.ri cu alegătorii, prezintă în 
fața acestora dări de seamă și se 
preocupă cu multă răspundere de 
probleme’e cetățenilor. La chema
rea d'rutatu'ui cetățenii au început 
prin forțe proprii să-și construias
că un cămin cultural.

In satul Necrilești din comuna 
Intregalde, deputății au mobilizat 
a’egătorii la construirea unui local 
de școală. In comunele Cricău, I- 
ghiu și altele majoritatea deputați.- 
lor au luat parte activă la lucrările 
de electrificare și prin exemplul lor 
au mobilizat și pe ceila'ți cetățeni.

Irtdeplinindu-și în mod conștiin
cios îndatoririle ce le au față de a- 
legători, deputății Muntean Aurel 
din comuna Zlatna, Stanciu Traian 
din Șard, Trifan Nicolae și Bretoi 
Vasile din Teiuș și mu'ți alții par
ticipă cu regularitate și activ la se
siunile sfaturilor populare, contri
buind la rezolvarea multiplelor sar
cini ce stau în fața acestora. De 
asemenea, în cadrul comisiilor per
manente din care fac parte își a- 
duc aportul lor.

Un centru de semiindustrializarea fructelor
In scopul semiindustrializării 

fructelor din bazinele pomicole 
Stremț, Benic și alte comune din 
raionul nostru, U.R.C.C. Alba a 
înființat în Alba-Iulia un centru 
de prelucrare a fructelor. Instalat 
în 3 construcții mari, în care s-a 
introdus curent pentru iluminat, și 
forță, centrul este prevăzut cu 3 
cuptoare pentru uscatul fructelor, 
cu o capacitate de 3.000 kg fructe 
uscate în 24 ore. Au fost instalate

Mai sînt însă și unii deputați, ra
ionali și comunali, care au o acti
vitate slabă în circumscripția elec
torală în care au fost aleși, și nu 
justifică încrederea ce le-au acor- 
dat-o masele. Cum poate fi califi
cat decît neglijență faptul că de
putatul raional Salcău Ion, în a- 
cest an, nu a participat la nici o 
sesiune a sfatului popular. Nici de
putății Truța Nistor din Geomal, 
Popa Viorel din Pețelca nu se în- 
tllnesc cu a’egătorii, nu prezintă 
în fața acestora dări de seamă des
pre munca lor ca deputați. Aceasta 
înseamnă că acești tovarăși nu au 
înțeles încă ce răspundere au față 
de alegători și că ei pot și trebuie 
să fie trași la răspundere de că
tre aceștia.

Se întîlnesc cazuri, cînd unii de
putați nu din vina lor nu-și înde
plinesc sarcini’e ce le au, ci din 
lipsa de experiență în această mun
că. In acest caz, comitetele execu
tive ale sfaturi'or populare au da
toria de a-i sprijini în muncă pe 
aceștia, de ai îndruma în activita
tea lor.

Deputatul trebuie să știe că el 
slujește poporul, care l-a ales să-l 
reprezinte în sfatul popular și că 
trebuie să activeze pentru a fi la 
înă'țimea încrederii acordate. De
putății trebuie să dovedească multă 
inițiativă, trebuie să fie oameni 
core pun suflet în rezolvarea pro
blemelor raionului și comunelor. Ei 
trebuie să rezo've cu toată răspun
derea problemele economice și gos
podărești din circumscripția electo
rală, locul lor de muncă.

Contactul dintre deputati și ale
gători nu trebuie să se limiteze în
să numai la consfătuiri si dări de 
smmă. Legătura cu alegătorii, tre
buie ținută zilnic. Deputatul tre
buie să fie zilnic în mijlocul ale- 
gători'or, să-i viziteze acasă, să 
organizeze convorbiri în care să 
lămurească hotărîrile partidului și 
guvernului, să-i îndrume pe alegă
tori să participe la acțiunile comi
tetului executiv.

Deputatul trebuie să fie în acti
vitatea lui un exemplu în munca 
obștească, o pildă vie cu privire la 
achitarea îndatoririle r către stat, 
un exemplu de cinste și demnitate.

Congresul al III-!ea al P.M.R. 
a pus în fața întregului popor sar
cini mărețe. Pentru îndeplinirea cu 
succes a acestor sarcini trebuie mo
bilizate toate forțele, în care sens 
un rol deosebit revine și deputați- 
Icr. Ei sînt chemați să privească 
cu toată răspunderea misiunea ce 
le-a fost încredințată și să devină, 
adevărați îndrumători și mobiliza
tori ai maselor largi în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid și guvern.

Unele comitete de partid și orga
nizații de bază nu dovedesc preocu
pare pentru îndrumarea activității 
depuiațilcr sfaturilor populare.

Din proprie experiență, organiza
țiile de partid știu că, atunci cînd 
se preocupă de o problemă îndea
proape, nu se poate să nu se obți
nă rezultatele dorite. De aceea este 
necesar ca munca deputaților să 
fie sprijinită și îndrumată mai mult, 
iar acei deputați membri de partid 
care nu-și fac datoria să fie 
trași la răspundere ca unii care ne
glijează o sarcină încredințată. In 
felul acesta activitatea sfaturilor 
populare va fi ridicată pe o treaptă 
superioară, iar sardinile multiple 
ce le stau în față vor fi îndeplinite 
cu mai mult succes.

eca---------------------

de asemenea 4 cazane .mari pentru 
magiun.

Centrul a mai fost dotat cu cîn- 
tare, tocătoare mecanică și mașină 
de separație, teascuri pentru prepa
rarea sucurilor, etc.

Tot la acest centru se face pul- 
parea prunelor pentru marmeladă, 
precum și conservarea legumelor. 
In prezent se lucrează la pulparea 
prunelor, realizîndu-se o producție 
de 5.000-8.000 kg pe zi.
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De curînd în orașul Deva a 
luat ființă Agenția O.N.T. „Car- 
pați" care în luna octombrie orga
nizează excursii la București și pe 
litoralul Mării Negre. De aseme
nea, în aceeași lună Agenția orga
nizează excursii în U.R.S.S., R. P. 
Bulgară și R. P. Polonă.

In ziua de 16 septembrie a.c., 
Filarmonica de stat din Arad va 
prezenta în orașul nostru specta
colul de. muzică populară „Cîntece 
și voie bună". Cu această ocazie 
își vor da concursul cunoscuții in
terpret de muzică populară Emil 
Gavriș, Victoria Baciu, Teodor Ili- 
ca și Pavel Elisabeta.

IN CLIȘEU: Noua bandă rulantă de la secția finiș — fabrica 
„Ardeleana" din orașul nostru. :

CU pl£U>Ul 
de producție depășit

Prin introducerea tehnicii noi și 
prin înlocuirea operațiunilor ma
nuale cu matrițe, secția a Il-a lă- 
cătușerie de la 1.1. L. „Horia" din 
A’ba-Iulia, condusă de comunistul 
Corlaciu loan, și-a realizat planul 
de producție pe luna august în pro
porție de 159,61 la sută.

Realizări însemnate au obținut, 
de asemenea și celelalte secții ca, 
de exemplu, lăcătușerie I cu o de
pășire a planului de 42 la sută, po
ligrafie — cu 32 la sută, secția 
lemn — cu 28 la sută și sectorul 
ceramic „Sîntimbru", care și-a rea
lizat planul de producție în propor
ție de 107 la sută.

Tot în această lună colectivul de 
muncitori de la întreprinderea 
„Horia" a sporit productivitatea 
muncii cu 28 la sută.

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

Pe deplin pregătiți
Mecanizatorii de la S.M.T. Alba- 

Iulia, care au realizat planul în cam
pania muncilor agricole de vară în 
proporție de 114 la sută, sînt ho- 
tărîți să obțină rezultate cît mai 
bune și în campania de toamnă.

In acest scop ei și-au revizuit și 
reparat întregul parc de tractoare, 
pluguri, grape cu discuri, semănă
tori etc., necesare în campanie. Do
tați, de asemenea, cu un număr im
portant de tractoare, semănători și 
alte utilaje noi, Stațiunea de ma
șini și tractoare din Alba-Iulia va 
acorda un larg sprijin unităților a- 
gric.ole socialist-cooperatiste din ra
ion în muncile agricole de toamnă.

Printre mecanizatorii care și-au 
adus o prețioasă contribuție la e- 
fec.tuarea reparațiilor pe teren și în 
atelier, sînt mecanicii Tăranu Ion, 
Cioran Cornel, Bucur Prip și alții, 
care s-au străduit să facă reparații 
de calitate și la timp.

Vins.i, 9 septembrie I960

Bepl» sprolwc iafa fie 
politica cxtcrriâ a statului nostru

Aproape 1.000 de oameni ai mun
cii din orașul nostru și satele din 
împrejurimi au participat dumini
ca trecută în sala Casei raionale 
de cultură; pentru a asculta,expune
rea prezentată de tov. Grigore Mu- 
reșan, deputat în Marea Adunare 
Națională a R.P.R., despre lucră- 
ri'e recentei sesiuni extraordinare 
a Marii Adunări Naționale.

In expunerea prezentată, tov. 
Grigore Mureșan a vorbit despre 
politica externă a statului nostru, 
politică de pace și coexistență paș
nică. Oamenii muncii prezenți în 
sală au aplaudat îndelung hotărî- 
rea sesiunii extraordinare a Marii 
Adunări Naționale ca de’egația ro- 
mînă la cea de-a 15-a sesiune a A- 
di. nării Generale O.N.U. să fie

Omul din fața celor 11 manometre
In încăperea în care noul de la 

Ate'ierul de zonă C.F.R. Alba-Iu
lia a fost găzduit cu o lună în 
urmă, stăruie liniștea. Se aud 
doar, din cînd în cînd, pași ca
dențați. De la panoul colorat, cu 
imaginea proaspătă a sistemului 
de frînare al vagoanelor, omul 
ce lucrează aici se îndreaptă spre 
masa de lucru. Se așază și, cu 
privirea Concentrată asupra nu
meroaselor piese din corpul ven- 
tihilui pe care-l revizuiește, în
tinde mina spre uneltele rînduite 
într-o perfectă ordine.

O operațiune, apoi alta. Toate 
făcute cu cea mai mare grijă. 
Doar, ventilul are atîtea părți 
Sensibile!

Zlmbetul de pe fața omului de 
la masa de lucru indică sfîrșitul 
ultimului proces de revizuire din 
partea lui. Din părți și părticele 
componente, ventilul ajunge din 
nou un întreg. Dar aceasta încă 
nu e totul! De acum cuvîntul îl 
are noul găzduit în încăpere: 
Standul pentru probat ventilele 
de'la frîne'e automate, o apara
tură .cu mu’te plnfece, cu mani
vele mari și mici, deasupra că
rora stau de strajă nu mai puțin 
de 11 manometre.

Venti'ul e fixat pentru probat. 
In fața aparaturii cu ochii aler- 
gînd de la un manometru la al
tul ia loc omul. Mișcă o mani
velă. apoi. alta. Sub presiune, ae
rul intră în ventil. Monograful e 
și el în funcție, înregistrează pe 
diagramă: frînare totală, defrî- 
nare, defrînare în trepte...

Vagoanelor gata reparate li se 
montează ventilele. Nu se uită 
însă ca pe peretele vagonului să 
se fccă o mențiune importantă 
pentru siguranța circulației: „Re
vizia intermediară a ventilului fă
cută la data..." E o inscripție la
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condusă de cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, neobosit luptător 
pentru pace, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Numeroși participant la adunare 
au luat cuvîntul, manifestîndu-și 
întreaga lor adeziune la politica de 
pace a statului nostru.

— Colectivul de muncă din ca
drul atelierului nostru) — a arătat 
tov. Gh. Faur, maistru la Atelierul 
central de reparații — a primit cu 
o unanimă bucurie vestea că dele- 
legația țării noastre la sesiunea A- 
dunării Generale O.N.U. va fi con
dusă de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Ne exprimăm convingerea de
plină că ea își va aduce întreaga 
contribuție la promovarea politicii 
de pace și coexistență pașnică în 
întreaga lume.

Vorbind în numele colectiviștilor 
din Cistei, tov. Dobîrtă Mihai a 
exprimat hotărîrea acestora pentru 
continua înflorire a gospodăriei co
lective. — Delegația țării noastre 
la sesiunea Adunării Generale 
O.N.U. — a spus vorbitorul — în 
fruntea căreia se află fiul încercat 
al poporului nostru, tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, va aduce o contri
buție importantă Ia înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

Participanții la adunare au a- 
probat apoi în unanimitate o mo
țiune adresată C. C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri al R.P.R., în 
care își exprimă întreaga adeziune 
față de politica externă a R.P.R., 
urînd din inimă succes deplin de
legației poporului romîn în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale O.N.U.

pidară. Ea vorbește însă nu nu
mai despre faptul care dă certi
tudinea că vag nul poate alerga 
de acum pe arterele de fier ale 
patriei, ci și despre omul din fața 
celor 11 manometre. Omul! Co
munistul Rusu Ion care cu gri
jă și pricepere, jăcîndu-se ascul
tat de mașina pe care a îndră
git-o, revizuiește lunar peste 30 
de venfi'e economisind mai mult 
de 6.000 lei. Cele cîteva cuvinte 
de pe perete'e vagonului amin
tesc apoi în egală măsură și de 
comunistul Colceag Neagoe, căci 
și el și-a fo'osit priceperea la 
montarea aparaturii născută la 
Grivița roșie.

Doi oameni. Doi comuniști 
si-ait dat mîinile. Rusu Ion și 
Colceag Neagoe. Și-ati dat mîinile 
și au întronat la Atelierul de zonă 
noul, pe care ventilele, pîrtă nu 
de mult, erau trimise să-l întîl- 
nească la Arad, la Sibiu sau la 
Simeria.

--------♦♦--------

I £>a Qaida de Jos 
te din cauză că unii cetățeni g

nu-și achită contribuția bă-
ța nească stabilită, lucrările de S
K electrificare nu se pot efec- țÂ
« tua, deși rețeaua a fost a- »
bț dusă pînă la G.A.S. Galda. d

Becul a ajuns la dînșli S 
a și stă atîrnat în piață,
S iar ei stau și trag nădejde § 
S c-ar fi... pară mălăiață, 
tha i®m



In preajma începerii noului an școlar

Școala de 7 ani Nr. 1 din Alba- 
Iulia este gata să-și primească e- 
levii. Și-i va primi îmbrăcată în 
cea mai frumoasă haină. Cele 22 
de săli de clasă sclipesc de cură
țenie, iar mobilierul în întregime 
reparat vorbește, chiar fără grai, 
despre preocuparea conducerii școlii 
și a comitetului de părinți, pentru 
ca noul an școlar să găsească 
școala cu toate gata.

Cei peste 700 elevi cîți vor frec
venta cursurile acestei școli vor fi 
martorii multor surprize. Catedrele, 
tablele, dulapurile și băncile nu 
mai seamănă cu cele lăsate de ei 
la sfîrșitul anului. Sînt toate mai 
frumoase, mai îmbietoare.

Pe bună dreptate elevii își vor 
pune întrebarea: cui să mulțumim 
pentru toate cîte s-au făcut pentru 
noi? Și, răspunsul și-l vor da tot 
ei, îl vor desprinde din cuvîntul di-

rectorului în- prima zi de școală. 
Sute de glasuri vor rosti atunci — 
mulțumim partidului.

Umăr la umăr, pentru a crea 
condiții bune de învățătură copiilor 
au muncit oamenii zilelor de azi 
educați de partid. Conducerea șco
lii a fost mereu la datorie. La pes
te 70 de ani bunicul elevei Stănilă 
Lucia și-a oferit și el ajutorul, iar 
cei peste 30 de părinți ai copiilor, 
printre care Ciobanu Constantin, 
Nedof Carol, Drăgan Florian, Flo- 
rea Pavel, Virag Hati, Benea Du
mitru și Ciuhat Aurel, prin munca 
depusă, au ajutat școala să obțină 
economii de aproape 10.000 lei.

Dar, în toate cîte s-au făcut la 
Școala de 7 ani Nr. 1 își vor vedea 
chiar și elevii munca depusă, căci 
și sumele realizate de ei din fierul 
vechi colectat au ajutat ca localul 
școlii să îmbrace haină nouă.

Văzut în 
preajma cămi
nului cultural 
din Oarda de 
Jos, 
cu 
de seama iui, 
Bocșa Ion nu 
iese cu nimic 
din comun. Un 
băidțandru cu 
chipul luminat 
de bucuria co
pilăriei lui fe
ricite la fel ca 
și alții, o fire 
sociabilă gata 
oricînd să 

grup de copii

împreună 
alți copii

se 
în

Pe teme ale contractului colectiv

Permanent In

Grija eomitetelor de părinți
La toate școlile de pe raza co

munei Ighiu au fost terminate pre
gătirile în vederea începerii noului 
an școlar. La Ighiel, bunăoară, pă
rinții copiilor au acoperit școala 
prin muncă voluntară, au reparat 

școlii și au cărat 
necesare pentru

trotuarul Tlin fața 
voluntar lemnele 
iarnă.

La Șard, Țelna 
noasă, comitetele

și Bucerdea Vi
de părinți în

frunte cu deputății din sat au vă
ruit atît în interior cît și în exte
rior localurile școlilor, au reparat 
mobilierul, ferestrele și gardurile 
împrejmuitoare.

Și la internatul școlii din Ighiu 
au fost terminate pregătirile pentru 
primirea elevilor. S-au văruit 
mitoarele, s-a spălat lenjeria, 
mobilierul, geamurile și ușile 
fost reparate.

dor- 
iar 
au

Pentru noul an școlar
încă de cum s-au terminat cursu

rile anului trecut, gospodarii din 
Oarda de Jos s-au și apucat să

pregătească localul în vederea în
ceperii noului an școlar. Astfel, nu 
de puține ori Drăghici Gheorghe, 

■ Bera Elena, Ba-
Teodor și alți pă- 
puteau fi văzuți 
la văruit, ba la 
ba la repararea

In momentul de față, școala

centrul atenției!

Catargiu Maria, 
laur Maria, Rusu 
rinți ai copiilor 
muncind aici, ba 
acoperitul școlii, 
băncilor.

In momentul de față, școala din 
Oarda de Jos este pregătită pentru 
a-și primi elevii. Totul este curat, 
văruit, iar în cancelaria școlii noile 
manuale își așteaptă „proprietarii".

Ca și cei din Oarda, țăranii mun
citori din Pîclișa s-au îngrijit pen
tru a crea copiilor lor condițiuni 
cît mai bune pentru învățătură. Și 
aici focalul școlii a fost văruit, 
geamurile spălate, iar acolo unde 
era nevoie acoperișul a fost reparat.

a’ăture unui 
acțiune.

Cînd Bocșa 
scenă în 
căminul 
schimbă 
le lui de 
și fața-i 
a unui om mare, iar ochii la fel 
licăresc a maturitate. Așa a fost 
acest copil care a îndrăgit cîntul 
și atunci cînd a urcat, la vtrsta 
de nouă ani pentru întîia oară 
treptele scenei, ca șl acum cînd 
este cunoscut în tot jurul ca un 
taentat interpret al cîntecului 
nostru popular. L-au auzit orde- 
nii în multe rînduri cîntînd Cio
bănașul, Feciorii din Rășinari 
sau Jinarul, a cîntat apoi Bocșa 
Ion de pe scena concursului pio
nierilor și școlarilor.

De la întîia ieșire pe scenă a 
micului solist au trecut ani. Boc
șa Ion e acum în clasa a 
Dar, ca și în trecut, pentru 
șa Ion dragi i-au rămas 
și minunatul nostru' cîntec 
Iar. Și satisfacții îi aduc deopo
trivă și învățătura cărții ca și. 
melodiile pentru care se dovedeș
te a fi meșter încă de-acum din 
anii copilăriei.

Ion însă apare 
ordeni'.or strînși 

atunci

pe 
la 
se

fața
cultural, 

lucrurile. Din trăsături- 
copil rămîn doar statura, 
senină. Poziția îi este

VU-a.
Boc- 

cartea 
popu-

O-

început de an școlar 
în învățămîntul seral

Joi, 1 septembrie, spre Școala 
medie „Horia, Cloșca și Crișan", 
spre școlile medii din Teiuș și Zlat
na s-au îndreptat peste 300 tineri 
muncitori. A început noul an șco
lar în învățămîntul seral. In ' a- 
ceastă zi muncitorii elevi și-au dez
brăcat cu mai multă grabă salo
petele, căci fiecare a ținut să 
prezent la cursuri din prima zi 
școală.

Intîlnirea n-a fost lipsită de 
moții. S-au revăzut profesori și 
levi. S-au încins discuții despre 
'muncă și succese. Tinerii muncitori 
elevi au trecut apoi cu hotărîre pra
gul claselor hotărîți să învețe cu 
sîrguință răsplătind astfel grija ce 
le-o poartă partidul, dragostea cu 
care-i înconjoară tovarășii lor de 
muncăl

î.

Colectivul de muncă de la Uzi
nele Metalo-Chimice Zlatna a în
cheiat și luna august cu rezultate 
deosebite în muncă, reușind să-și 
îndeplinească și să-și depășească 
sarcinile de plan la toți indicii și 
să realizeze în același timp impor
tante economii la prețul de cost. 
Și cum e și firesc, aceste rezultate 
nu pot fi cîtuși de puțin despărțite 
de angajamentele luate de acești 
harnici muncitori în contractul colec
tiv, Iată de ce acum la sfîrșitul ce
lui de-al IlI-lea trimestru un bi
lanț al îndeplinirii, și de o parte 
și de alta a angajamentelor asu
mate este absolut necesar.

încă de la începutul anului,
dată cu terminarea lucrărilor de 
definitivare a contractului, colecti
vul de muncă din cadrul uzinei, 
mobilizat de comitetul de întreprin
dere și sub conducerea organizației 
de partid, a pornit să înfăptuiască 
în întregime angajamentele luate. 
Și se poate spune că în cea mai 
mare măsură muncitorii de aici 
s-au ținut de cuvînt cum, de altfel, 
preocupată a fost și conducerea ad
ministrativă. Așa, de pildă, în pe
rioada ce a trecut de Ia încheierea 
contractului, în cadrul uzinei au 
fost aplicate 16 măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care au spri jinit în mod 
serios colectivul de muncă la Înde
plinirea angajamentelor. Astfel, au 
fost montate 2 reactoare-malaxoare, 
s-a modificat conducta de aer, s-a 
terminat și pus în funcție silozul 
pentru încărcare mecanică, s-a a- 
sigurat continuu' debitul de apă ne
cesar, iar la o serie de instalații 
s-a mărit capacitatea de producție. 
Toate acestea au ajutat colectivul 
de muncă să-și îndeplinească an
gajamentele luate. Astfel, în cele 
8 luni care au trecut, angajamen
tul de sporire cu 0,5 la sută a pro
ducției globale și de marfă a fost 
depășit simțitor, iar prețul de cost 
a fost redus pe primul semestru cu 
1,13.1a sută mai mult decît era an
gajamentul.

Trebuie arătat însă, că cu toate 
realizările obținute față de angaja
mentele luate. în cadrul uzinei mai 
există și unele lipsuri.

In cadrul contractului colectiv 
este prevăzut a se realiza o creș
tere a productivității muncii de 2 
la sută. Acest angajament însă n-a 
fost respectat, realizîndu-se pe pe
rioada de pînă acum în medie o 
creștere de abia 1,5 la sută. Aceas
tă rămînere în urmă își are expli
cația în însuși faptul că unele măr 
suri n-au fost traduse în viață în 
mod operativ nici de către condu
cerea tehnico-administrativă și nici 
de către comitetul sindical. Așa, de 
pildă, trebuie arătat că, deși comi
tetele de secție sindicale și condu
cerile secțiilor aveau obligația ca 
lunar, în cadrul consfătuirilor de 
producție, pe baza analizei temei
nice, să elaboreze planuri concrete 
de măsuri pe secții în vederea spo
ririi productivității muncii, n-au 
respectat această indicație, ci s-au 
mulțumit să copieze de la o lună 
la alta o serie de măsuri generale.

O altă deficiență se mai mani
festă aici și în direcția aplicării o- 
perative a inovațiilor. Aici își gă
sește o largi aplicare tendința de 
a lăsa luni de zile în „studiu" mul
te inovații care, aplicate, ar spri
jini în mod serios creșterea produc
ției. Acest lucru e dovedit de fap
tul că xiin inovațiile propuse și ac
ceptate în primul semestru aproape 
jumătate nu se aplică nici în pre
zent. Acestor lipsuri e necesar 'să 
li se pună capăt.

Există apoi o serie de deficient, 
și în ce privește îndeplinirea altor 
prevederi din contract. De pildă, 
activitatea culturală e încă slabă. 
Echipa artistică n-a mai dat spec
tacole de la 8 martie, n-a fost or
ganizat cursul pentru cei ce doresc 
să învețe instrumentele muzicale de 
suflat. Nu se respectă apoi anga
jamentul privind popularizarea o- 
perativă a rezultatelor întrecerii so
cialiste.

Toate aceste lipsuri pot însă fi 
cu ușurință lichidate. E nevoie ca, 
îndrumat de comitetul de partid, co
mitetul sindical să se preocupdmai 
mult de o serie de obiective, care 
deși par a fi neesențiale așa cum 
se vede, neîndeplinirea lor frînea- 
ză bunul mers al producției.
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Ne scriu corespondenții

Manualele gratuite, dar al partidului pentru milioane de elevi, sînt 
prezente și la Școala de 7 ani Gal da de Jos.

Un harnic colectiv
Muncitorii Depoului de locomoti

ve C.F.R. din Alba-Iulia se dove
desc pe zi ce trece tot mai buni 
gospodari. Prin munca întregului 
colectiv, au construit pînă în pre
zent, fără investiții, o magazie de 
ulei, una pentru uscat nisipul și au 
spoit în exterior clădirile depoului.

In prezent, muncitorii de aici, în 
frunte cu comuniștii Pleșa Grațian, 
Cristian Nicolae, Ureche Gheorghe 
și alții, amenajează o baie și o 
sală pentru luat masa.

Și personalul rulant a înre 
gistrat însemnate realizări. Dc 
la începutul anului și pînă la 
20 august, mecanicii de locomotivă 
Hara Nicolae, Neamțu Vasile, 
Steau Aron, cu fochiștii Negruț Si- 
mion, Răhăian Cornel, Fanu Ni
colae și alții au economisit com
bustibil în valoare de 20.000 lei.

STNTIMBREAN IOSIF

încadrat în concursul „Biblioteca 
în slujba construcției socialiste", 
colectivul bibliotecii raionale din 
Alba-Iulia (bibliotecară șefă iov. 
Cîmpean Livia) a pornit, încă de 
la început, hotărtt să traducă în 
viață fiecare punct din regulamen
tul concursului. Și roadele muncii 
depuse n-au întîrziat să se arate. 
In fișe au fost înscrise numele a 
noi cititori, numărul cărților citite 
a întrecut chiar volumul cărților e- 
xlstente în bibliotecă, iar manifes
tările de masă în munca cu cartea 
și-au dovedit pe deplin eficiența. 
Ba mai mult. Făcîndu-se bilanțul 
muncii bibliotecilor raionale în 
concurs, biblioteca raională din o- 
jrașul nostru a ocupat un Iod de 
cinste în clasamentul pe regiune.

In sprijinul celor afirmate iată și 
cîteva cifre. De la începutul con
cursului, Ia biblioteca raională din 
localitate au fost înscriși 2.360 ci
titori, numărul cărți'or citite tre- 
cînd de 38.000. Din totalul cititori
lor 77 la sută sînt cititori adulți, 
iar din numărul Cititorilor adulți 44 
la sută sînt muncitori și țărani 
muncitori.

Rezultatele frumoase, cu care co
lectivul bibliotecii raionale dm_ Al
ba-Iulia se mîndrește pe drept cu- 
vînt, nu sînt întîmplătoare. Ele sînt 
'rodul unei munci susținute și per
severente, sînt urmare a stilului 
mereu îmbunătățit de a muncii a 
colectivului, a metodelor tot 
mai bune folosite în populari
zarea cărții. La bibliotecă au

Biblioteca raională și concursul 
„Biblioteca în slujba construcției socialiste'

avut loc în primul semestru al a- 
nului 4 consfătuiri cu cititorii, o 
seamă de seri cultura'e bine pre
gătite, 24 de seri de basm pentru 
copii, 12 recenzii, toate acestea con
tribuind la atragerea spre bibliote
că a noi cititori. Colectivul biblio
tecii a acordat apoi o mai mare grijă 
concursului permanent „Iubiți car
tea" înscriind 125 tovarăși.

Privită prin prisma rezultatelor 
obținute în oraș, se poate spune că 
munca colectivului bibliotecii a con
dus la traducerea în viață în bună, 
măsură, a regulamentului Concursu
lui „Biblioteca în slujba construcției 
socialiste". Există însă și un punct, 
destul de important, în respectivul 
regulament peste care colectivul 
bibliotecii raionale a tredut cu u- 
șurință, sau mai mult spus, chiar 
cu neglijență și lipsă de răspundere. 
Este vorba despre sprijinul pe care 
colectivul biblicitecii raionale trebuie 
să-l acorde bibliotecilor comunale și 
în mod deosebit bibliotecilor să
tești. Și doar, încadrate și ele în 
concurs, au nevoie de acest ajutor.

Dintr-o greșită înțelegere a ro
lului pe care-l deține biblioteca ra
ională însă, colectivul de muncă al 
acesteia n-a făcut acest lucru de
cît înfr-o foarte mică măsură. Cî
teva deplasări la bibliotecile cofnu-

nale și atîta iot. Tovarășa Cîmpean 
Livia s-a mulțumit să arate, atunci 
cînd i s-a cerut, cum că bibliote
cile comunale din Meteș, 
Teiuș sînt mereu în frunte 
mai slabe între bibliotecile 
nale se situează cele din 
și Zlatha. Ce a făcut însă 
teca raională pentru îmbunătățirea 

■ muncii bibliotecilor sătești? Să lă
săm în acest sens să vorbească 
faptele.

Au trecut aproape trei trimestre 
din acest an. Au trecut luni de zile 
de cînd bibliotecile sătești alături 
de celelalte sînt și ele în concurs. 
In tot acest răstimp însă nici una 
din cele 55 biblioteci sătești nu s-a 
bucurat de prezența tovarășei Cîm
pean Livia. Pe la cîteva biblioteci 
sătești a trecut tovarășul Hațegan 
Nicolae. A trecut însă fără să lase 
urme. Cu alte sarcini prin așezările 
raionului, a fost și firesc să se o- 
cupe doar în tangență de felul cum 
muncesc bibliotecarii de la sate. 
Și rezultatul unei asemenea munci? 
Iaiă-l Concretizat în cifre și fapte. 
La biblioteca sătească din Bără- 
banț, numărul cititorilor pe primul 
semestru abia a ajuns la 79 din 
care 52 adulți, la Hăpria biblioteca 
a fost în timpul verii sub lacăt, la 
Oarda de Jos, Henig, Obreja, Cis-

Ighiu, 
și că 
comu- 
Mihalț 
btblio-

tei și Bucerdea Vinoasă n-a avut 
loc nici o manifestare de masă în 
muncă cu cartea în perioada de la 
începutul concursului, iar la Feneș, 
Pătrînjeni, Poiana, Țelna și alte 
sate preocuparea pentru atragerea 
în mod special a tineretului, la con
cursul permanent „Iubiți cartea" a 
lipsit cu desăvîrșire.

Ce rezultă din cele cîteva exem
ple? E clar pentru oricine. Colecti
vul bibliotecii raionale a muncit 
unilateral. S-a mulțumit cu rezul
tatele obținute de biblioteca raio
nală și a neglijat sarcina de mare 
răspundere de a contribui printr-o 
muncă metodică de îndrumare și 
control la ridicarea bibliotecilor să
tești la nivelul cerut de regulamen
tul concursului. Astfel fiind, nu-i 
mirare că într-unul din rapoartele 
bibliotecii raionale stă scris negru 
pe alb: „o situație Clară a muncii 
cu cartea desfășurată de bibliote
cile sătești nu putem raporta. 
Bibliotecile sătești lucrează super
ficial, achitîndu-se formal de sarci
nile ce le revin". Nu crede însă 
colectivul bibliotecii raionale âă în 
superficialitatea și formalismul des
pre care se vorbește în raport sînt 
oglindite și propriile sale lipsuri? 
Să creadă așa ceva i-o impune si
tuația. Și-i mai impune încă deva. 
Să studieze cu răspundere măsurile 
pe care trebuie să le 'ia pentru a 
veni direct și concret în sprijinul 
bibliotecilor sătești. Și-apoi mai 
mult decît atît. Să treacă de îndată 
la acțiune.

Rezultate de seamă
Colectivul Secției L 11 C.F.R. 

Alba-Iulia privește cu mult simț de 
răspundere problema realizării sar
cinilor de producție. Astfel fiind, 
la Atelierul L Ălba-lulia planul 
producției globale pe luna august a 
fost depășit cu 3,2 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 
4,7 la sută. La sectorul P.A.Z. s-a 
obținut o depășire de plan de 4,7 
la sută, productivitatea muncii 
prescind cu 3,2 la sută.

La obținerea acestor rezultate 
s-au evidențiat în mod deosebit co
munistul inovator Onița Simion, 
lăcătuș, Apolzan Vasile, fierar, So- 
caci Ștefan, rabotor, Tisan Gheor
ghe, sudor, Bumbac Ilie, Uivari 
Bel a și alții.

SĂBĂU AUREL

Un bilanț îmbucurător
Intensificînd întrecerea socialistă, 

muncitorii cooperativei meșteșugă
rești „Progresul" din Alba-Iulia 
au obținut în luna august însem
nate realizări în muncă. Pianul 
producției globale a fost realizat, 
în proporție de 101,97 la sută, cel 
al producției marfă a fost depășit 
cu 7,95 la sută, iar încasările în 
numerar s-an realizat în proporție 
de 105,53 la sută.

Tot în această lună cooperatorii 
de aici au executat, peste plan, 286 
perechi încălțăminte din piele, e- 
conomisind materiale în valoare de 
peste 4.500 lei.

La 
și-au 
Oarga 
loan, 
alții.

obținerea acestor realizării 
adus aportul cooperatorii 
Nechifor, Oprean Ion, Boța 

Nemet Alexandru și mulți

SICOE AVRAM



VIAȚA DE PARTID

îndeplinirea propriilor hotărîri în 
atenția comitetului comunal de partid

Cit mai multe furaje însilozate
Muncă spornică De ce atîta tărăgănare ?

Conduse și îndrumate permanent 
de către Comitetul raional, comite
tele comunale de partid obțin din' 
zi în zi rezultate tot mai frumoase 
în conducerea politică și economi
că a comunelor pe raza cărora își 
desfășoară activitatea. In plenare 
se analizează cele mai arzătoare 
probleme ale comunei, se iau hotă
rîri și se organizează îndeplinirea 
lor la timp și în cele mai bune con- 
dițiuni, antrenîndu-se în muncă 
marea majoritate a membrilor de 
partid.

Cel de-al III-lea Congres al 
P.M.R. a pus în fața organelor și 
organizațiilor de partid sarcini deo- 
-sebit de importante. Comitetele de 
partid și organizațiile de bază din 
raionul nostru desfășoară o susți
nută muncă organizatorică și po
litică în rîndul maselor pentru mo
bilizarea acestora la îndeplinirea 
directivelor Congresului și obțin re
zultate pozitive. Multe organe de 
partid de la comune și-au îmbună
tățit stilul de muncă și se strădu
iesc să găsească noi forme în ac
tivitatea lor politică și economică.

Comitetul de partid din comuna 
Bărăbanț a obținut rezultate impor
tante în munca pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce i-au stat în față. Este 
important faptul că în perioada ce 
s-a scurs de la începutul anului și 
pînă în prezent, în plenarele sale, 
•comitetul a analizat cele mai im
portante probleme legate de viața 
comunei, și a luat hotărîri cores
punzătoare. In luna ianuarie a.o.., 
•comitetul comunal de partid a ana
lizat felul cum se desfășoară mun
ca culturală de masă și învățămân
tul agrotehnic, ca urmare a unor 
lipsuri constatate. După discuțiile 
-purtate pe marginea raportului pre
zentat, comitetul a hotărît, printre 
altele, să se organizeze două bri
găzi artistice de agitație, echipe de 
ieat'U, în fiecare duminică la cămi
nul cultural să fie expuse confe
rințe în fața cetățenilor.

La gospodăria colectivă din Mi- 
cești se făceau simțite o seamă de 
lipsuri, datorită slabei activități a 
■organizației de bază. Pentru a îm
bunătăți munca, comitetul comunal 
de partid a analizat activitatea or
ganizației de bază și a luat o sea
mă de măsuri ca, de pildă, instrui
rea cu regularitate a agitatorilor, 
folosirea cu mai bune rezultate a 
-acti' ului fără de partid, antrenarea 
tuturor membrilor de partid în sar
cini concrete.

Se știe însă din viața practică, 
că oricît de bune ar fi hotărîrile 
ce se iau și oricît de concrete ar 
Ti ele, fără organizarea și contro
lul îndeplinirii lor ele rămîn simple 
hotărîri. De aceea, trăgînd învăță
minte din lipsurile avute în trecut, 
comitetul comunal de partid din co
muna Bărăbanț a organizat și con
trol it îndeplinirea hotărîrilor.

Cîteva exemple dovedesc pe de
plin acest lucru. Referindu-ne la 
analii făcută de comitet la G.A.C. 
din Micești, în scurt timp după a-

Dezvoltării asigurărilor 
facultative — toată atenția

Dacă băncile cooperative din ra
ionul nostru, cum sînt cele dinTe- 
iuș, Cricău, Hăpria și Benic, do
vedesc interes pentru sporirea per
manentă a numărului de membri, 
•efectuează un număr important de 
plăți prin acordarea de împrumu
turi, avansuri și achitări de con
tracte încheiate cu statul de pro
ducători, nu același lucru putem 
spune despre acestea în ce privește 
preocuparea pentru încheierea de asi
gurări facultative. In această direcție, 
deși conducerile acestor unități au 
semnat o Convenție și au datoria 
ca împreună cu toți membrii din 
consiliile băncilor să lămurească 
ne producătorii agricoli despre a- 
vantajele asigurărilor facultative și 
să încheie cu aceștia cit mai multe 
asigurări, nu au dovedit nici o 
preocupare în această importantă 
problemă. Și faptul că băncile din 
Ighiu, Teiuș, Benic și celelalte băn
ii cooperative din raion nu au în

ceasta activitatea organizației de 
bază s-a îmbunătățit în mod sim
țitor. Astfel, în adunările organiza
ției de bază se discută probleme le
gate de viața gospodăriei. Pe baza 
hotărîrii comitetului comunal și 
sprijinită de acesta, organizația de 
bază a desfășurat o muncă poli
tică mai temeinică și a reușit să 
atragă în gospodărie, într-un. timp 
destul de scurt, un număr de*26 fa
milii de țărani muncitori.

O altă problemă deosebit de im
portantă de care s-a ocupat apoi 
comitetul comunal de partid, este 
creșterea rîndurilor organizației de 
bază din G.A.C. In acest sens, or
ganizația de bază a fost îndrumată 
să se ocupe cu mai multă răspun
dere de îndrumarea activului fără 
de partid, din rîndul căruia apoi, 
ca rezultat al acestei preocupări, 
un număr de 12 colectiviști au ce
rut și au fost primiți în rîndul can- 
didaților de partid. După primirea 
lor în partid apoi, organizația de 
bază a făcut din educarea acestora 
o preocupare de seamă.

Ca urmare a hotărîrii comitetului 
de partid și a controlului îndepli
nirii acesteia, rezultate pozitive în 
ceea ce privește primirea de can
didați de partid au obținut și ce
lelalte organizații de bază de pe 
raza comunei.

Tot ca o urmare a preocupării 
comitetului de partid pentru înde
plinirea propriilor hotărîri sînt și 
rezultatele obținute în munca cul
turală și în activitatea organizației 
U.T.M., în munca comitetului de 
femei și A.V.S.A.P., a căror mun
că și activitate a fost analizată în 
plenarele comitetului comunal de 
partid și în legătură cu care au 
fost adoptate hotărîri corespunză
toare.

In activitatea comitetului comu
nal de partid s-a statornicit o prac
tică bună, care va trebui să fie 
îmbrățișată și de celelalte comitete 
de partid, unde ea încă nu este în
deajuns folosită. Astfel, la comite
tul de partid Bărăbanț, alături de 
alte documente, există o evidență a 
hotărîrilor organelor superioare de 
partid și a propriilor hotărîri. Cu 
ocazia plenarelor, secretarul comi
tetului de partid aduce la cunoștin
ță membrilor comitetului stadiul în 
care se află îndeplinirea hotărîrilor, 
ce s-a făcut și ce mai este de fă
cut, și atrage în același timp aten
ția membrilor din comitet asupra 
necesității îndeplinirii tuturor sar
cinilor, dînd indicații în acest sens.

Folosind această metodă, mem
brii comitetului comunal de partid 
cunosc nu numai hotărîrea și sta
diul îndeplinirii ei, dar sînt ajutați 
să-și îndeplinească la timp și cu 
rezultate tot mai bune sarcinile ce 
le-au fost încredințate.

Controlul îndeplinirii hotărîrilor 
este una din sarcinile de seamă în 
activitatea . de partid, de aceea ea 
trebuie să stea în atenția tuturor 
organelor de partid.
--------------------  

cheiat în acest an declt 189 asigu
rări facultative, dovedește pe deplin 
acest lucru.

Ținînd seamă de rolul important 
ce-l au asigurările facultativă, con
ducerile băncilor cooperative tre
buie să lămurească pe producătorii 
agricoli cu multă răbdare și per
severență despre avantajele asigu
rărilor facultative, să arate aces
tora că prin încheierea de asigu
rări facultative ei sînt feriți de ris
cul pierderilor cauzate de unele 
distrugeri, sau avarii de bunuri ma
teriale, etc. și să lupte pentru a 
încheia cu aceștia cit mai multe a- 
sigurări.

Un sprijin prețios sînt chemate 
să acorde băncilor cooperative în
deosebi în încheierea de asigurări 
facultative și comitetele executive 
ale sfaturilor populare ale comu
nelor, punind în centrul preocupă
rilor ce le au și această importantă 
problemă.

Intcnsificînd lucrările de însilo- 
zarea porumbului, colectiviștii din 
Oiejdea, care și-au concentrat toate 
forțele la executarea acestei lucrări, 
au însilozat pînă la data de 7 sep
tembrie peste 300 tone de porumb 
siloz în faza optimă de recoltare, 
cînd acesta are cele mai multe u- 
nități nutritive.

Pentru a-și asigura o cantitate

Ritmul de însilozare trebuie intensificat
Datorită faptului că în gospodă

ria colectivă din Obreja munca la 
însilozarea porumbului este orga
nizată pe un singur schimb și di
mineața de cele mai multe ori lu
crul se începe cu întîrziere, face ca 
tocatul și însilozatul porumbului să 
se desfășoare într-un ritm necores
punzător.

Ținînd seamă mai ales de faptul 
că gospodăria trebuie să însilozeze 
o cantitate de peste 2.000 tone de 
nutreț, iar porumbul a ajuns în faza 
optimă de recoltare, organizarea 
muncii |a însilozări pe două schim
buri se impune ca o necesitate de 
prima urgență. Această măsură se 
cere a fi luată și pentru faptul că 
gropile avînd un volum mare de 
însilozare, impun umplerea lor in
tr-un timp scurt de 2-3 zile, deoa
rece numai așa se pot evita pierde
rile și asigura nutreț murat de 
bună calitate.

Avînd în vedere numărul mare de 
brațe de muncă și mijloacele de 
transport sporite de care dispune 
gospodăria, consiliul de conducere

îngrășămintele chimice aduc sporuri mari de recoltă
Directivele celui de-al III-lea 

Congres al partidului arată că una 
din principalele căi care duc la 
sporirea producției agricole la hec
tar o constituie îngrășămintele chi
mice, fapt ce pune în fața oameni
lor muncii din agricultură sarcina 
fo’osirii îngrășămintelor chimice pe 
scară cît mai largă.

Soiul Doza de îngrășăminte Prod. în 
kg. la ha

Prod, re
lativă la%

Spor față de
Soiul martor

Cenad 117 Neîngrășat 1.762 100 Martor

Cenad 117 I 200 kg ha superfosfat
100 kg/ha azot, de amoniu 2.694 152 927 kg/ha

Cenad 117 jj 400 kg/ha superfosfat
200 kg/ha azot, de amoniu 2.857 162 1 090 kg ha

Cenad 117 IU 600 kg/ha superfosfat
' 30*/ kg/ha azot, de amoniu 2.913 165 1.146 kg/ha

Harrach Neîngrășat 1.861 100 Martor

Harrach j 200 kg/ha superfosfat
100 kg/ha azot, de amoniu 2.885 155 1.024 kg/ha

Harrach jj 400 kg/ha superfosfat
200 kg/ha azot, de amoniu 3.180 171 1.319 kg/ha

Harrach dl 600 kg/ha superfosfat
300 kg/ha azot, de amoniu 3.333 179 1.472 kg/ha

PRODUCȚIE SPORSTĂ DE EAPTE
In gospodăria colectivă din Cis

tei creșterea bovinelor și îndeosebi 
a vacilor se bucură de o atenție 
deosebită.

Cu bani din venituri proprii și 
împrumut de stat, colectiviștii din 
Cistei și-au sporit în acest an fer
ma de vaci pînă la 46 capete și în 
curînd acest număr va fi cu mult 
depășit. Dar colectiviștii nu se 
mulțumesc numai cu creșterea nu
merică a acestora, ci' acordă în a- 
celași timp tot interesul și sporirii 
producției pe cap de animal. In a- 
cest scop, prima grijă a conducerii 
gospodăriei a fost să repartizeze la 
ferma de vaci oameni pricepuți, cu 
dragoste de animale, care să le în
grijească cît mai bine. Creșterea 
producției de lapte fiind strîn’s le
gată de felul calității și cantității 
furajelor, an fost luate măsuri ca 
furajarea vacilor să se facă pe bază 
de rații, cu furaje corespunzătoare, 
în raport cu greutatea și produc
ția de lapte.

Asigurarea unei baze furajere pu
ternice constituie, de asemenea, o 
preocupare permanentă pentru' con
ducerea gospodăriei. Cunoscînd din 

cît mai mare de nutreț însilozat, 
colectiviștii au hotărît să însilozeze 
în amestec cui porumb, o cantitate 
importantă de lucernă și trifoi.

Fruntași la lucrările de însilo
zare sînt colectiviștii Nagy Victor, 
Crișan Aurel, Kadar Moise, Man 
Ștefan, Szilagy loan, Szilagy An
drei și alții.

al gospodăriei, îndrumat de orga
nizația de bază, are. toate condiții
le să-și organizeze munca pe două 
schimburi și să intensifice simțitor 
ritmul de însilozare, să-și asigure 
nutreț însilozat de bună calitate și 
în cantități sporite.

IN CLIȘEU : însilozarea porumbului la G.A.C. — Cistei.

In experiențele sale pentru încer
carea diferitelor soiuri de semințe, 
la care a folosit îngrășăminte chi
mice, administrate în diferite pro
porții, centrul experimental de la 
Galda de Jos a obținut următoare
le rezultate: 

experiență proprie valoarea nutri
tivă a nutrețului murat, gospodăria 
a cultivat în acest an porumb pen
tru siloz pe o suprafață de 53 hec
tare, din care cea mai mare parte 
a și fost însilozat în faza de coa
cere lapte-ceară, cînd acesta are 
cele mai multe unități nutritive. De 
asemenea, pentru complectarea ba
zei furajere a animalelor au fost 
recoltate și depozitate în cele mai 
bune condițiuni peste 50 vagoane 
de fînuri cultivate și naturale, etc.

Prin înlocuirea vacilor necores
punzătoare cu vaci productive, prin 
curățenia desăvîrșită și furajarea 
rațională, prin îngrijirea și mulge- 
rea vacilor de aceiași oameni, a- 
plicarea masajului ugerului la muls 
și a altor metode înaintate, colec
tiviștii din Cistei au obținut, o 
producție medie de peste 2.600 
litri lapte de fiecare vacă furajată. 
De la unele vaci ca, de exemplu, 
vaca „Dumbrava*', îngrijitorul Na- 
ghi Ștpfan a muls într-o perioadă 
de lactație peste 3.000 litri de lap
te. Producția totală, de peste 10.000 
litri lapte în fiecare lună, valorifi

Cu toate că gospodăria colectivă 
din Căpud are un număr însemnat 
de bovine, pentru care are datoria 
să asigure cantități sporite de nutreț 
murat, aici se tărăgănează neper- 
mis însilozarea porumbului.

Deoarece porumbul pentru siloz 
este tocmai bun de recoltat, fiind 
în faza de coacere lapte-ceară, așa 
după cum declară însuși secretarul 
orgnizatiei de bază, tov. Florea Ion, 
colectiviștii din Căpud, mobilizați 
de organizația de bază, trebuie să-și 
concentreze toate forțele la însilo
zarea porumbului.

Insilozînd porumbul Ia timpul 
optim, colectiviștii vor reuși să 
asigure animalelor un nutreț de ca
litate, să-și dezvolte tot mai mult 
sectorul zootehnic și să realizeze 
venituri tot mai mari.

In cadrul experiențelor, superjos- 
fătul s-a administrat în întregime 
toamna sub arătură, iar azotatul 
de- amoniu 30 la sută toamna, o- 
dată cu arătura și 70 la sută pri
măvara la împăiere, ca îngrășă- 
mînt suplimentar.

Soiul de grîu Ponca, ce urmează 
să fie cultivat in toamna aceasta 
în loturi semincere de gospodăriile 
colective din raion și care a fost în- 
sămînțat de centru în benzile de 
protecție ale loturilor de experiențe, 
a dat rezultate foarte bune.

Astfel, la doza l-a de îngrășă
minte (din tabel) s-a obținut o pro
ducție de 2.900 kg la ha. La doza II-a 
producția a fost de 3.150 kg la ha, 
iar la doza IlI-a de 3.225 kg la ha. 
Din datele arătate rezultă că soiul 
de grin Ponca valorifică foarte 
bine îngrășămintele chimice și are 
largi perspective în raionul nostru.

Aplicarea îngrășămintelor chimi
ce în complex cu celelalte măsuri 
agrotehnice și folosirea la însămîn- 
țare a soiurilor de grîu de mare 
productivitate, ne dau certitudinea 
că sarcinile ce stau în fața lucră
torilor din agricultură, de sporirea 
producției de grîu la hectar, vor fi 
îndeplinite.

Ing. SUCHOV ALEX. 
șeful Centrului experimental

Galda de Jos

cat pe bază de contract, a adus co
lectiviștilor un cîștig frumos, ve
nitul prevăzut a se realiza în a- 
cest an din valorificarea laptelui 
urmînd să treacă de 120.000 lei.

Convingîndu-se tot mai mult de 
foloasele creșterii vacilor de lapte, 
în planul de dezvoltare în perspec
tivă al gospodăriei, colectiviștii au 
prevăzut ca pînă la sfîrșitul anu
lui 1965 să-și întreiască numărul 
de vaci prevăzut pentru acest an, 
din tineret propriu. Dar, cum la 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune în dezvoltarea creșterii ani
malelor și sporirea producției de 
lapte contribuie într-o bună mă
sură și modul în care sînt adăpos
tite animalele, colectiviștii din Cis
tei trebuie să depună mai mult e- 
fort pentru a termina cît mai grab
nic amena jările interioare ale graj
dului pentru vaci.

Creînd condiții optime de îngri
jire, hrănire și adăpostire vacilor 
de lapte, acestea vor răsplăti preo
cuparea colectiviștilor cu sporuri 
mari de lapte și cîștiguri bănești 
importante.



Salut fierbinte poporului frate bulgar - SPORT -
FOTBAL

Marea sărbătoare
In satele și orașele însoritei Bul

garii întregul popor întîmpină cu 
bucurie cea de-a 16-a aniversare a 
glorioasei insurecții populare de 
la 9 septembrie 1944. Cu îndrep
tățită mîndrie își face poporul bul
gar, bilanțul victorii'or dobîndite 
în toate domeniile de activitate în 
acești 16 ani de viață cu adevărat 
liberă.

Cu dragoste frățească și caldă 
simpatie urmărește poporul romîn, 
prieten de veacuri cu poporul bul
gar, marile realizări obținute de 
vecinul și aliatul său de dincolo de 

- Dunăre în făurirea socialismului.
In acești 16 ani care au trecut 

de la 9 septembrie 1944, Bulgaria 
s-a transformat dintr-o țară agrară 
înapoiată, cu o industrie aproape 
inexistentă, într-un stat socialist cu 
o industrie dezvoltată și o agricul
tură în plină înflorire care se află 
în curs de completă mecanizare.

In comparație cu anul 1939, pro
ducția industrială a Bulgariei a 
fost la sfîrșitul anului 1959 de 11 
ori mai mare. Pînă la război, în 
Bulgaria se produceau 42 kWh e- 
nergie electrică pe cap de locuitor, 
iar în prezent se produc 72 kWh 
pe cap de locuitor. Numai în acest 
an întreprinderile industriale din 
Btdgaria au pus la punct producția a 
peste 100 tipuri de articole elec
trotehnice, mașini și aparate. Com
binatul chimic de la Dimitrovgrad 
ca și noul oraș care s-a construit 
aci. marele sistem energetic de la 
Batak ca și numeroase alte mari 
construcții ale socialismului sînt pe 
bună dreptate o mîndrie a cons
tructorilor Bulgariei noi. Cu entu
ziasm se desfășoară lucrările ia 
noul centru energetic. „Marița-est" 
și la combinatul metalurgic „Kre- 
mikovțî", din apropierea Sofiei. 
Numai termocentrala „Marița-est“; 
va produce o cantitate de energie 
electrică egală cu producția glo

SUCCESELE raORSCatTORSB BULGARE
In anii puterii populare agri- 

cu'tura bulgară a progresat foarte 
mult, a trecut pe deplin pe făga
șul socialist, a devenit o agricul
tură mare, modernă, mecanizată șl 
cu o înaltă productivitate, cu mari 
posibilități de sporire a producției 
și veniturilor cooperatorilor.

Ap'icarea pe scară largă a me
canizării a înlesnit considerabil 
munca țăranilor, a făcut-o mai 
productivă. Procentul mecanizării 
principale'or lucrări agricole a fost 
în 1957 următorul: la arat — 87,1 
la sută, la boronit — 91,3 la sută, 
la cultivație — 94 la sută, la însă- 
mînțări — 76,4 la sută. An de an 
aceste procente vor crește datorită 
aplicării tehnicii noi. 

bală a țării pe tot anul 1959, de 
15 ori mai mult decît în 1939. 
Combinatul metalurgic „Kremikov- 
țî“ va produce anual 1.000 tone de 
laminate de metale feroase. *

La toate aceste însemnate succe
se au contribuit în mod substanțial 
relațiile de colaborare și într-aju- 
torare statornicite între țările lagă
rului socialist și în primul rînd a- 
jutorul multilateral primit din par
tea Uniunii Sovietice.

Partidul Comunist Bulgar, forța 
conducătoare și îndrumătoare a în
tregului popor, își aduce contribu
ția la continua întărire a unității 
țărilor lagărului socialist. In De
clarația C. C. al P.C.B. în legătură 
cu Consfătuirea de la București a 
reprezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din țările so
cialiste se arată că „Comitetul Cen
tral salută comunicatul de la Bu
curești ca o nouă manifestare a 
forței, unității și coeziunii partide
lor comunist,’ și muncitorești din 
lagărul socialist pe baza principii
lor marxist-leniniste ale Declarației 
si Manifestului Păcii formulat la 
Consfătuirea de la Moscova din 
noiembrie 1957".

R. P. Bulgaria duce în mod con
secvent o politică de pace bazată 
pe principiul marxist-leninist al 
coexistentei pașnice. Guvernul bul
gar a sprijinit cu entuziasm iniția
tivele guvernului romîn pentru asi
gurarea unT relații oasnied si de 
colaborare între țările balcanice și 
de transformare a regiunii Balca
nilor și a Mării Adriatice într-o 
zonă a păcii, denuclearizatăl

La marea sărbătoare de la 9 
septembrie, oooorul romîn îi urea
ză poporului frate bulgar să obțină 
noi și însemnate succese pe dru
mul desăvîrsirii construirii socia
lismului, al făuririi unei vieți tot 
mai fericite și mai îmbelșugate;
---------------- ♦♦♦♦♦♦----------------

Agricultura bulgară folosește a- 
cum de o sută de cri mai multe 
îngrășăminte minerale decît în 1944. 
La 1 august a.c. suprafața irigată 
cuprindea 712.873 ha., față numai 
de 36.000 ha. în trecut, iar pînă în 
1965 ea va atinge 2 milioane ha.

Volumul producției agricole creș
te dortiinuu. In 1958 el depășea cu 
26 la sută producția din 1939. 
Crește recolta medie a diferitelor 
culturi și productivitatea animale
lor agricole. In ciuda condițiilor 
climaterice nefavorabile, anul tre
cut recoltele medii ale diferitelor 
culturi au depășit recoltele din anii 
rrecedenți. S-au obținut 2.444.000 
tone de cereale, recolta cresclnd cu 
35,8 la sută în comparație cu pe

Realizări în domeniul 
învâțâmîntului și culturii

In prezent în R. P. Bulgaria fie
care al cincilea cetățean este în
cadrat într-o formă de învățămînt, 
în timp ce în trecut rămîneau în 
afara școlii aproximativ 100.000 de 
copii care ar fi trebuit să urmeze 
învățămîntul obligatoriu.

In timp ce în trecut 27 la sută 
din localități erau lipsite de școli, 
acum nu mai există sat fără școa
lă. In Bulgaria funcționează 12.950 
de școli de toate gradele (inclusiv 
grădinițe de copii) urmate de 
1.633.030 persoane și în care pre
dau 71.313 profesori, învățători și 
educatori.

In R. P. ’ Bulgaria funcționează 
347 școli medii politehnice, 190 
școli medii tehnice frecventate de 
231.696 de elevi în care predau 
12.076 profesori fațade 91.924 elevi 
și 3.151 profesori înainte de 9 sep
tembrie 1944. In comparație cu a- 
ceastă dată numărul instituțiilor de 
învățămînt superior a crescut de 
patru ori — de la 5 Ia 20, al stu
denților — de peste 4 ori, de la 
10.169 la 48.880, iar al profesorilor 
din învățămîntul superior — de 
peste 7 ori, de la 453 la 3.570.

In prezent, în R. P. Bulgaria 
funcționează 32 teatre de stat, patru 
teatre de marionete, trei teatre de 
estradă și de dramă în limba turcă, 
12 orchestre simfonice de stat, 5 
teatre de operă, un teatru muzical. 
Numai în 1959 s-au organizat 6.292 
de concerte. In afară de aceasta 
funcționeză 12.000 colective de ar
tiști amatori din care fac parte 
300.000 persoane.

In R. P. Bulgaria există 15.186 
biblioteci de stat sindicale și știin
țifice, 128 muzee etc. An luat o 
deosebită dezvoltare activitatea edi
torială și poligrafică, inf-rmarea 
prin radio, televiziune și cinemato
grafie.

rioada 1949-1952. Cantitatea de po
rumb obținută — 1.492.600 tone re
prezintă un snor de 92 la sută față 
de perioada 1949-1952.

A crescut numărul specialiștilor 
în agricultură. In prezent există 
2.882 de agronomi și peste 24.550 
de mecanizatori (tractoriști, com- 
binieri, brigadieri').

Au avut loc transformări radicale 
și în viața țăranilor. In 1939 se nu
mărau la sate 707.080 locuințe, iar 
în 1959 — 1.211.717. A luat un 
mare avînt construcția de Clădiri 
social-culturale.

Sub îndrumarea înțeleaptă a 
P.C.B. și cu eforturile harnicilor 
țărani-cooperatori ea va continua 
să obțină victorii tot mai mari.

Aurul Zlatna —A. S. M. Alba-lulia 0—0
Primul meci din cadrul campio

natului regional de fotbal între e- 
chipele Aurul Zlatna și A.S.M. Al- 
ba-Iulia nu s-a ridicat la înălțimea 
cerințelor.

Prima repriză s-ar spune că a 
aparținut în întregime gazdelor,' a- 
cestea afacînd debordant. Datorită 
faptului că au lipsit acțiunile colec
tive și în special o concepție tac
tică de joc, toate atacurile specta
culoase ale zlătnenilor, fiind mai 
mult acțiuni personale, s-au 
destrămat «lamentabil în fața apă
rării organizate și dîrze a oaspe
ților.

In cea de a doua repriză gazdele 
slăbesc ritmul jocului, dînd posibi
litate oaspeților să organizeze ata
curi periculoase, acțiuni și faze 
clare, bazate pe combinații frumoa
se și mai ales pe un joc colectiv. 
Dacă scorul s-a menținut alb pînă

Aurul Zlatna — A. S. M.
J u n

Jucînd în deschidere, juniorii de 
la A.S.M. Alba-lulia au repurtat o 
frumoasă și categorică victorie în 
fața echipei de juniori Aurul Zlat
na, pe care au întrecut-o cu 6-1, 
practicînd un joc frumos, legat, cu 
pase precise și combinații clare fi

C. F. R. Teiuș — Dacia
Ambele echipe, se poate spune 

că au oferit publicului spectator 
un joc satisfăcător, caracterizat 
prin puterea de luptă și elanul cu 
care au luptat cei 22 de jucători 
pentru victorie. La capătul celor 90 
minute de joc, a cîștigat echipa ce
feriștilor, dîrtd. dovadă de o mai 
mare putere de luptă. Ea și-a asi
gurat victoria încă din prima re
priză, cînd conducea cu 2-0 prin 
punct le marcate de Suciu (cel mai 
bun de pe teren).

Repriza a doua se Caracterizează 
l.a început printr-o ușoară dominare 
a echipei oaspe care de altfel își 
și concretizează dominarea prin 
golul marca! de Ciobanu în min. 56.

In continuare cei ce domină sînt 
localnicii, care urcă scorul la 3-1 
în min. 65 prin Barbu.

--------------------♦♦
Etapa viitoare

Mureșul Vințul de Jos — C.F.R. 
Teiuș; A.S.M. Alba-lulia — Corvi
nul Hunedoara (rez.); Dacia Orăș
tie — Șurianul Petrești; Minerul

la sfîrșitul partidei, aceasta se da- 
torește portarului Barbu Gheorghe 
care de data aceasta s-a în
trecut pe sine apărînd goluri gata- 
făcute și salvîndu-și echipa de la- 
o înfrîngere.
'La capitolul sportivitate, trebuie 

spus că unii jucători de la gazde 
s-au dedat la durități, ceea ce a- 
dus la denaturarea jocului.

La practicarea unui joc dur a- 
contribuit în mare măsură apariția 
în tribună a unor spectatori care 
nu au nimic comun cu sportul și- 
aduc doar prejudicii morale atît e- 
chipei cît și majorității publicului 
de bună credință din comuna 
Zlatna.

Acestor manifestări trebuie să
li se pună capăt în viitor prin mă
surile ce vor fi luate de conducerea 
asociației sportive și organele lo
cale.

Alba-lulia 1 — 6 (0—4)
i o r i

nalizate prin șuturi puternice la- 
poarta adversă.

S-a remarcat cu acest prilej în
treaga echipă, care a luptat cu dîr- 
zenie și avînt tineresc pentru vic
toria bine meritată.

TOMA PETRU
------------------
Orăștie 3 — 1 (2—0)

Scorul putea fi mai mare dacă' 
unii din jucătorii echipei C.F.R. 
Teiuș nu s-ar fi complăcut în a re
zolva unele situații în mod indivi
dual (cazul lui Canija). La fet 
neinspirată a fost formula cu folo
sirea lui Rancea ca inter, post în- 
care nu a dat nici un randament.

La obținerea victoriei s-au re
marcai Suciu, Grubschi și Radu- 
de la C.F.R. Teiuș.

-------- --------------
Alte rezultate

Șurianul Petrești — Minerul 
Deva 0-9: Metalurgistul Cugir — 
Metalul Crișcior 1-0; Corvinul Hu
nedoara (rez.) — Șurianul Sebeș. 
3-1.

(11.IX.1960)
Deva — Aurul Certej; ȘurianuF 
Sebeș — Aletalurgistul Cugir; Me
talul Crișcior — Victoria Dobra 7 
Aurul Zlatna stă.

Ziua de 20 august 1960 va ră- 
mîne înscrisă pentru totdeauna în 
istoria astronauticii. Pentru prima 
oară în istorie s-a reîntors din Cos
mos pe Pămînt un conteiner spe
cial dpnținînd ființe vii.

Conteinerul s-a desprins de nava 
cosmică care l-a plasat pe orbită 
și a cărei greutate a fost de 4.600 
kg. A aterizat și nava cosmică care 
conținea un anarataj Complicat și 
variat. Exactitatea aterizării a- 
cestui corp ceresc artificial care a- 
vea pe orbită o viteză de aproxi
mativ 8 km în fiecare seCundă este 
uimitoare: devierea punctului de a- 
terizare de la cel stabilit prin calcul 
a fost de numai aproximativ 10 km.

Pe bordul navei cosmice, într-un 
conteiner special, se aflau doi clini. 
— Strelka și Belka, șobolani, șoa
reci albi, muște, semințele unor 
plante alge și ciuperci. Astfel, cea 
de-a doua navă cosmică sovietică 
este totodată și cel de-al doilea sa
telit biologic din istorie. Este inte
resantă compararea lui cu primul 
satelit biologic — al doilea sputnik 
sovietic lansat în noiembrie 1957 și 
care ducea pe bord clinele Laika. 
In mai puțin de trei ani s-a reușit 
sporirea de aproximativ 10 ori a în
cărcăturii utile a rachetei purtătoa
re ceea ce a permis lărgirea consi
derabilă a programului de cerce
tări și asigurarea posibilității ate
rizării sigure a satelitului pe Pă
mînt — posibilitate care cu trei 
ani în urmă se prezenta ca pur 
teoretică.

Cea de-a doua navă cosmică sovietică
Posibilitățile de legătură cu cor

pul ceresc artificial au crescut foar
te mult. După cum se știe, informa
țiile despre starea organismului a- 
nimaluiui. experimental se obțineau 
cu ajutorul unui sistem telemetrio 
care trimitea pe Pămînt semne ci
frate. Lăslnd la o parte faptul că 
descifrarea acestor semnale nece
sita un timp îndelungat, informa
ția astfel obținută nu putea fi des
tul de completă. Firește, datele des
pre pulsul, respirația, tensiunea ar
terială a ctinelui Laika au per
mis oamenilor de știință să aibă o 
imagine oarecare despre purtarea 
cîîneltli în timpul accelerării rache
tei purtătoare și în timpul plasării 
satelitului pe orbită. Dar observa
rea vizuală a animalelor nu era 
posibi'ă. In prezent, această posi
bilitate există — pe cea de-a doua 
navă cosmică sovietică era insta
lat un sistem de radioteleviziune 
pentru observarea animalelor. Fo
losirea acestei instalații care a trans
mis pe Pămînt imagini mobile a 
permis observarea comportării ani- 
ma'elor în timpul zborului — in 
momentele cînd nava cosmică se 
afla în zona vizibilității stațiilor de 
urmărire.

Imagin'1 a televizată împreună cu 
datele telemetrice permit specialiș
tilor din domeniul biologiei și me
dianei cosmice să obțină o imagi

ne clară despre comportarea și sta
rea organismului animalelor. Este 
știut că în timpul accelerării rache
tei purtătoare pînă la viteza stabi
lită, ființele vii de pe nava satelit 
suportă o sarcină ce se exprimă în 
creșterea de mai multe ori a greu
tății lor care, pe urmă, se schimbă 
cu starea de imponderabilitate to
tală în timpul deplasării pe orbită 
și care la rîndul său este urmată 
de o sarcină și mai mare la intra
rea în straturile dense ale atmos
ferei. Animalele sînt influențate, 
de asemenea, de vibrațiile și zgo
motul apărut în timpul plasării pe 
orbită, de ridicarea temperaturii în 
interiorul cabinei în timpul ateri
zării datorită încingerii învelișului 
venit în contact cu atmosfera etc.

Posibilitatea observării! continue 
a stării și comportării animalelor 
după terminarea zborului are o im
portanță colosală. Este foarte im
portantă, de exemplu', elucidarea 
problemei influenței exercitate de 
condițiile zborului cosmic, în spe
cial a radiațiilor, asupra eredității. 
De aceea s-au aflat pe bordul na
vei șobolani și muște care se în- 
mulțesc) foarte repede. Este intere
santă verificarea tezei după care 
starea de imponderabilitate poate 
avea urmări care apar după efec
tuarea zborului cosmic.

Cea de-a doua navă cosmică a 
efectuat o rotație în jurul Pămân
tului în 90,7 minute. Orbita ei a 
fost aproape circulară, înălțimea 
perigeului fiind de 306 km, iar cea 
a apogeului de 340 km. Lansarea 
satelitului pe o asemenea orbită a- 
propiată de cea circulară și, în 
plus, situată relativ aproape ide stra
turile dense ale atmosferei, a ne
cesitat o muncă deosebit de pre
cisă din partea sistemului de ghi
daj al rachetei purtătoare.

Inatimea orbitei primei și celei 
de-a doua nave Cosmice este oare
cum tinică pentru viitorii sateliți 
artificiali locuiți ai pămîntului. Or
bitele situate în întregime sau chiar 
parțial mai sus de 500-600 km și 
mai jos de 55.000 km, după păre
rea unor oameni de știință din di
ferite țări vor fi interzise sateliți
lor locuiți din cauza existenței în 
jurul pămîntului a două zone de 
radiații descoperite în ultimii ani 
cu ajutorul sateliților și radhetelor 
cosmice. Zborul de scurtă durată 
al oamenilor prin această zonă în 
cadrul expedițiilor în Lună sau 
Marte va fi, după cît se pare, po
sibil în cazul existenței unei pro
tecții necesare, dar viața continuă 
sau zboruri repetate prin aceasta 
reprezintă un pericol pentru viitorii 
astronauți.

In literatura științifică se găsesc 
din această cauză presupuneri cu 
privire la situarea sateliților locuiți, 
în special a stațiilor interplanetare 
de pe care se vor lansa navele spre 
planete mai jos de 500 km.. 
Mai sus de aproximativ 55.000 km 
se vor afla orbitele temporare ale 
navelor cosmice ce se întorc dirt 
călătorii interplanetare. In zona 
interzisă se vor afla numai orbitele 
sateliților automați.

Sateliții locuiți situați pe orbite- 
joase își vor pierde treptat din înăl
țime datorită contactului du atmos
fera. Vor fi necesare motoare-ra- 
chete speciale care vor ridica pe
riodic orbita satelitului. Este posi
bil că, pentru menținerea perma
nentă a orbitei se va reuși folosi
rea unui motor du funcționare con
tinuă și cu o forță de tracțiune re
dusă care să compenseze rezistența 
atmosferei. Acesta poate fi un mo
tor bazat pe schemele electrice cit 
perspectivă-motor cu ioni sau cit 
plasmă.

Aici's-au arătat doar cîteva teze 
cu o bază reală expuse în ultimii 
ani la congresele astronautice și în 
literatura științifică din diferite țări.

Ziua de azi a astronauticii, ca
racterizată în primul rînd de stră
lucita experiență sovietică legată de 
problemele zborului omului în Cos
mos, permite să nu ne îndoim de 
realizarea unor proiecte la prima 
vedere fantastice.
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