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Recoltarea cerealelor pâloase 
la timp șl iară pierderi

Galbenul auriu al holdelor ce 
cuprinde acum suprafețe tot mai în
tinse, ne vestește că vremea strîn- 
geriî recoltei în raionul nostru a 
sosit. In gospodăriile Colective, ca 
cele din Oiejdea, Teiuș, Mihalț și 
altele, unde orzul este bun de se
cerat, se lucrează de zor la recol
tarea lui și după stadiul de vege
tație a culturilor înseamnă că în 
zilele următoare recoltarea cereale
lor păioase se va desfășura din 
plin.

Acum, cînd bătălia pentru strîn- 
gefea recoltei a început, cînd grîul 
puternic înspicat promite rod bo
gat, principala sarcină care să pune 
în fața lucrătorilor de pe ogoare 
este să lupte pentru ca din noua 
recoltă să nu se piardă nici uh 
bob. La' înfăptuirea acestei impor
tante sarcini, o contribuție de sea
mă trebuie să-și aducă organizațiile 
de partid și consiliile de conducere 
din gospodăriile Colective, care au 
datoria să mobilizeze la strîngerea 
recoltei toate forțele, folosind în a- 
cest scop atît ajutorul dat de S.M.T. 
cît și forțele proprii. O atenție deo
sebită trebuie să se acorde folosirii 
pe scară cît mai largă la strîngerea 
grînelor, acolo unde terenul permi
te, a combinelor, care pe lîngă fap
tul că sînt deosebit de economicoase 
pentru producători, asigură strîn
gerea recoltei într-un timp scurt și 
fără pierderi.

Un factor important care contri
buie la obținerea celor mai bune 
rezultate în campania de strîngere 
a recoltei, îl constituie mînuirea și 
folosirea cît mai judicioasă a mași
nilor. Dacă în acest scop S.M.T.- 
ul a instruit temeinic batozarii și 
coșarii, tot interesul trebuie să-l 
dovedească, de asemenea — împre
ună cu conducerile gospodăriilor co
lective — și pentru instruirea mî- 
nuitorilor de secerători-legători și 
mînuitorii de la combine, asigurînd 
astfel o bună funcționare a mași
nilor, tot timpul.

Pentru a obține cele mai bune re
zultate la strîngerea recoltei, este 
deosebit a important a se cunoaște 
timpul precis cînd trebuie să se 
facă această lucrare, deoarece in
trarea mașinilor în lan nu se poate 
face oricînd, ci atunci cînd se stabi
lește momentul optim de recoltare, 
li■■ această privință, inginerii și teh
nicienii agronomi sînt datori să ho
tărască cu competență data înce
perii secerișului, pentru fiecare cul
tură și parcelă în parte.

In centrul atenției comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare de la 
comune și a conducerilor unităților 
agricole socialiste, trebuie să stea 
în aceste zile amenajarea și orga- 
ganiza'rea în cele mai bune condi- 

.ținui a ariilor, a rezolvării cît 
jna grabinc a problemei spa-, 
țiului de depozitare a cerealelor. 
Deosebită preocupare trebuie să do
vedească în acest sens conducerile 

;gospodăriilor colective din Mihalț, 
Galda de Jos, Sîntimbru, Galtiu și 
altele, precum și comitetele execu
tive ale sfaturilor populare respecti
ve, care trebuie să grăbească asi
gurarea de încăperi corespunzătoa
re pentru depozitarea recoltei.

Asigurarea unei semințe de caii-

tate trebuie să constituie o grijă 
deosebită pentru toate unitățile a- 
gricole socialiste din agricultură, 
deoarece numai așa se poate asi
gura o continuă sporire â produc
ției la hectar. De aceea tot intere
sul trebuie să acorde gospodăriile 

■ colective grîului pentru sămînță cu 
productivitate sporită, din loturile 
semincere și cele din loturile recu
noscute în acest scop. Atest grîu 
trebuie să se treiere și să se depo
ziteze separat, acordîndu-se toată 
grija, buni condiționări a acestuia.

Odată cu strîngerea la timp și 
fără pierderi a recoltei de cereale 
păioase din acest an trebuie să ne 
gîndim de pe acum și la recolta a- 
nului viitor, dînd toată atenția ară
turilor adînci de vară.

De aceea printre clăi sau după 
transportatul cerealelor păoase la 
arie, lucrare care trebuie să se 
facă la trei-patru zile de la seceriș, 
cu ajutorul S.M.T. sau cu forțele 
proprii trebuie să se execute 
arătură la adîncimea de 30 cm, ași- 
gurînd o bună pătrundere și păs
trării apei în sol, precum și con
diții bune de dezvoltare viitoarelor 
plante.

In campania de recoltare, tot in
teresul trebuie să acorde organele 
de partid și de stat de la comune 
asigurării fondului central de pro
duse agricole a statului. In acest scop 
în centru! atenției trebuie sa stea 
preluarea cerealelor, contractate și 
cele cuvenite pentru muncile S.M.T., 
direct de la arie.

Un rol deosebit de important în 
asigurarea succesului deplin în cam
pania agricolă de vară îl au orga
nizațiile de partid. Cu cît activita
tea poltică și organizatorică ce se 
desfășoară în rîndul mecanizatorilor 
din Ci.A.S. și S.M.T., al colectiviș
tilor și în rîndut tuturor celor 
muncesc în agricultură va fi 
vie, cu atît munca de recoltare 
va desfășura mai repede 
bine, iar rezultatele vor fi 
bune.

Oameni ai muncii de pe
Luptînd pentru asigurarea succesu
lui deplin în muncile agricole din 
campania de vară, la îngrijirea cul
turilor, la recoltări, treieriș și ară
turi adînci de vară, aduceți o largă 
contribuție la asigurarea plinii oa
menilor muncii, la înfăptuirea im
portantelor sarcini trasate de Direc
tivele celui de-al III-lea Congres al 
partidului.
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Spre noi succese in industrie și agricultură2.800 kg orz la hectar
Munca harnică a colectiviștilor 

din Cistei este răsplătită cu rod 
bogat.

De pe primele 7 hectare de orz 
recoltate cu combina, colectiviștii 
au obținut o producție medie de 2.800 
kg la hectar, Pe celelalte 28 hec
tare, din această cultură cultivată 
în teren în pantă și pe care. colec
tiviștii o recoltează cu secerile, re
colta se întrevede a fi și mai bună.

Coresp. NICOARA IOAN

Cu planul semestrial îndeplinit

Atelierul central „Ardealul"
Intensificînd întrecerea 

și folosind din plin timpul 
colectivul de muncă de la 
central de reparații „Ardealul" din 
Alba-Iulia a reușit ca pînă la data 
de 26 iunie să-și îndeplinească sar
cinile de plan de pe primul semes
tru al anului.

Și, pe lîngă faptul că lucrările

socialistă 
de lucru, 
Atelierul

e-

xecutate la acest atelier sînt de cea 
mai bună calitate, muncitorii . de 
aici au realizat și importante eco
nomii la prețul de cost. Față de an
gajamentul lor de a realiza 180.000 
lei economii pe întregul an, 
realizat pînă la 
220 de mii lei.

Cele mai bune 
ținut în această 
de mașini-unelte
nistul Cîndea Cornel, brigada 
mecanici condusă de comunistul Jo- 
san Manole și brigada anexă con
dusă de comunistul Ppp Iosif.

ei au
1 iunie a.c. peste

rezultate le-au ob- 
perioadă, brigada 

condusă de comu- 
de

Autobaza 
de transporturi

Ș' 
tot

ce 
mai

se 
mai 
mai

ogoare!

IN CLIȘEU: Un grup de muncitori fruntași de la Atelierul de zonă 
C.F.R. Alba Itilia

Solemnitatea înmînării Medaliei Jubiliare

,jTU uu ani uu iu imnului uu i

In ziua de 25 iunie a.c., la Sfa
tul popular raional a avut loc so
lemnitatea înmînării Medaliei Jubi
liare „40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din ftomînia" 
unor activiști de partid și de stat 
care și-au adus o contribuție în
semnată în munca de partid și de 
stat. La solemnitate au luat parte 
tov. Ștefan Boureanti, prim-secretar 
al Comitetului raional de partid,

Ion Mărginean și Vasile Farcaș, se
cretari ai Comitetului raional de 
partid, Grigore Mureșan, președin
tele comitetului executiv al sfatu
lui popular raional.

După citirea Decretului Consiliu
lui de Stat al R.P.R., tov. Grigore 
Mureșan a înmînat Medalia Jubi
liară „40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia 
unor activiști de partid și de stat.

In întrecerea socialistă pe care 
o desfășoară pentru îndeplinirea și 
depășirea angajamentelor luate, co
lectivul de muncitori de la Autoba
za de transporturi din Alba-Iulia a 
înregistrat de curînd un frumos și 
binemeritat succes. La data de 17 
iunie, acest harnic colectiv și-a rea
lizat și depășit sarcinile de plan pe 
primul semestru în proporție de 
102,3 la sută la tone km convențio
nali, 103,3 la sută la tone km netto 
și 115,7 la sută la tone km trans
portate.

La acest frumos succes se mat 
adaugă apoi și rezultatele obținute 
în utilizarea capacității parcului de 
mașini. De pildă, în lunile aprilie 
și mai coeficientul de utilizare a 
mașinilor a fost realizat în propor
ție de 10_£și respectiv 102 la sută.

la OKD.NBA ♦ flprQV|zionarea populației cu legume și fructe
Una din sarcinile deosebit de im

portante ce stă în această perioadă 
în fața organelor comerciale, a 
sectorului achiziții și valorificări din 
cadrul cooperației de consum din 
raion este asigurarea aprovizionării 
populației cu legiune și fructe mai 
multe și de calitate mai bună.

Analizînd modul în care se înde
plinește această importantă sarcină, 
cum se preocupă organele răspun
zătoare și conducerile gospodăriilor 
colective de traducerea ei în viață, 
se constată că față de trecut lucru
rile s-a îndreptat, că populația este 
mai bine aprovizionată cu legume 
și fructe. In baza contractelor în
cheiate, unitățile socialiste din agri
cultură livrează unităților de des-

facere a legumelor și fructelor pro
duse mai multe și de calitate mai 
bună. Gospodăriile colective din Te
iuș, Mihalț, Cistei și altele au li
vrat pînă în prezent prin unitățile 
cooperației însemnate cantități de 
ceapă, ridichi, gulii și alte legume. 
In următoarele zile, spre magazi
nele de desfacere vor porni sortimen
te și mai variate de legume. De ase
menea, un 
este grija 
conducerea 
asigurarea 
bune de desfacere.

Cu toate aceste rezultate aprovi- 
a 

în

fapt ce trebuie remarcat 
deosebită dovedită de 

U.R.C.C. Alba pentru 
unor condiții cît mai

De curînd la parcul de mașini și tractoare — S.M.T. Alba-Iulia 
s-a adăugat un nou lot de tractoa re.

zionarea cu legume și fructe 
populației din orașul nostru și 
special din Zlatna rămîne încă de
ficitară în raport cu cerințele. La 
Zlatna, de pildă, volumul de legu
me ce se trimite, nu numai că este 
mult prea mic față de cerințe, dar 
lipsește varietatea de sortimente. Și 
acest lucru e valabil și la Alba-Iu- 
lia. In unitățile de desfacere întil- 
nești apoi unele legume de calitate 
necorespunzătoare, recepționate cu 
ușurință. Trebuie arătat apoi că o 
lipsă gravă se manifestă în direcția 
aprovizionării cu fructe de sezon. A 
fost în acest an o recoltă destul de 
bogată de cireșe, s-au copt perele 
și alte fructe. In unitățile de desfa
cere ale U.R.C.C. însă asemenea 
fructe le-ai găsit o dată sau de 
două ori. Și lipsa pornește în pri
mul rînd de la serviciul de valo
rificări al U.R.C.C., care deși dis
pune de un mare număr de achizi-

tori în comune, sau cadre din uni
tățile de desfacere, nu a activizat 
această forță spre a se preocupa 
într-o măsură mai mare de achizi
ționarea unui volum sporit de fruc
te.

La aprovizionarea populației cu 
legume și fructe din abundență un 
rol deosebit de important îl au gos
podăriile colective din raion și în 
special acele gspodării care î*n pro- 
f Iul lor au dezvoltată ramura legu- 
miculturii, ca Micești, Cistei, Teiuș, 
Mihalț, Vințul de jos și altele. Și, 
ce e drept, multe din aceste gospo
dării au ținut să-și respecte anga
jamentele contractuale, predînd uni
tăților cooperației legume de înda- 
dă ce le-au recoltat.

Se mai manifestă însă din partea 
unor conduceri de gospodării ten
dința dăunătoare de a nu respecta 
contractele încheiate, de a preda 
produse de calitate slabă, după ce 
cele de calitate bună au fost des
făcute direct pe piață de gospodării. 
Așa au procedat, de pildă, condu
cerile gospodăriilor colective din 
Oiejdea, Obreja și altele. Gospodă
ria electivă din Micești, de pildă, 
deși are contract spre a livra 
U.R.C.C.-tilui o mare cantitate de 
castraveți din producția recoltată, 
pînă acum n-a predat nici un kilo
gram. De asemenea, gospodăria co
lectivă dn Oiejdea, nerecoltînd la 
timp ridichile, a livrat U.R.C.C.-ului 
ridichi de o calitate necorespunză-

„Iprodcoop1
Datorită muncii pline de avînt și 

conștiinciozității întregului colectiv 
de muncitori, la „Iprodcoop“-Alba 
Iulia s-a sărbătorit în ziua de 28 
iunie a.c. un important eveniment. 
Planul producției globale pe primul 
semestru a anului a fost realizat și 
depășit, pînă la acea dată, în pro
porție de 125 la sută.

Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut în muncă, precum și la reali
zarea celor 51.000 lei economii la 
prețul de cost, peste angajamentul 
luat pe semestru, muncitorii Hăr- 
mănaș Nichifor, lancu loan, Roșea 
Florian, Dadeș Victor, Voicu Mi
hai, Drăghici Traian și alții.
--------------------- ----------------------—

Ălba-Iulia

Prășitul porumbului
trebuie să fie in centrul a- ss 
tenției lucrătorilor din agri- £ 
cultură. rfj

(Continuare în pag. 4-a)

g In zadar socotiți porumbul ® 
ba cu norii, ba cu apa, E 

® dacă nu aplici metoda g
socotitului ... cu sapa

El



CARNET CULTURAL

Toată, atenția propagandei prin conferințe
Propaganda prin conferințe este 

un mijloc important în ridicarea ni
velului cultural al oamenilor mun
cii, de mobilizare a lor la îndepli
nirea hotărîrilor partidului și gu
vernului. Cu ajutorul conferințelor 
sînt explicate pe larg evenimentele 
politice interne și internaționale, se 
propagă cunoștințele științifice și 
agricole. iDe aceea, colectivele de 
muncă ale căminelor noastre 
culturale sînt chemate să acorde 
toată atenția acestei forme de edu
care a maselor, manifestînd 
interesul în munca de creșterea nu
mărului de conferințe expuse 
mai cu seamă, pentru sporirea efi
cienței propagandei prin conferințe. 
Și eficiența conferințelor crește cu 
atît mai mult cu cît ele sînt ținute 
regulat și actualizate, atunci cînd e 
cazul, cu probleme concrete ale sa
tului sau comunei respective.

Majoritatea celor ce țin conferințe 
se străduiesc să localizeze conferin
țele primite de a Direcția Generală a 
Așezămintelor Culturale din M.I.C., 
de la Direcția de Propagandă și 
Presă a Ministerului Agriculturii, 
S.R.S.C., etc., să le îmbogățească 
cu exemple și fapte petrecute în sa
tele lor, pentru ca acestea să aibă 
o mai mare eficacitate, să-și atingă 
cu adevărat scopul de educare mul
tilaterală a oamenilor muncii. Acest 
lucru l-a asigurat cu succes colec- 
tive'e de muncă ale căminelor cul
turale din Stremț, Meteș, Ampoița 
și alte multe colective din comunele 
raionului nostru. Și mai mult decît 
atît, tovarășii care țin conferințe 
de la căminul cultural din I- 
ghiu, bunăoară, pe lîngă cele 38 
de conferințe ținute în fața țărani
lor muncitori a elaborat pe plan lo
cal, de la începutul anului și pînă 
în prezent încă 9 conferințe. Temele 
alese de acest colectiv, ca „Pregă
tirea semințelor și însămînțările , 
„Contribuția femeilor la transforma
rea socialistă a agriculturii și al
tele, au avut mare eficacitate in 
rîndul auditorilor, au concurat mult 
la bunul mers al treburilor comunei 
și au fost primite de cei aproape 
5.000 auditori cu deosebit interes.

Dacă despre colectivul de 
mu că de la căminul cultural din 
Ighiu, de la Șard, Stremț și alte 
comune se poate spune acest lucru, 
nu același lucru se poate spune des
pre cel de la Vințul de Jos și altele 
din raion, în atenția cărora n-a o- 
cupat un loc de frunte elaborarea 
de conferințe pe plan local sau ac
tualizarea cu răspundere a ce or 
primite de la centru.

La Vințul de Jos s-au ținut, ce e 
drept, conferințe. Dar răul mare a 
fost că ele nefiind actualizate, au 
avut un caracter general, care n-a 
stîrnit interesul ca atunci cînd ar 
fi fost actualizate, legate de viața

tot

Și.

satului, a gospodăriei colective de 
aici. Și apoi prelucrarea și expune
rea în mod formal a unor confe
rințe, lipsa conferințelor elaborate 
pe plan local își are rădăcina și în 
slaba activitate a unor membri din 
colectivul de conferențiari.

Afară de aceasta, se observă la 
unele colective ale căminelor cul
turale tendința de a însărcina cît 
se poate alte persoane de a ține 
conferințele sosite astfel unii mem
bri ai colectivelor n-au ținut nici 
o conferință de 
de zile.

La Vințul de 
cei 15 membri 
muncă numai 
ferințe, restul tovarășilor n-au ținut 
nici una de la începutul anului și 
pînă în prezent. Se pune în mod 
firesc întrebarea: Cum se pot oare 
împăca tovarăși ca Bulbucan A- 
vram, Danciu Lucreția, Oancea Sul
tana, Singalevici 
faptul că în acest 
o conferință? E 
așteaptă răspuns.

Față de lipsurile ce se mai mani
festă în activitatea unor con
ferențiari vor trebui luate mă
suri de îndreptare. îndrumați de 
către comitetele comunale de partid, 
tovarășii ce țin conferințe vor tre
bui să elaboreze scurte expuneri sau 
conferințe, prin conținutul cărora 
să vină în ajutorul campaniilor 
gricole, în sprijinul acțiunilor 
treprinse în comuna respectivă, 
asemenea, comitetele executive 
sfaturilor populare, împreună cu 
rectori' de cămine culturale, au o- 
bligațiunea de a analiza periodic 
activitatea colectivelor căminelor 
culturale, de a le îndruma și sprijini 
în muncă. Numai așa scopul pentru 
care au fost create aceste colective 
va fi atins, numai așa activitatea 
lor va fi cu adevărat rodnică.

mai bine de- un an

Jos, de pildă, 
ai colectivului 
8 au ținut

din 
de 

con-

Pavel și alții cu 
an n-au ținut nici 
o întrebare ce-și

a- 
în- 
De 
ale 
di-

Vești de la corespondențiCu elanul caracteristic tineretului
Sala căminului cultural din Șard 
găzduit duminica trecută fazaco-a 

munală a concursului cultural-spar- 
tiv al tineretului. Buna pregătire a 
artiștilor amatori, precum și preo
cuparea activiștilor culturali din 
cele două sate — Șard și Micești — 
care au luat parte la 
au concurat mult la buna reușită 
a spectacolelor date.

De o binemeritată 
bucurat astfel cele două brigăzi ar
tistice de agitație, ale șerdenilor și 
miceștenilor, echipele de teatru ale 
celor două sate, precum și soliștii 
vocali care au prezentat spectatori
lor programe pe teme bine orientate 
și interpretate cu mult talent.

Nici pe terenul de sport tinerii din 
cele două sate n-au fost mai pre
jos. Echipele de volei care și-au 
disputat întâietatea, echipele de tră
gători cu pușca, precum și ceilalți' 
atleți, au dovedit cu ocazia concur
sului o bună pregătire fizică și to
todată o vădită ambiție de a obține 
rezultate cît mai frumoase.

Rezultate frumoase au obținut în 
general toți tinerii participanți la 
concurs, însă printre cei mai buni 
au fost utemiștii Pădurean Dorin, 
Beldean Marin și alții care, dato
rită bunelor lor rezultate, vor re
prezenta la fazele următoare ale 
concursului tineretului cele două sate.

PUICAN ANDREI

acest concurs,

apreciere s-au

Creștem animale
înființată în acest an, gospodă

ria noastră colectivă din Beldiu, cu 
specific cerealier, acordă în același 
timp toată importanța și creșterii a- 
nimalelor.

Sprijiniți de stat cu credite pe 
termen lung, noi am dezvoltat o

Colectivistul Cîrrtpean Jacob din G.A.C. satul Beldiu, pe drept cu- 
vînt se poate mîndri cu tineretul bovin crescut de el.

Concursul gazetelor de perete
In numărul său din 3 iunie a.c., 

ziarul „Drumul socialismului" a pu
blicat chemările colectivelor de re
dacție ale gazetelor de perete „Fur- 
nali'stnl" de la Combinatul siderur
gic Hunedoara și G.A.C. „6 Mar
tie" din Cîlnic, raionul Sebeș, că
tre toate colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete' din regiunea 
noastră, pentru a participa la con
cursul organizat de redacția zia
rului.

Aceste chemări au fost primite 
cu viu interes de colectivele de re
dacție ale gazetelor de perete din 
raionul nostru. Dezbătând și anali- 
zînd obiectivele publicate în ziar, 
multe colective de redacție și-au 
propus să participe la concurs. 
Printre acestea amintim colectivele 
de redacție ale gazetelor de perete 
de la U.M.C. Zlatna>, I.I.L. „Ho- 
ria“ din Alba Iulia, G.A.C. Cistei, 
Mihalț, Micești, Oiejdea, Șard și 
altele. In răspunsurile lor, colecti
vele de redacție și-au propus să 
muncească în așa fel ca gazetele 
de perete să contribuie prin mate
rialele ce vor fi publicate la mobi
lizarea colectivelor de muncă pen
tru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor economice ce le stau în față.

Pentru a sprijini activitatea ga
zetelor de perete, redacția ziarului

„Steaua roșie" . a organizat consfă
tuiri cu colectivele de redacție ale 
gazetelor de perete pe centre de 
comună.

Din experiența cîștigată cu oca
zia altor concursuri ce au fost or
ganizate și s-au desfășurat în ca
drul regiunii noastre reiese că pen
tru obținerea celor mai bune rezul
tate se cere o preocupare mai mare 
din partea organizațiilor de bază 
și comitetelor de partid pentru în
drumarea și sprijinirea muncii or
ganelor lor de presă. De aceea, de 
la începutul concursului vor trebui 
luate o seamă de măsuri.

Astfel, mai sînt unele organizații 
de bază din G.A.C. care nu au ga
zete de perete. Aceasta face ca or
ganizațiile de bază să fie lipsite de 
un mijloc puternic în munca lor de 
mobilizare a maselor, de îndrumare 
a lor, de combaterea anumitor lip
suri etc. Pentru aceasta este nece
sar să se ia urgente măsuri de 
către comitetele de partid pentru a 
se confecționa gazeta rle perete.

Se știe că fiecare ga-zetă de pe
rete are un colectiv de 
se ocupă de apariția 
gazetei. In marea lor 
gazetele de perete din 
tru au formate aceste
Sînt însă unele gazete de perete,

redacție care 
regulată a 

majoritate, 
raionul nos- 

colective.

Curată neglijenta
Cînd în întreaga țară zeci și sute 

de mii de tineri și vîrstnici se stră
duiesc să colecteze și să expedieze 
turnătoriilor patriei cît mai mult 
metal vechi, din neglijența și nepă
sarea unora, în curtea Bazei co
merciale interraionale din Alba Iu
lia zace neridicată de mult timp o 
mare cantitate de fier vechi.

Acest fier vechi — cîteva tone — 
rămas în urma lucrărilor ce le-a 
xecutat T.R.C.H. — Șantierul

e-
5

Alba Iulia la moara „Nicolae Băl- 
cescu" s-ar părea că nu mai inte
resează pe nimeni acum. Cei de la 
Șantierul 5 spune că n-au 
pentru transportul lui, cel de 
I.C.M. zic că n-au vagon, și-n 
Iul acesta fierul rămîne pe loc.

Nu cred, oare, tovarășii de 
Șantierul 5 că ar fi timpul să cla
rifice odată această problemă?

CREȚIU IOAN

Strada și-a schimbat fata
In urmă cu cîteva zile, pe strada 

Nicolae Cristea din Alba Iulia se 
putea vedea o mare animație. La 
chemarea deputaților, toți locuitorii 
străzii, vîrstnici, tineri, femei, au 
răspuns pînă la unul, s-au prezen
tat cu lopeți, tîrnăcoape, 
pentru a nivela drumul, a i 
adînci șanțurile.

Snre seară lucrul a fost

, bîrlețe 
curăța și

terminat.

bani 
la 

fe-

la

Locuitorii străzii Nicolae Cristea 
pot fi mîndri acum de strada lor. 
Prin munca tuturor înfățișarea 
străzii s-a schimbat, gropile au fost 
astupate, șanțurile au fost desfun
date și adîncite. Și azi, printre mul
tele străzi cu care locuitorii orașu
lui se mîndresc, face parte și stra
da Nicolae Cristea.

BIMBEA VIOREL

Avansați în muncile agricole
favorabilFolosind din plin timpul 

muncilor agricole, colectiviștii din 
Teleăc au reușit să avanseze mult 
cu lucrările de întreținere a cultu
rilor. Astfel, în momentul de față, 
harnicii colectiviști au terminat în 
întregime prima prașilă la toate cul
turile, iar pe cele 70 hectare de po-

din matcă proprie
fermă zootehnică, cumpărînd 20 de 
vaci și 10 vițele. Din matcă proprie 
am realizat în același timp 4 vi
țele. Acum cînd avem vaci cores
punzătoare, cu o productivitate ri
dicată, noi sîntem hotărîți să spo
rim continuu ferma de vaci.

Punînd accent pe sporirea numă
rului de bovine din matcă proprie, 
am hotărît ca în viitor să creștem 
toate vițelele rezultate din prasilă 
nroprie și să ajungem ca în urmă
torii ani să depășim cifra de 
vaci.

Ținînd seamă că în creșterea 
malelor totul depinde de felul 
acestea sînt îngrijite, noi am 
partizat la ferma de vaci colecti
viști pricepuți și cu multă dragoste 
de animale. De asemenea, pentru 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune în sectorul zootehnic, îngriji
torii noștri de animale au fost șco
larizați, urmînd un scurt curs de 
pregătire, însușindu-și prețioase cu
noștințe profesionale.

RADU GHEORGHE 
vicepreședintele G.A.C.-Beldiu

rumb au executat în proporție de 
90 la sută și cea de-a doua prașilă.

Concomitent cu aceste lucrări, co
lectiviștii din Teleac au acordat a- 
tenția cuvenită și reparării utilaje
lor necesare transportului noii re
colte.

Printre fruntașii în muncile agri
cole și la repararea utilajelor *îse 
numără colectiviștii Magda Ion, 
Iancu Ion, Petrașcu Nichifor și 
mulți alții.

HAȚEGAN ALEXANDRU

In librarii

100

ani-
cum

re-

puține la număr, care din anumite 
motive au descompletate colectivele 
de redacție. Acolo unde sînt aseme
nea aspecte, organizațiile de bază 
trebuie să treacă de îndată la com
pletarea lor.

Colectivele de redacție vor trebui 
să desfășoare activitatea pe baza 
unui plan de muncă în care să pre
vadă data cînd va apare noua edi
ție a gazetei de perete (recomandat 
este să apară din zece în zece zile), 
ce teme vor fi tratate în materialele 
ce vor fi publicate. Aceasta, bineîn
țeles, legat de locul de muncă.

In industrie accentul mare va 
trebui pus pe calitatea produselor, 
pe folosirea integrală a capacității 
de lucru a mașinilor, extinderea me
todelor înaintate de muncă ele. In 
gospodăriile colective gazetele de 
perete vor trebui să trateze pro
bleme legate de mărirea producției 
la hectar, pe dezvoltarea sectorului 
zootehnic și în general pe întărirea 
economico-organizatorică a gos
podăriilor colective.

Va trebui înlăturată din practica 
unor colective de redacție ale gaze
telor de perete de a trata în mate
rialele publicate probleme generale. 
In articolele ce vor apare să fie 
oglindită activitatea colectivelor de 
muncă, să fie extinsă experiența po
zitivă. In același timp, prin mate- 
rale critice vor trebui combătute 
lipsurile în muncă. Va trebui avut 
în vedere ca la gazetele de perete

Literatură agrozootehnică
A. GHIULA. — Asolamentul a- 

gricol cerealier (importanță, 
întocmire și aplicare).
20 pag. — 6,55 lei

Ed. Agrosilvică 
I. MAXIM, Fl. CIOBANU, L. 

POP, M. OPREAN. — Me
tode de punere în cultură a 
nisipurilor din R.P.R.
136 pag. — 2,75 lei.

Ed. Agrosilvică 
C. V. OPREA, I. CIAGLIC și 

alții. — Transformarea săra
turilor în terenuri bune pen
tru cultură.
144 pag. — 4,30 lei.

Ed. Agrosilvică
Știință și tehnică pe 

înțelesul tuturor 
Colecția S. R. S. C.

I. M. ȘTEFAN. — Adevărul des
pre năluciri.

Beletristică
G. TOPIRCEANU. - 

sele și triste și 
Col. „Biblioteca 
nr. 63.
368 pag. — 5,00

- Balade ve- 
alte poezii, 
pentru toți"

ai

sus, 
le-

să nu apară materiale despre si
tuația internațională, întrucît aces
tea sînt publicate în presa centrală 
și locală.

Colectivele de redacție ale gaze
telor de perete vor trebui să mun- 
cască în așa fel ca la scrierea ma
terialelor ce vor fi publicate să 
participe un larg colectiv; ântrenîn- 
du-se cît mai mulți fruntași în pro
ducție, ingineri, tehnicieni, colecti
viști fruntași și alți oameni 
muncii.

In afară de cele arătate mai 
se mai ridică și alte probleme
gate de munca colectivelor de re
dacție ale gazetelor de perete ca: 
apariția regulată, materialele publi
cate să fie scrise citeț, pentru a 
putea fi citite, să fie combative, mo
bilizatoare. Trebuie urmărită, de 
asemenea, eficacitatea articolelor 
publicate, adică să se urmărească 
care sînt rezultatele, mai ales a 
materialelor care critică anumite 
lipsuri.

Concursul gazetelor de perete 
constituie un bun prilej de stimu
lare a activității colectivelor de re
dacție și de aceea trebuie să i se 
acorde toată atenția atît din partea 
organizațiilor de bază cît și din 
partea comitetelor de partid. De a- 
ceea, acestea vor trebui să anali
zeze ce s-a făcut pînă în prezent și 
ce mai este de făcut în continuare, 
pentru ca în cadrul concursului să 
se obțină rezultate cît mai bune.

lei.
Ed. pentru literatură 

V. EM. GALAN. — De la potop 
încoace, ediția a 11-a, po
vestiri 100 pag. — 4,70 lei : 
8,90 lei cartonat.

Ed. tineretului



VIAȚA DE PARTID

Pentru ca lucrul să meargă și mai bine îngrijirea culturilor nu trehuie slăbită
Acum, la sfîrșit de semestru, în 

■toate secțiile Uzinelor Metalo-Chi- 
mice Zlatna domnește entuziasmul 
unui bilanț încheiat din nou cu re
zultate rodnice. La metalurgie, la 
ateliere, la chimie, peste tot grafi
cele arată că sarcina primului se
mestru a fost îndeplinită și depă
șită, că produsele fabricate sînt de 
cea mai bună calitate și că econo
miile la prețtd de cost realizate 
pînă în prezent sînt de peste 285 
de mii lei. Secția metalurgică a ra
portat că încă la 18 iunie și-a în
deplinit sarcinile de plan pe primul 
semestru al anului.

Secția A. din cadrul sectorului chi
mic al U.M.C. Zlatna a raportat și ea 
încă de la 22 iunie că, sub îndru
marea organizației de bază comu
niștii, toți muncitorii, desfășurînd 
cu avînt întrecerea socialistă și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe pri
mul semestru. Un rezultat cu care 
pe bună dreptate, întregul colectiv 
se poate mîndri.

Acum secția cu întreg utilajul va 
intra în reparație capitală. S-ar 
putea crede că perioada reparației 
e o perioadă fără prea mare preo
cupare pentru cei din colectivul 
secției. Lucrurile însă nu se prezin
tă așa. Din contră, efectuarea repa
rației capitale la întreaga fabrică, 
asigurarea unei funcționări pe timp 
nu mai puțin de un an înseamnă 
răspundere, multă răspundere în 
efectuarea fiecărei lucrări. Și comu
niștii din secție sînt în primul rînd 
ei aceia care și-au luat asupra lor 
această mare răspundere de a-și a- 
duce întreaga contribuție la efectua
rea reparațiilor de cea mai bună 
calitate. Organizația de bază din 
secție, sub directa îndrumare a 
comitetului de partid din uzină și 
personal a tov. secretar Aurel Cîm- 
pean, a luat în această direcție o 
seanță de măsuri importante.

Pentru ca întreaga masă de co
muniști să-și poată aduce contribu
ția la bunui mers al lucrărilor de 
reparații, organizația de bază a 
hotărît să țină o adunare generală 
deschisă, în care pe lingă analiză 
felului cum s-a muncit din 1960 și 
pînă în prezent să se dezbată te
meinic posibilitățile și condițiile ac
tuale pentru luarea unor asemenea 
măsuri care să asigure desfășura
rea muncii în secție în condiții și 
mai bune. Șeful secției A., tov. ing. 
Aurel Gușat, a prezentat în cadrul 
adunării comuniștilor un referat în 
care s-au scos în evidență atît re
zultatele cît și lipsurile, care au e- 
xistat de la reparațiile din 1960 și 
pînă în prezent. Au luat apoi cu
vîntul multi participanți la adunare. 
Unii au criticat faptul că au existat

Cea de a II-a sesiune a Sfatului popular raional
In ziua de 25 iunie a.c. s-au des

fășurat lucrările celei de-a II-a se
siuni a sfatului popular raional. Se
siunea a analizat felul cum a mun
cit Comitetul executiv al Sfatului 
popular al raionului Alba pentru 
aplicarea H.C.M. Nr. 299/1958, pri
vind electrificarea satelor.

Raportul prezentat de tov. Drîm- 
bărean Mitrofan, vicepreședinte al 
sfatului popular raional, după ce 
arată grija partidului și guvernului 
pentru electrificarea satelor, scoate 
în evidență preocuparea comitetului 
executiv pentru ducerea la îndepli
nire a acestei importante sarcini. 
Pentru aceasta s-a întocmit plan de 
măsuri, s-au luat măsuri organiza
torice pentru mobilizarea masei de 
cetățeni și participarea acestora la 
lucrările de electrificare, obținîndu- 
se rezultate deosebite.

Dacă la sfîrșitul anului 1957, se 
arată în raport, existau în raionul 
nostru doar 3 localități rurale elec
trificate, astăzi numărul lor a cres
cut mult. In ultimii ani s-au elec
trificat din fonduri centrale și cu 
contribuția cetățenilor satele Mi
halț, Cistei, Obreja, Tibru, Cricău, 
Almașul Mare, Ighiu, Sard. Micești, 
Oarda de Jos, Bucerdea, Gailda de 
Jos, Țelna și Sîntimbru și sînt în 
curs de electrificare satele Totoi și 
Vurpăr. De asemenea, s-au executat 

unele defecțiuni în ce privește in
troducerea mecanizării, alții au pus 
accent pe calitatea produselor. Cel 
mai important lucru a fost însă că 
în cadrul adunării comuniștii au a- 
jutat concret munca, făcînd o seamă 
de propuneri deosebit de importante 
pentru buna desfășurare a muncii 
pe viitor.

Așa, de pildă, în cadrul adunării 
tov. Pușcău Gheorghe a propus că, 
dat fiind unele constatări făcute în 
timpul desfășurării producției, se cere 
să se treacă la verificarea unor re
zervoare de la instalații, în timp 
ce tov. Șulea Petru a arătat unele 
defecțiuni la vetre, propunînd toto
dată repararea lor și fixarea de ta
blă în fața ușilor. Numeroase pro
puneri au făcut și alți tovarăși ca 
Kiraly Simion, Ârdean Nicolae, Bi- 
bolar Adrian și alții. Comunistul 
Ștefan Zaharie^ de pildă, a propus 
să se monteze un troliu la cuptor 
pentru ridicarea brațelor.

In baza tuturor propunerilor fă
cute în cadrul adunării, organizația 
de bază a îndrumat conducerea sec
ției să-și întocmească un plan de 
muncă, care să cuprindă toate mă
surile juste ce pot fi îndeplinite. A- 
cest plan a și fost întocmit, /treci n- 
du-se la înfăptuirea lui. Mai mult, 
orientîndu-se just, biroul organiza
ției de bază a repartizat o serie de 
sarcini, privind buna desfășurare a 
lucrărilor de reparații, pe fiecare 
comunist. De asemenea, în vederea 
terminării reparațiilor înainte de 
termen și efectuarea lor de cea mai 
bună calitate, biroul organizației de 
bază a cerut sprijinul comuniștilor 
de la ateliere. Și nu încape îndo
ială că-1 va primi.

Incepînd de mîine, Secția A. va 
intra în reparația periodică capita
lă. Nu e ceva ce nu merită întrea
ga atenție. Nu! In cadrul repara
ției vor trebui efectuate asemenea 
lucrări îneît să se asigure apoi 
funcționarea pe timp de un an, fără 
întreruperi a întregii instalații. Se 
mai pune apoi problema scurtării 
termenului de reparație, mai ales 
că în cadrul angajamentelor luate 
secția și-a propus să dea în acest 
an peste plan 250 tone produse. Ho- 
tărîrea comuniștilor de aici însă e 
o chezășie că toate aceste sarcini 
vor fi îndeplinite cu succes, că la 
fel ca și în alte dăți membrii și can- 
didații de partid din cadrul secției, 
toți muncitorii, sub conducerea or
ganizației de bază vor ști să-și țină 
cuvîntul dat. Și toate acestea în 
dorința sinceră ca lucrul să meargă 
și mai bine.

lucrări de extinderea rețelei, siste
matizări și modernizări, lucrări de 
iluminat public și de electrificarea 
ariilor. Din fonduri centrale s-au e- 
xeCutat lucrări de reparații la rețe
lele de curent electric în localitățile 
Teiuș, Vințul de Jos și Sibișeni.

Din raport a reieșit faptul, lucru 
confirmat de altfel de practică, că 
acolo unde comitetele executive ale 
sfaturilor populare au dovedit preo
cupare deosebită și au acordat lu
crărilor de electrificare toată aten
ția, s-au obținut și rezultate, așa 
cum a fost în comunele Cricău, Al- 
.masul Mare, Ighiu.

Dar acest lucru nu s-a petrecut 
în toate comunele care și-au propus 
să execute lucrări de electrificare, 
aceasta datorîndu-se în primul rînd 
slabei preocupări de care au dat 
dovadă unele organe locale ale pu
terii de stat, criticate în lucrările 
sesiunii, cum sînt cele din Galda de 
Jos, Ciugud și altele. De aici se 
desprinde concluzia că de acțiunea 
de electrificare a satelor trebuie să 
se ocupe sfaturile populare și că 
acestei sarcini trebuie să i se acor
de toată atenția.

Lucrările celei de-a II-a sesiuni 
a sfatului popular raional au scos în 
evidență, ca o latură pozitivă, par
ticiparea activă a maselor la lucră
rile de electrificare.

Fruntași sînt cei din brigada l a
La gospodăria colectivă din Te

iuș se muncește cu multă însufle
țire la îngrijirea culturilor.

Organizați pe brigăzi și echipe, 
colectiviștii au executat pînă la 28 
iunie prașila a 2-a la porumbul 
pentru boabe și de siloz în propor
ție de 60 la sută și prașila a 3-a 
în procent de 25 la sută. S-a pră
șit, de asemenea., de două ori cul
tura de cartofi și este pe terminate

Prășitul porumbului
In timp ce colectiviștii din unele 

gospodării colective, ca cele dn Mi
halț, Teiuș, Cistei, Oiejdea, Benic 
și altele, hotărîți să obțină recolte 
cît mai mari, au prășit de două ori 
și pe unele suprafețe chiar de trei 
ori porumbul, în unele gospodării 
colective continuă să existe încă și 
acum culturi năpădite de buruieni.

Datorită slabei preocupări a con
siliului de conducere din gospodă
ria colectivă din Oarda de Sus și a 
comitetului executiv al sfatului popu
lar din comună în ce privește des
fășurarea muncilor agricole și pre-Situația prașilei a 11-a la porumb, la 28 iunie

1. Alba lulia__________ 73%
2. Almașul Mare 72%
3. Feneș_______________ 72%

_4. Mihalț_______________70%
5. Inuri 70%
6. Meteș_______________ 64%
7. Cricău 61%
8. Benic_______________ 60%
9. Berghin 56%

10. Valea Dosului 55%
11. Teiuș 52%
12^Zlatna_______________ 52%
13. Ighiu . 50%
14. Hăpria 33%
15. Ampoița 33%
16. Șard 27%
17. Galda de Jos 25%
18. Sîntimbru 17%
19. Stremț  16%
20. Pețelca______________ 14%
21. Vințul de Jos 12%
22. Oarda de Jos 11%
23. Ciugud 5%

Pe marginea raportului prezentat 
în sesiune, au luat cuvîntul nume
roși deputați și invitați. In cuvîntul 
lor ei au analizat și au arătat o 
seamă de aspecte atît pozitive cît 
și negative din activitatea celor che
mați să se ocupe cu munca de e- 
lectrificare a satelor.

S-a apreciat pozitiv aportul între
prinderii de gospodărire orășeneas
că din Alba Iuîia la electrificarea 
satelor, lucru care a fost scos în 
evidență și în raportul comitetului 
executiv. Dar, în același timp, con
ducerea acestei întreprinderi a fost 
criticată pentru o seamă de lipsuri 
ce se mai manifestă în domeniul 
electrificării rurale ca: slaba îndru
mare tehnică, slabul control al lu
crărilor, din care cauză în unele lo
curi calitatea acestora lasă de do
rit, tărăgănarea nejustificată a unor 
lucrări.

Conducerea I.G.O. va trebui să 
țină seamă de cele discutate și ana
lizate în cadrul lucrărilor sesiunii 
sfatului popular raional și să ia 
aesemenea măsuri care să ducă la 
lichidarea lipsurilor în cel mai 
scurt timp.

In vederea îmbunătățirii muncii 
în viitor, privind electrificarea sa
telor, sesiunea sfatului popular a 
raionului a adoptat o hotărîre. 

cea a doua prașilă la floarea-soa- 
relui.

In frunte la lucrările de întreți
nere sînt colectiviștii din brigada
1- a, condusă de colectivistul Fostoc 
Cornel, care au executat prașila a
2- a la porumb, cartofi și floarea- 
soarelui pe întreaga suprafață și au 
cea mai frumoasă cultură de po
rumb.

trebuie intensificat
gătirile pentru recoltare, la această 
gospodărie nu a fost rezolvată încă 
nici problema spațiului de depozi
tare a seminței de grîu pentru re
colta viitoare.

Ținînd seamă că vremea strînge- 
rii recoltei bate la ușă, consiliile de 
conducere din gospodăriile colective 
din satele comunei Oarda de Jos, 
îndrumate și sprijinite de organele 
de partid și de stat locale, trebuie 
să intensifice la maximum lucrările 
agricole și pregătirea pentru depo
zitarea seminței.

Colectiviștii din Drîmbar acor
dă toată importanța lotului semin- 
cer de ierburi, care ocupă o su
prafață de 32 hectare.

Prășită de două ori și recoltată 
la timpul optim, sub îndrumarea 
atentă a organelor tehnice agri
cole, recolta de sămînță care se 
prevede a fi mult sporită față de

N o t ă
De ce lipsesc

Sîntem în plină vară. Căldura 
puternică te obligă nu de puține ori 
să-ți astîmperi setea fie cu o limo- 
nată, fie cu o înghețată. Adică să 
nu greșim. Așa ar trebui să se în- 
tîmple. Numai că pe o asemenea 
căldură, chiar de riști să umbli 
tot orașul, nu vei găsi răcoritoarea 
preferată. Să admitem că de bine 
de rău o înghețată mai poate fi gă
sită (bineînțeles, dacă o cauți din 
vreme). Dar oricare ar fi eforturile, 
consumatorul nu va găsi o limo- 
nată. Nu de puține ori nu va găsi 
nici apă minerală (?!).

Să fie acestea probleme ce nu 
pot fi rezolvate? Categoric că nu. 
Ele pot și trebuie să fie cît mai" ur
gent rezolvate. In toate raioanele 
regiunii întreprinderile de industrie 
locală au rezolvat problema limo- 
natei. Oare întreprinderea „Horia" 
nu poate rezolva și ea le fel? Poate 
și trebuie să o rezolve! De altfel 
tot în sarcina acestei întreprinderi 
stă îmbunătățirea aprovizionării u- 
nităților de alimentație publică cu 
sifon. Sînt de netolerat cazuri ca 
acelea cînd într-un oraș întreg să 
nu găsești sifon sau apă minerală. 
Și problema sifonului se pune cu o 
și mai multă ascuțime la Zlatna, 
unde fosta unitate de fabricație a 
sifonului a > fost pur și simplu în
chisă ca fiind „nerentabilă". Alegînd

Rămași în urmă
La gospodăria colectivă din Me- 

sentea lucrările de îngrijire a cul
turilor continuă să fie mult rămase 
în urmă.

Aici, datorită unei slabe organi
zări a muncii, pînă la 26 iunie nu 
s-a executat prașila a doua la po
rumb decît pe 30 la sută din supra- 
prafața cultivată cu porumb. Mai 
mult, pe tarlaua cu porumb a gos
podăriei se putea vedea pînă la a- 
ceeași dată unele suprafețe nepră
șite niciodată. De asemenea, cultura 
de cartofi de toamnă, care pînă la 
acea dată trebuia să fie prășită de 
trei ori, nu a fost prășită decît o- 
dată.

Printre cei rămași în urmă la în
grijirea culturilor, și din vina că
rora peste 2 hectare de porumb con
tinuă să fie năpădite de buruieni, 
sînt colectiviștii Florea Ilie, Raica 
Aurel și alții.

Conducerea gospodăriei, sprijinită 
de organizația de partid, trebuie să 
mobilizeze de urgență toate forțe
le, pentru a termina de prășit po
rumbul și cartofii înainte de sece
riș.

alți ani, va aduce gospodăriei co
lective un venit de peste 100.000 
lei. In afară de aceasta, colecti
viștii vor realiza o cantitate im
portantă de fin, necesar furajării 
animalelor.

IN CLIȘEU : Recoltatul semin
țelor de ierburi din lotul semincer.

răcoritoarele ?
calea cea mai ușoară, conducerea 
întreprinderii „Horia" din Alba lu- 
lia a închis sifonăria și dintr-o tră
sătură de condei a lipsit un eentru 
muncitoresc de sifon. Era nevoie în 
situația Zlatnei de mai multă ana
liză și prin luarea unor măsuri se
rioase sifonăria putea fi făcută ren
tabilă. De fapt asemenea măsuri se 
pot încă lua. I

In problema înghețatei se impun, 
de asemenea, măsuri pentru o mai 
bună deservire a populației. E de-a 
dreptul revoltător că tocmai după 
mesele de duminica și chiar și-n 
alte zile, cerind o înghețată ți se 
spune: „A fost dar s-a terminat". 
De ce atîta lipsă de preocupare 
față de buna deservire a consuma
torilor? Conducerea O.C.L. Comerț 
mixt va trebui să analizeze această 
situație și să ia măsuri.

Cît privește asigurarea orașului 
și raionului cu apă minerală, sifon 
și cu răcitoare, aceasta e o proble
mă de care trebuie să se preocupe 
cu mai multă răspundere organele 
secției comerciale ale sfatului raion. 
Asemenea lucruri nu pot fi neglija
te. Oamenii muncii din raion vor 
să folosească răcoritoarele acum, nu 
la iarnă și cer celor ce răspund de 
această problemă să dovedească 
mai multă răspundere față de ce
rințele lor juste.
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Uniunea sovietică

In cinstea celui de-al XXII-lea Congres al P. C. U. S.A început montarea unui furnal gigantic R. D. Germană

Maiștrii „artei alchimiste“ din Bitterfeld
Pe fundamentul furnalului gi

gant care se construiește la noua 
uzină metalurgică din Tuia au 
fost instalate primele construcții 
metalice. A început, de asemenea, 
instalarea cauperului și a turnă
toriei care fac parte din comple
xul acestui obiectiv ce urmează a 
fi pus în funcțiune în anul curent.

Deși are același volum cu furna
lul din Krivoirog — cel mai mare 
furnal din lurrie — dat în exploa
tare la sfîrșitul anului 1960, furna
lul de la Tuia va avea, o produc
tivitate mai mare. Puternicul agre
gat va funcționa cu aer insuflat a-

vînd o umiditate constantă, încălzit 
la 1200 de grade și îmbogățit cu 
oxigen. Concomitent. cu aerul insu
flat se vor pompa în furnal și 
gaze naturale. Presiunea sub gura 
de alimentare a furnalului va fi 
de 2,6 atmosfere, în loc de 1,5—1,8 
atmosfere. Dirijarea proceselor 
tehnologice va fi automatizata la 
maximum.

Participînd la întrecerea în cin
stea celui de-al XXII-lqa Congres 
al P.C.U.S., constructorii și mori- 
tatorii din Tuia se străduiesc să 
dea în exploatare acest furnal gi
gantic în noiembrie 1961.

Magistrale ale belșugului de apă
Apele rîului Isim, cârc tra

versează pămînturile de stepă ale 
regiunilor Kazahstanul de nord, 
Kokcetav și Țelinograd, curg pe 
o distanță de aproape 2000 km. In 
apropierea lui au apărut, în anii 
valorificării pămînturilor înțelenite, 
sute de noi sovhozuri.

Chiar din primele zile ale înteme
ierii lor, gospodăriile au săpat fîn- 
tîrii, dar ele nu au rezolvat pro-1 
bletna aprovizionării cu apă.

Acum cîț:va ani a fost sugerată 
ideea ca pe baza apelor Ișimu- 
îiti să șe construiască o gigantică 
conductă de apă pe pămînturile 
desțelenite. La traducerea ei în 
viață au muncit proicCtanții de la 
Institutul unional „Cihiprovodhoz", 
care, au elaborat proiectele conduc
telor magistrale de apă Ișim șl Bu- 
laevo.

La Petropavlovsk a fost înființată 
o direcție specială pentru construc
ția magistralei, cate dispune de 
cadre calificate și de puternice mij
loace tehnice. In apropiere de sov
hozul „Octeabrski" constructorii au

și ieșit pe traseu, au și început să 
înalțe primele obiective.

Conductele de apă Ișim și Bti- 
laevo reprezintă o construcție unică, 
care nu-și are egal în agricultura 
mondială. Ele vor aproviziona cu 
apă colhozurile și sovhozurile si
tuate pe un teritoriu de aproape 
4.000.000 ha.

Conducta de apă Ișim va avea 
lungimea de 1050 km și va furniza 
zilnic 75.000-80.000 nic. de apă. Pe 
traseul apeductului se vor construi 
15 -stațiuni de pompare, 39 rezer
voare de beton armat, 150 castele 
de apă și alte instalații.

Conducta de apă care va porni 
de la Bulaevo, a cărei construcție 
va începe anul acesta, va avea 
lungimea de 1390 km.

Pentru a se asigura în tot cursul 
antilui un regim constant ăl debi
tului de ană, a fost elaborat un 
proiect potrivit căruia pe Ișim se 
va construi tin baraj malt de 30 
m, care va forma un lac de acumu
lare cu un volum de 700.000.000 
mc. de apă.

R. S. Cehoslovacă

Remorci de automobil frigotehnice
întreprinderea cehoslovacă „Orli- 

can“ a început producția în serie 
a unui nou tip de remorci de auto
mobile frigotehnice. Atașina este alcă
tuită din două părți — automobilul de 
tracțiune și remorca frigotehnică 
propriu -zisă, cu o capacitate de în
cărcare de 10 tone și un volum de 
32 mc. Utilajul frigorific al remorcii 
„Friger Bi-ll“ este acționat de un 
motor independent alimentat cu ți

ței și reglat din cabina șoferului. 
Chiar și în cele mai călduroase 
zile temperatura în remorcă se 
menține la minus 18 grade Cel
sius.

întreprinderea „Orlican" pregă
tește producția unei alte remorci de 
acest tip, însă de dimensiuni mai 
mici și cu o capacitate de încăr
care de 7 tone.

In cadrul combinatulu electrochi
mie din orașul Bitterfeld funcțio
nează a mică „fabrică" de pie
tre prețioase. Aici un colectiv de 
maiștri ai „artei alchimiste" plă
mădesc cu multă ingeniozitate, cu 
mîinile lor îndemînatice din oxid de 
aluminiu, oxid de titan, oxid 
de fier, și alte materii, cu ajutorul 
hidrogenului și al oxigenului o 
gamă întreagă de pietre prețioase, 
fei „fabrică" rubine, topâzuri, sa
fire, acvamarin, smaralde, care 
sînt apoi încrustate ca podoabe în 
inele, în coliere și brățări.

Intr-o sală mare sînt înșirate 
zeci de „cuptoare refractare" mi
nuscule. Deasupra fiecărui cuptor 
atîrnă un vas plin cu oxid de alu
miniu pur. Ori de cîte ori un cio
cănel acționat mecanic lovește gura 
vasului, un grăunte de oxid, după 
ce a trecut printr-o sită deasă, cade 
în bateria cuptorului și se oprește

R. P. Polonă 

Noi tipuri 
de mașini-unelte
La Uzinele „Rafamet" din Uznia 

Raciborska din regiunea Opole 
în care se produc mașini-unelte 
pentru uzinarea materialului rulant 
feroviar sc montează în prezent un 
uriaș strung carusel, în greutate de 
200 de tone și cu un diametru de 
lucru de 7 metri. Aceasta mașină- 
uneailtă poate prelucra piese în greu
tate de 50 de tone. Combinarea 
sistemului electronic și hidraulic 
va permite comandarea mașinii de 
la un pupitru central, asigurîndu-se 
totodată cea mai mare precizie a 
comenzilor.

Pînă în prezent, pentru prelu
crarea diferitelor elemente ale ma
terialului rulant feroviar erau ne
cesare mai multe mașini-unelte de. 
diverse tipuri. Strungul universal, 
proiectat la întreprindere va uzina 
majoritatea pieselor necesare.

Proiectarea și construcția noilor 
mașini a fost elaborată de către un 
colectiv de constructori și tehni
cieni ai Uzinei „Rafamet" în co
laborare cu specialiști de la Poli
tehnica din Silezia.

pe o vergea așezată în poziție ver
ticală. Aici, sub acțiunea unei pu
ternice flăcări alimentate cu oxigen 
și hidrogen, care produce o tem
peratură de peste 2.000 de grade, 
grăuntele se topește și se cristali
zează. Din fiecare grăunte șe obți
ne cîte un cristal care se depune pe 
vergea formînd piatra prețioasă ar
tificială. După trei sau patru ore de 
ardere se obține un rubin sau un 
acvamarin în stare brută, de 300 
carate, tocit și cu suprafețe riestră- 
lucitoăre.

In atelierul de șlefuit, situat la 
etajul clădirii cu ajutorul unor fe- 
restraie folosite la tăiatul diaman
telor, piatra prețioasă obținută este 
tăiată în mărimile necesare, iar 
bucățile sînt șlefuite, apoi lustruite 
pînă capătă Un luciu puternic. U- 
neori piatra finită are 50 de astfel 
de fațete care lucesc și seînteiază 
ca oglinda.

Pietrele prețioase artificiale pro
duse la Bitterfeld se bucură de o 
largă apreciere în lumea întreagă.

(Urmare din pag. l-a)

toare. Asemenea practici vor trebui 
să fie înlăturate pe viitor și luate 
asemenea măsuri de către consiliile 
de conducere, spre a asigură pre
darea, în primul rînd a legumelor 
și fructelor contractate și apoi des
facerea direct de către gospodărie.

Raionul nostru, prin condițiile ce 
le are, se poate spune ca este 
un raion cu o puternică bază legu
micolă. De aici rezultă înseși posi
bilitățile existente pentru a asigura 
o mai bună aprovizionare cu le
gume și fructe. Este însă necesar 
ca sectorul valorificări din cadrul 
U.R.C.C. să dovedească o preocu
pare și mai mare în aprovizionarea 
cu legume și fructe. Achizitorii 
U.R.C.C. trebuie să dovedească mai 
multă răspundere pentru preiuărea 
produselor și achiziționarea unor 
cantități sporite de legume și de 
calitate superioara. De asemenea, 
conducerile gospodăriilor colective, 
îndrumate de organizațiile ele bază, 
trebuie să-și respecte ârigajambn- 
teie contractuale, livrînd spre des
facere legume și fructe tot mâi mul
te, deoarece aprovizionarea popu
lației cu legume e o problemă care 
necesită întregul ajutor din partea 
iiriităților socialiste din agricultură.
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Contractează și achiziționează
VIȚELE, JUNINCI ȘI VACI DE PRĂSILĂ

Pentru vițele și juninci provenite din 
vaci cu producții mari de lapte și con
tractate cu I. S. A. A. R. — Deva, se
obțin prețurile cele mai avantajoase

Adresați-vă cu încredere medicilor veterinari și ing. zootehniști 
CREȘTEȚI CÎT MAI MULTE VIȚELE DE PRÂSILĂ!

CONTRACTAȚI-LE CU I. S. A. A. R. — DEVA !

Io xllele de 7~S iulie în localul
„LIBRĂRIA NOASTRĂ"

DIN ALBA-IUL1A, PIAȚA 1 MAI Nr. 5, 
va funcționa o comisie care va 
cumpăra cărți vechi de toate felurile.

Cărțile vor fi plătite în numerar pe loc.
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Nemulțumirea țăranilor francezi 
față de actuala politică a guvernu
lui francez a luat în Franța o largă 
amploare. In noaptea de 7 spre 8 
iunie 5000 de țărani din regiunea 
Bretagne au pus stăpînire pe clă
direa subprefecturii din Morlaix, 
departamentul Finistere, alungind 
autoritățile de Ia conducere timp 
de cinci ore, pînă la intervenția po
liției.

Aceasta a fost seînteia care a 
aprins în Franța larga mișcare ță
rănească. Principalul scop al aces
tei mișcări țărănești, sau mai pre
cis al acestui „mic război agricol", 
cum îl denumește agenția „France 
Presse", este înlăturarea dispro
porției care există în momentul de 
față între prețurile agricole și cele 
industriale, suprimarea superfisca- 
lității care apasă greu pe umerii 
gospodăriilor mici și mijlocii, acor
darea de credite necesare cumpă
rării de echipament agricol, pre
cum și obținerea de debtișeuri pen
tru exporturile agricole ale Franței.

Explozia de nemulțumire a țăra
nilor francezi, care în ultimele zile 
s-a extins asupra marii majorități 
a regiunilor agricole ale Franței și 
a îmbrăcat pe alocuri un caracter 
deosebit de ascuțit, este un aspect 
al crizei agricole din Franța care 
de mai mulți ani constituie ttn iz
vor de puternice nemulțumiri. A- 
cest lucru este recunoscut chiar 
de presa de dreapta franceză. Zia
rul „Parisien Libere" scrie că „răb
darea țăranilor a ajuns la limită.

Comentariul zilei

Mișcările țărănești din Franța
Nu prosperitatea i-a silit pe țărani 
să-și părăsească pămîntul în plină 
campanie a muncilor agricole, 
scrie ziarul, ci situația grea, apă
sătoare, lipsa de perspective, iată 
cauza revoltei lor".

O altă cauză a nemulțumirilor 
țărănești o constituie contradicțiile 
puternice care macină „piața co
mună" a Europei occidentale în 
problema agrară. Așa-zisâ „li
beralizare" a comerțului din ca
drul țărilor participante la acest 
bloc economic este privită cu totul 
diferit de membrii, „pieței comune". 
Afirmațiile guvernului francez că 
tratatul de la Roma, care stă la 
baza constituirii „pieței comune" 
va aduce o îmbunătățire a exportu
rilor franceze nu s-au adeverit. Re- 
ferindu-se la aceasta, ziarul „Le 
Monde" arăta zilele trecute că a 
devenit clar pentru toți că „un a- 
cord în problema agrară în ca
drul „pieței comune" e greu de rea
lizat. Se poate spune deci, arată 
ziarul, că și în viitor va fi greu 
să se găsească a soluție care să 
pună în mod concret bazele unei 
politici agrare pe scara „celor 
șase", întrucît fiecare vîslește sin
gur în direcția pe care crede că 
îi poate aduce unele avantaje".

O sumară trecere îh revista a 
situației în care se găsește agri
cultura Frântei, ne arată că va
loarea producției agricole a acestei 
țări scăde continuu. Mult trâm
bițată „reînnoire" a agriculturii, pro
misă de guvernul francez, a dus 
la scăderea necontenită a nivelului 
de tfai al țărănimii mici și 
mijlocii. Desființarea așa-zise- 
lor prețuri „mobile", ca urmare 
a legii „transformării structurii a- 
gricole" votată de parlament în iulie 
1960, și care prevedea că în cazul 
măririi prețurilor la produsele in
dustriale va avea loc și o creștere 
a celor agricole, n-a rezolvat în fond 
nimic, nefiind pusă în aplicare. Ca ur
mare, prăpastia dintre creșterea pre
țurilor la produsele industriale și 
cele agricole, una din cauzele ac
tualei mișcări țărănești, a continuat 
să se adîncească devenind extrem 
de ruinătoare pentru marea majo
ritate a țărănimii franceze și a ac
centuat în mod deosebit procesul 
de lichidare a micilor gospodării ță
rănești în folosul marii gospodării 
capitaliste.

Măsura „urgentă" luată în aceste 
zile de guvernul francez ca urmare 
a extinderii manifestațiilor țărănești 
— promiterea de credite pentru ță

rani —fără a pune în discuție ce
rințele îndreptățite ale țărănimii 
franceze, nu pot constitui, după cum 
a recunoscut chiar un deputat de 
dreapta ca Pleven, decît „o cata- 
plăsmă peste adevăratul rău". A- 
ceasfă măsură n-a făcut pînă în 
prezent decît să amplifice și mai 
mult mișcarea țărănească, ea extiri- 
zîndu-se în numeroase alte regiuni 
cum ar fi spre exemplu sud-vestul 
Franței, unde după cum arată a- 
genția „France Presse" sute de ță
rani au manifestat la 21 iunie pur- 
tînd pancarte pe care erau scris: 
„Țărani din Bretagne, sîntem ală
turi de voii", „Lupta voastră este 
și a noastră!". Acțiuni similare au 
fost anunțate pentru zilele urmă
toare de Federațiile sindicale ale 
muncitorilor agricoli din alte 16 de
partamente din sud-vest. Alte 19 
departamente din centrul Franței au 
și făcut cunoscut că la 27 iunie va 
fi organizată o „zi a barajelor" 
(blocarea șoselelor cu ajutorul trac
toarelor).

Solidarizîndu-se cu țărănimea, 
clasa muncitoare din Franța s-a 
alăturat luptei drepte a acesteia. La 
20 iunie, in marele centru indus
trial Saint-Nazaire peste 10.000 de 

muncitori și țărani au parcurs ora
șul cîntînd „internaționala".

De asemenea, la 21 iunie în nu
meroase alte localități din norduf 
și vestul Franței, precum și în re
giunea pariziană solidaritatea mun
citorimii franceze cu țărănimea a 
îmbrăcat caracterul unei alianțe pu
ternice.

Agenția France Presse menționea
ză că în dimineața zilei de 22 iu
nie micul oraș breton, Morlaix, care 
la 7 iunie a aprins seînteia revol
tei țărănești, a căpătat caracterul 
unui adevărat oraș asediat. Toate 
căile de acces spre oraș au fost 
din nou blocate. La periferia ora
șului și în centrul său 3000 de po
lițiști și jandarmi, înarmați pînă în 
dinți, supraveghează principalele 
clădiri ale orașului. Această stare 
de lucruri se datorește faptului că 
în această zi a început la Morlaix 
procesul intentat celor doi conducă
tori ai mișcării țărănești: Alexis 
Gouvernece și Marcel Leon.

Intensificarea valului de nemul
țumiri în rîndul țărănimii franceze 
dovedește că această mișcare nu 
poate fi înăbușită prin măsuri re
presive.

Lupta țăranilor francezi pentru 
apărarea drepturilor lor legitime se 
înscrie în marea acțiune, pe scară 
națională a maselor muncitoare din 
Franța pentru o viață măi bună; 
pentru reforme economice si sociale 
cu caracter democratic.
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